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НАУКОВІ СТАТТІ
О. І. Амоша
академік НАН України,
Л. Л. Шамілева
канд. екон. наук
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ
РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ
НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці
Держаного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф71/21095)
Постановка проблеми. Динамічний розвиток промисловості, підвищення її конкурентоспроможності,
способи переходу на сучасні технологічні рівні не
можливі без ефективного процесу формування, розвитку і використання трудового потенціалу як основного чинника промислового виробництва. У свою
чергу вплив на позитивні зміни в якості людського
чинника виробництва пов’язаний із реалізацією принципів соціальної відповідальності в соціально-трудових відносинах. Визначення основних складових та
умов запровадження та посилення соціальної відповідальності обумовлює необхідність розробки науковометодичного забезпечення для кількісного виміру та
аналізу рівня розвитку трудового потенціалу на засадах
соціальної відповідальності. Воно включає: формування інформаційної підсистеми, в межах якої проводиться оцінка, визначення моделі та алгоритму побудови та аналізу інтегрального показника, реалізації та
апробації визначеної моделі.
Оцінка рівня розвитку трудового потенціалу промисловості на засадах соціальної відповідальності дає
можливість визначити стан, потреби, пріоритети для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень при
розробці та реалізації планів, програм, стратегій розвитку виробництва і промисловості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка
проблем розвитку та використання трудового потенціалу широко представлені в наукових працях багатьох
вітчизняних учених, серед яких В. Герасимчук, І. Булєєв, О. Грішнова, А. Колот, Л. Шаульська, В. Петюх,
І. Петрова, О. Новікова, В. Антонюк, М. Ніжній,
Е. Лібанова, Л. Лісогор та ін.
Трудовий потенціал більшістю наукових дослідників визначається як можлива сукупна здатність до
праці, яка включає демографічні, морально-етичні,
соціально-економічні, освітньо-кваліфікаційні, когнітивно-психологічні характеристики якості та можливості окремої людини чи сукупного працівника [1,
с. 40] або як ресурси праці, які визначають сукупність
можливостей населення до активної трудової, підприємницької, інноваційної діяльності в комплексі з умовами та якістю їх використання у сфері праці [2,
с. 103]. На рівні окремих підприємств та організацій
трудовий потенціал визначається як «сукупність працездатних працівників, які можуть працювати в організації за наявності необхідних організаційно-технічних умов» [3, с. 97]. На сьогодні відсутнє єдине визна-
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чення сутності та складу трудового потенціалу як соціально-економічної категорії, що пов’язано, в першу
чергу, з різними вихідними концептуальними підходами до такого визначення, — від факторного до ресурсного. За факторним підходом трудовий потенціал
розглядається як форма особистого або людського
чинника виробництва, а при ресурсному — трудовий
потенціал ототожнюється з трудовими ресурсами в єдності кількісних та якісних характеристик. Узагальнення наукових досліджень проблем розвитку трудового потенціалу дає можливість систематизувати основні напрямки розвитку трудового потенціалу на
різних рівнях формування та реалізації (суспільство,
вид економічної діяльності, підприємство), які пов’язані з забезпеченням відтворення населення, збільшенням тривалості його активного періоду, всебічним
розвитком інтелектуальних, духовних, фізичних здібностей особистості, підвищенням професійно-кваліфікаційного рівня працівника відповідно до суспільних потреб, створенням матеріально-технічних і соціально-економічних передумов для продуктивної та
ефективної зайнятості, посиленням відтворювальної,
стимулюючої та регулюючої функцій заробітної плати,
зниженням соціальних та професійних ризиків, забезпеченням надійного соціального захисту тощо.
На сьогодні одним із важливих чинників забезпечення розвитку трудового потенціалу виступає концепція соціальної відповідальності яка за своїм змістом значною мірою обумовлює зміни в системі соціально-трудових відносин. У той же час основні науково-методичні дослідження з визначення ролі, значення та її змісту розглядаються в основному в контексті корпоративної соціальної відповідальності бізнес-організацій [А. Колот, О. Грішнова, Е. Лібанова,
О. Плахотний, Г. Задорожний, О. Охріменко, О. Новікова та ін.].
Включення чинника соціальної відповідальності
в забезпечення розвитку трудової сфери обумовлено
розширенням сфер реалізації та впровадження корпоративної соціальної відповідальності, адже саме відношенням у соціально-трудовій сфері найбільшою мірою притаманна соціальна відповідальність. А. Колот
на підставі теоретико-методологічних узагальнень запропонував консолідовану соціальну відповідальність
соціальних партнерів у соціально-трудовій сфері [5,
с. 3-17], та визначив, що «корпоративну соціальну відповідальність правомірно розглядати як компоненту
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соціальних ресурсів … або складову ресурсного портфеля» [6, с. 14]. За світовим досвідом основні критерії
реалізації соціальної відповідальності в сфері соціально-трудових відносин пов’язані з реалізацією корпоративних програм підвищення професіоналізму
співробітників, з охорони та зміцнення їх здоров’я,
морального стимулювання персоналу [7, с. 63-64].
На сьогодні за результатами наукових досліджень, пов’язаних з проблемами реалізації принципів
соціальної відповідальності в трудовій сфері, систематизовано основні напрямки та форми реалізації соціальної відповідальності відповідно основних суб’єктів
трудових відносин [7, с. 16].
У той же час практично відсутні наукові розробки
в контексті визначення ролі та значення соціальної
відповідальності в забезпеченні розвитку трудового
потенціалу як в цілому по національній економіці, так
і за окремими видами економічної діяльності, на початковому етапі знаходяться дослідження, пов’язані з
розробкою методик кількісного виміру рівнів такого
розвитку [19]. Відсутність кількісних оцінок виміру
рівня розвитку трудового потенціалу промисловості
гальмує визначення характеристик соціально-економічних наслідків впровадження та реалізації принципів соціальної відповідальності в забезпеченні розвитку трудового потенціалу.
Об’єктивна необхідність у подальшому поглибленні теоретичних досліджень і методичних розробок
пов’язана в першу чергу з уточненням та систематизацією чинників реалізації соціальної відповідальності в
забезпеченні розвитку трудового потенціалу за окремими видами економічної діяльності, в тому числі і
промислової, розробкою науково-методичного забезпечення виміру та аналізу рівня такого розвитку, що й
обумовлює актуальність наукового дослідження.
Метою дослідження є розробка науково-методичного забезпечення кількісного виміру рівня розвитку
трудового потенціалу промисловості на засадах соціальної відповідальності, визначення основних тенденцій та чинників зміни рівнів.
Виклад основного матеріалу. Узагальнення наукових публікацій, оцінка правових документів з розвитку
трудової сфери, аналіз практики використання трудового потенціалу показують що до основних напрямів
розвитку трудового потенціалу на засадах соціальної
відповідальності доцільно включити такі: посилення
відтворюючої, стимулюючої та мотиваційної функцій
оплати праці; забезпечення розвитку людського, інтелектуального та соціального капіталу; модернізацію в
сфері зайнятості для забезпечення гідної праці; зменшення професійних ризиків на виробництві; підвищення ефективності та продуктивності праці, безперервне професійне навчання; впровадження основних
принципів цінності праці і працівника; затвердження
соціально-трудових відносин, заснованих на громадській відповідальності, чесності, моралі та етиці; формування сприятливого морально-психологічного клімату тощо.
Трудові відносини у контексті корпоративної соціальної відповідальності визначаються як пріоритетні, але на практиці сьогодні соціальна відповідальність
частіше ототожнюється з додатковим соціальним па-

кетом, а не розглядається та не реалізується як інвестиції у розвиток трудового потенціалу. В першу чергу
це пов’язано з оплатою праці. Реальна заробітна плата
в промисловості не тільки не реалізує стимулюючу та
мотивуючу функції, а навіть не забезпечує можливості
відтворення робочої сили та утримання непрацездатних членів сім’ї. Наприклад, погодинна оплата праці
в промисловості України в рази нижча, ніж в постсоціалістичних країнах: в 4,1 раза — від Польщі, в
4,4 раза — від Словаччини, в 3,3 раза — від Латвії та в
десятки разів від високорозвинених країн Європи [16,
с. 64]. Такий рівень оплати праці супроводжується
втратою трудового потенціалу, його якісних характеристик за рахунок відтоку висококваліфікованих працівників, молоді. Ця проблема визначена в Аналітичній доповіді до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України як «занепад кадрового
потенціалу розвитку промисловості (старіння ресурсів,
«відплив мізків» за кордон, втрата престижних інженерних, технологічних спеціальностей)…» [18, с. 347].
Зміна технологічних укладів, їх модернізація повинна супроводжуватися постійною професійною
освітою та підвищенням кваліфікації працівників.
Якщо в цілому по промисловості має місце підвищення освітнього рівня працівників, особливо з повною вищою освітою, то витрати підприємств на виробниче професійне навчання та перекваліфікацію постійно зменшуються. Розподіл чисельності зайнятих за
видами промислової діяльності з різними технологічними рівнями свідчить про негативні структурні зрушення, які склалися за останні шість років. Якщо в
2010 р. 61,8% середньооблікової чисельності штатних
працівників були зайняті в галузях з низькотехнологічним рівнем, то вже в 2015 р. цей показник збільшився на 3,1% і склав 64,5%1.
Вагомим негативним чинником, який стримує
можливості для розвитку трудового потенціалу, виступає тіньова зайнятість, яка є наслідком тінізації економіки в цілому. Наприклад, в добувній промисловості за І квартал 2016 р. рівень тіньової економіки складав 60% від офіційної ВДВ цієї галузі, а по переробній,
відповідно, 52,0% [17].
Формування соціальної відповідальності в забезпеченні розвитку трудового потенціалу промисловості
притаманне всім базовим складовим соціально-трудових відносин, а основними суб’єктами цього процесу
виступають роботодавці, підприємці, наймані працівники, трудові колективи, профспілки та громадські
організації.
Соціальна відповідальність роботодавців та підприємців пов’язана в першу чергу з забезпеченням достатнього рівня оплати праці для відновлення робочої
сили та гідного утримання непрацездатних членів
сім’ї; розвитком та втіленням мотиваційних схем оплати праці як для формування інноваційних здібностей працівників, так і для підвищення ефективності та
продуктивності праці; з детінізацією заробітної плати,
забезпеченням своєчасних виплат заробітної плати та
соціальних виплат.
В сферу їх відповідальності відноситься також організація робочого процесу, що супроводжується
впровадженням сучасних методів організації праці,

1
Розраховано авторами за даними статистичного
щорічника України та статистичного збірника «Праця
України» за відповідні роки.
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створенням безпечних та гідних умов праці, забезпеченням повної та раціональної зайнятості працівників
відповідно до їх освітнього та професійно-кваліфікаційного рівня. Формування інноваційної складової робочої сили, забезпечення свободи вибору сфери праці
та високої якості трудового життя також виступають
умовам розвитку трудового потенціалу, які відносяться
до сфери відповідальності роботодавців та підприємців. Необхідно відзначити, що окремі складові соціально-трудових відносин, де формуються та забезпечуються умови для розвитку трудового потенціалу, одночасно можна віднести до сфер відповідальності всіх
суб’єктів соціально-трудових відносин. Мотиваційна
компонента визначає можливості розвитку схильності
працівника до нестандартних ідей, сприяє формуванню корпоративної культури та корпоративних цінностей, посилює цінність праці, відданість і приналежність до трудового колективу. Умови для цього
створюються та реалізуються одночасно як на рівні
працівників та трудових колективів, так і на рівні роботодавців та підприємців. Впровадження сучасних
методів організації праці супроводжується мобільністю робочої сили, що виступає одним із індикаторів
розвитку трудового потенціалу. Мобільність робочої
сили одночасно виступає як стимулятор, так і дестимулятор розвитку. Зокрема, можливість вільного вибору місця роботи, гідної заробітної плати, можливості
кар’єрного зростання виступають як чинники такого
розвитку, а високий рівень обороту працівників за звільненням, нестабільність трудового колективу негативно впливають на можливості розвитку трудового
потенціалу та супроводжуються падінням продуктивності та ефективності праці. Оборот по прийому виступає в цілому стимулятором розвитку, а створення
нових робочих місць, особливо з наявністю інноваційної складової, забезпечує формування нової якості робочої сили, її конкурентоспроможності. Ефективна діяльність інститутів соціального захисту працівника,
розвиток колективно-договірних відносин між роботодавцями та працівниками також визначають рівень
соціальної відповідальності всіх суб’єктів трудового
процесу в забезпеченні розвитку трудового потенціалу.
Соціальна відповідальність найманих працівників
як суб’єктів трудового процесу в забезпеченні розвитку трудового потенціалу пов’язана з ефективністю та
продуктивністю праці, професійним розвитком, збереженням, розвитком та реалізацією людського та трудового потенціалу працівника, рівнем його конкурентоздатності, збереженням довкілля, формуванням
корпоративних цінностей, а також рівнем його деструктивної трудової поведінки, зокрема, пов’язаної з
невиконанням вимог техніки безпеки та ін.
Визначені умови забезпечення розвитку трудового потенціалу промисловості за основними суб’єктами соціально-трудових відносин виконують роль
внутрішніх чинників. Одночасно досить важливе місце
посідають і зовнішні чинники, які пов’язані з рівнем
розвитку промисловості як виду економічної діяльності. Це — загальні обсяги виробництва, їх динаміка, рівень фінансової стійкості, рентабельності тощо. Забезпечити достатній рівень оплати праці, зменшити або
1

Кількість та зміст показників обумовлені їх наявністю (або) відсутністю) в системі офіційної статистичної
інформації України.
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повністю ліквідувати заборгованість по соціальним
виплатам та виплатам заробітної плати, забезпечити
гідні та безпечні умови праці та інше можливо лише
за умови стабільного розвитку всіх видів економічної
діяльності промисловості, достатнього рівня рентабельності та конкурентоспроможності.
Визначення рівня розвитку трудового процесу на
засадах соціальної відповідальності на підґрунті розглянутих концептуальних засад потребує формування
інформаційного простору, в межах якого можлива розробка інтегрального показника виміру. Система індикаторів базується на статистичних показниках, які
прямо або опосередковано характеризують відповідну
сферу в системі соціально-трудових відносин1 (табл. 1)
за 2010-2015 рр., при цьому показники були розраховані в співставних цінах для виключення інфляційної
складової.
Інтегральний показник розвитку трудового потенціалу промисловості на засадах соціальної відповідальності ( Ipmnп/св ) розраховується як багатовимірна
нормована середня (1), а адитивна її модель забезпечує
визначення впливу кожного з індикаторів на відносну
зміну показника (2):
m

t
(t )
I pmnп
/ св =  z ij m ,

(1)

i =1

де

zijt

— нормований і-й показник за t-й рік; t = 1, 6;

i = 1, m ; m — кількість показників, на множинні
яких розраховується інтегральний показник.
Нормування вихідних показників з визначенням
напрямків їх впливу на розвиток трудового потенціалу
базується на розмаху варіації2 та забезпечує зміну інтегрального показника в межах від 0 до 1. Вплив кожного показника на відносну зміну інтегрального показника визначається на підґрунті методу пропорційного
ділення за співвідношенням:
t)
Δ I (pmnn
/ св , відн .
)
(2)
Δ I і(,tвідн
=
⋅ Δ z it ,
.
Δ z1t + Δ z 2 t + ... + Δ z mt

де

)
ΔIі(,tвідн
. — відносна (в %) зміна інтегрального показ-

ника в t-му періоді порівняно з попереднім роком за
рахунок і-го показника; t = 2, 6;
(t)
ΔI pmnn
/св, відн.

— відносна (в %) зміна інтегрального

показника в t-му періоді порівняно з попереднім роком;
Δz1t , Δz 2 t , Δ z mt , Δzit — абсолютна зміна відповідального показника в t-му періоді порівняно з попереднім
роком.
Закономірність зміни інтегрального показника
відповідає характеру розвитку промисловості за
останні шість років, — мало місце суттєве його зростання (на 25,1%) в період виходу промисловості з фінансовій кризи, а потім зміна тенденції на протилежну, особливо в 2014-2015 pp. — падіння рівня в
2014 р. складало 12,7%, або 0,072 коефіцієнтних
пункти, а в 2015 р. — 16% (табл. 2).
2

Максимальне та мінімальне значення для виключення граничних меж (0 або 1) значень нормованих показників визначалися з 10% відхиленням від відповідних
фактичних рівнів показників.
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Система індикаторів визначення рівня
Сфери розвитку трудового потенціалу промисловості на засадах
соціальної відповідальності
− оплата праці, мотивація про−
дуктивної праці;
−
− безпечні та гідні умови праці;
−
− трудова мобільність;
−
− повна та раціональна зайня−
тість;
− продуктивність та ефектив−
ність праці;
−
− колективно-трудові
відно−
сини;
− якість робочої сили, конку−
рентоспроможність, інноваційність;
−
− професійний розвиток;
−
− безпека праці, виробничі ри−
зики;
− економічний розвиток про−
мисловості, рівень фінансової стійкості
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Таблиця 1
розвитку трудового потенціалу на засадах соціальної відповідальності
Індикатори визначення рівня розвитку трудового потенціалу
на засадах соціальної відповідальності
середня номінальна заробітна плата;
питома вага фонду оплати праці (ФОП) в валовій доданій вартості;
питома вага мотиваційної складової в структурі ФОП;
заборгованість по заробітній платі;
кількість працівників, яким нарахована заробітна плата в межах
прожиткового мінімуму;
рівень зайнятості на роботах зі шкідливими умовами праці;
рівень виробничого травматизму;
тяжкість виробничого травматизму, кількість днів непрацездатності
в розрахунку на одного травмованого;
кількість працівників, які перебували в умовах вимушено неповної
зайнятості;
рівні прийому та вибуття працівників;
використання фонду робочого часу;
продуктивність праці (валова додана вартість в розрахунку на одного штатного працівника);
продуктивність праці (реалізована продукція в цінах 2010 р. в розрахунку на одного штатного працівника);
питома вага працівників, які охоплені колективно-договірними відносинами;
частка молоді в обліковій кількості штатних працівників;
частка працівників з вищою освітою;
питома вага працівників, які навчились новим професіям
та пройшли перепідготовку;
частка промислових підприємств, які займались інноваціями;
інноваційні витрати в розрахунку на одне підприємство;
кількість впроваджених інновацій на промислових підприємствах;
індекс фізичного обсягу промислової продукції;
рентабельність операційної діяльності;
обсяги реалізованої промислової продукції (в цінах 2010 р.)

Абсолютні значення інтегрального показника
свідчать про досить низький рівень реалізації принципів соціальної відповідальності в забезпеченні розвитку трудового потенціалу, який склався за останні
6 років в промисловості. Виходячи з граничних меж
його зміни, а це від 0 до 1, середньорічне значення
складає 0,51, тобто майже половину максимально
можливого.
Таблиця 2
Динаміка зміни інтегрального показника розвитку
трудового потенціалу промисловості на засадах
соціальної відповідальності
Темп зміни, %
Інтегральний
Роки

показник
(Іртпп/св)

до 2010 р.

до попереднього, року

2010
2011
2012
2013
2014
2015

0,460
0,557
0,575
0,567
0,495
0,416

100,0
121,1
125,1
123,3
107,6
90,4

121,10
103,30
98,60
87,30
84,00

Факторний аналіз впливу внутрішніх індикаторів
на відносну зміну інтегрального показника за співвідношенням (2) забезпечує їх ідентифікацію з визначенням напрямів впливу. Наприклад, основні чинники,
які забезпечили суттєве зростання інтегрального показника в 2011 р., пов'язані з інноваційною складо-
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вою, зростанням продуктивності праці та рентабельністю операційної діяльності, збільшенням мотиваційної складової в структурі ФОП, — в загальному збільшенні показника на 21,1% на долю визначених показників приходиться 14,07%. Паралельно діють і дестимулюючі фактори, серед яких у першу чергу необхідно відзначити збільшення плинності кадрів в промисловості, падіння рівня колективно-договірних відносин, зростання рівня заборгованості по заробітній платі та збільшення рівнів тяжкості виробничого
травматизму.
Звертає на себе увагу одна особливість, — саме ті
фактори, які забезпечували розвиток трудового потенціалу на засадах соціальної відповідальності в 20112012 pp. в умовах суттєвих втрат промислового потенціалу за 2014-2015 pp. змінили свій вплив на протилежний. Падіння продуктивності праці, обсягів реалізації промислової продукції (в цінах 2010 p.), зниження
можливостей працевлаштування, суттєве зростання заборгованості по заробітній платі та зменшення фонду
оплати праці в структурі валової добавленої вартості
обумовили суттєве зниження інтегрального показника
в 2014-2015 pp.
Узагальнення впливу чинників на зміну рівня інтегрального показника розвитку трудового потенціалу
на засадах соціальної відповідальності в промисловості за останні шість років із диференціацією напрямків
їх впливу як чинників розвитку та гальмування наведено в табл. 3.
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Таблиця 3
Систематизація чинників розвитку трудового потенціалу промисловості
на засадах соціальної відповідальності за 2010-2015 рр.
Важелі розвитку

Чинники гальмування

Зменшення:
- кількості працівників, яким заробітна плата нарахована в межах прожиткового мінімуму;
- рівня виробничого травматизму;
- кількості працівників, які перебували в умовах
вимушеної неповної зайнятості;
- питомої ваги зайнятих на роботі зі шкідливими
умовами праці.
Зростання:
- середньої номінальної заробітної плати;
- частки підприємств, які займалися інноваціями;
- частки працівників з вищою освітою;
- продуктивності праці (ВДВ в фактичних цінах
на одного штатного працівника);
- інноваційних витрат в розрахунку на одне
інноваційно
активне
підприємство
(в співставних з 2010 роком цінах);
- питомої ваги мотиваційної складової ФОП;
- питомої ваги працівників, які навчилися новим
професіям та пройшли перепідготовку

- падіння індексу фізичного обсягу промислової
продукції;
- зростання заборгованості з соціальних виплат та з
виплат заробітної плати;
- зменшення обсягів реалізованої промислової продукції (в цінах 2010 року);
- зниження питомої ваги працівників, які охоплені
колективно-договірними відносинами;
зростання тяжкості виробничого травматизму;
- падіння питомої ваги реалізації інноваційної продукції в загальному обсязі реалізації;
- зниження питомої ваги фонду оплати праці в
структурі ВДВ;
- падіння рентабельності операційної діяльності;
- зростання плинності робочої сили

Висновки
Проведене дослідження визначило таке:
1. Формування та реалізація основних принципів
соціальної відповідальності в забезпеченні розвитку
трудового потенціалу промисловості притаманне всім
базовим складовим соціально-трудових відносин, а основними суб’єктами цього процесу витупають роботодавці, підприємці, працівники, трудові колективи,
профспілки та громадські організації.
2. Визначення основних складових формування
соціальної відповідальності за суб’єктами відповідальності дає можливість розробити концептуальне та науково-методичне забезпечення виміру рівня розвитку
трудового потенціалу на засадах соціальної відповідальності.
3. Кількісний вимір базується на багатовимірній
нормованій середній, адитивна модель якої забезпечує
можливість визначення впливу кожного внутрішнього
індикатора на відносну зміну показника.
4. Зміна значень інтегрального показника розвитку трудового потенціалу в промисловості за 20102015 рр. свідчить, що в галузі склався досить низький
рівень реалізації принципів соціальної відповідальності в забезпеченні розвитку трудового потенціалу, —
абсолютні значення інтегрального показника в середньому складають лише половину (середньорічне значення — 0,51) від максимально можливого.
5. Основні чинники, які виступають факторами
зростання, пов’язані з формуванням інноваційної
складової, зростанням продуктивності праці, незначним збільшенням мотиваційної складової в структурі
ФОП. Дестимулюючими чинниками виступають:
збільшення плинності кадрів, зростання рівня заборгованості по заробітній платі та соціальним виплатам,
падіння ефективності колективно-договірних відносин.
6. В умовах суттєвих втрат промислового потенціалу в цілому в 2014-2016 рр. дестимулюючими факторами виступають: суттєве падіння обсягів реалізації
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промислової продукції, зниження можливостей працевлаштування, зменшення оплати праці в структурі валової доданої вартості промисловості та ін.
7. Оцінка рівня розвитку трудового потенціалу
промисловості на засадах соціальної відповідальності,
визначення впливу окремих чинників на його зміну за
всіма суб’єктами соціально-трудових відносин забезпечить розробку та прийняття обґрунтованих управлінських рішень при запровадженні принципів соціальної відповідальності в соціально-трудових відносинах при формуванні відповідних планів, програм,
стратегій.
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В. П. Антонюк
д-р екон. наук
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА РОЗВИТОК
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Постановка проблеми. Унаслідок збройного конфлікту та тимчасової окупації значної частини територій
Донецької та Луганської областей більше мільйона
людей були вимушені переїхати в інші регіони України для захисту власного життя та реалізації своїх прав
на безпечні умови життя і можливості проживати в
Україні. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) були
вимушені покинути свої домівки, своїх друзів та рідних, свою «малу батьківщину», де вони народилися і
тривалий час проживали. Вони втратили не лише матеріальні цінності, але й соціальні зв’язки, свої плани
на майбутнє та бажані перспективи. Більшість із них,
втративши житло, майно, роботу, звичний спосіб
життя та соціальне оточення та переживши надзвичайне психологічне потрясіння, нині знаходяться в досить складних життєвих умовах. Україна вперше
зіштовхнулася з масштабною та досить гострою проблемою вимушених внутрішніх переселенців.
Незважаючи на те, що перші переселенці появилися в країні ще в травні 2014 р., системного аналізу
для усвідомлення нової проблеми та розробки науково
обґрунтованих підходів щодо її вирішення поки що
мало. В Україні відбулися за останні два роки низка
круглих столів з проблем внутрішньо переміщених
осіб, декілька форумів, організованих громадами пе-
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реселенців та спонсорськими організаціями, де обговорювалися дана проблема, спроба усвідомлення її
сутності та масштабу, пошук шляхів її вирішення.
Значна увага проблемам переселенців приділена в національній доповіді НАН України «Політика інтеграції
українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» [1]. В останні півтора-два роки
з'явилася низка публікацій по проблемах переселенців
України, в той же час резерви наукового осмислення
цієї проблеми не вичерпані. Здебільшого ВПО розглядаються як об’єкти соціального захисту і допомоги. Не
вистачає системного підходу в аналізі цієї проблеми з
позицій виявлення потенціалу ВПО та їх впливу на
розвиток територіальних громад, забезпечення їх повноцінної інтеграції. Мета даного дослідження — визначення напрямів удосконалення соціально-економічної
політики стосовно більш ефективного залучення потенціалу ВПО для вирішення їх власних проблем та
розвитку територіальних громад.
Виклад основного змісту дослідження. Відповідно
до рекомендацій Управління Верховного Комісара
ООН у справах біженців (УВКБ ООН) щодо вимушених переселенців, внутрішньо переміщеними особами
вважаються окремі особи або групи людей, які були
змушені тікати та залишити свої будинки або місця
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проживання, але при цьому не перетнули визнаного
на міжнародному рівні державного кордону, для того,
щоб уникнути наслідків збройного конфлікту, ситуації
масового насильства, порушення прав людини або робити це внаслідок природних чи техногенних катастроф.
Україна вперше несподівано для себе зіштовхнулася з проблемою вимушеного внутрішнього переселення значної маси людей. Однак у світі ця проблема
набула значного загострення у ХХ столітті в зв’язку з
громадянськими війнами на територіях країн Африки,
Південного Сходу, Європи. За даними Моніторингового центру з питань недобровільних переміщень, чисельність внутрішньо переміщених осіб (далі ВПО) у
світі досягла у 2013 р. рекордної відмітки — 33,3 млн
осіб, що вдвічі перевищує чисельність біженців (близько 16 млн) [2]. В Європі проблема ВПО загострилася
в кінці ХХ століття внаслідок конфліктів на Балканах
та на Кавказі. Протягом 1994-1995 рр. із Боснії до
Сербії втекло близько 500 тис. біженців, а після війни
у Косово в 1999 р. — ще близько 200 тис. [2]. У 2013 р.
в Європі чисельність ВПО досягла 2,2 млн, у тому
числі найбільшою їх кількість була в Азербайджані
(543 тис.) та Грузії (206 тис.) [4].
Однак в останні два роки у світі відбулися тектонічні зрушення у сфері вимушеного переміщення населення. Протягом 2015 р. у Ємені, Сирії та Іраку зареєстровано понад 4,6 млн внутрішньо переміщених
осіб. Загалом же в усьому світі внутрішніх біженців
минулого року побільшало на 8,6 млн, йдеться в
опублікованому 11 травня 2016 р. звіті Норвезької ради
з питань біженців (NRC) та Моніторингового центру
щодо внутрішньо переміщених осіб (IDMC). Таким
чином, за даними організацій, на даний момент у світі
нараховується 40,8 млн осіб, які залишили свої домівки через конфлікти у пошуках безпечного місця
для життя. Станом на сьогоднішній день, кількість вимушених переселенців близька за розмірами до населення деяких більших за середні держав, як от Колумбія чи Іспанія, Південна Африка чи Південна Корея, відзначається у доповіді УВКБ [5].
Найбільше внутрішніх переселенців торік додалось у Ємені, де коаліція на чолі з Саудівською Аравією проводить військову кампанію проти шиїтських
повстанців. Тут у 2015 р. було зареєстровано 2,2 млн
внутрішньо переміщених осіб. В охопленій громадянською війною Сирії зафіксовано 1,3 млн біженців, а в
Іраку, де проходить кампанія проти "Ісламської держави" — 1,1 млн.
За межами Близького Сходу до списку країн із
найбільшою кількістю внутрішніх переселенців потрапила Україна, яка посіла четверте місце у загальному
списку. Загалом в Україні зафіксовано 1,7 млн осіб
внутрішніх переселенців [6]. Україна в досить короткий час зіткнулася з масштабною проблемою внутрішньо переміщених осіб. Порівняно з іншими країнами Європи, в Україні масштаби вимушених внутрішніх переселень мешканців є значно більшими. Основна маса ВПО — це переселенці зі сходу країни.
Причиною такого стали загострення внутрішніх суперечностей соціально-економічного розвитку Донбасу
та зовнішня агресія.
У той же час слід зазначити, що на даний момент
відсутня повна інформація про кількість ВПО в Україні. Частка населення, яка виїхала із Донбасу внаслідок воєнних дій, з різних причин не реєструвалися як
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ВПО. При цьому вимушене переміщення, хоч і в менших масштабах, триває. Це обумовлено тим, що
збройний конфлікт поки що не завершено, навіть з
огляду на Мінські домовленості слід констатувати, що
немає ефективного механізму його припинення. Тому
можна припустити зі значною вірогідністю, що кількість переселенців у найближчий період суттєво не
зменшиться, отже, будуть існувати і проблеми,
пов’язані з необхідністю облаштування їхньої життєдіяльності. Юридична невизначеність територій, непідконтрольних Україні, невизначеність перспектив їх
подальшого економічного розвитку може призвести до
того, що навіть при закінчені збройного протистояння
відплив населення може продовжуватися.
Населення, яке змушене було виїхати з АР Крим
внаслідок окупації, та з Донецької та Луганської областей уже в ході збройного протистояння, зіткнулося з
численними проблемами — починаючи від можливостей та шляхів виїзду, пошуку місця тимчасового проживання, пошуку можливостей зайнятості, освітніх закладів для дітей, отримання медичної допомоги та вирішення багатьох інших соціальних питань. Багато з
них залишилися без документів, через що складним
питанням було переоформлення документів, що засвідчують особу, її приналежність до громадянства України, оформлення тимчасової реєстрації, а також
можливості працевлаштування. Переважна більшість
ВПО зазнала суттєвих матеріальних та моральних
втрат, пов’язаних з таким:
вони залишили на окупованій території житло та
майно, яке нагромаджували десятиліттями. У багатьох
рухомому та нерухомому майну було завдано шкоди
(або воно було знищене) внаслідок воєнних дій;
вони втратили роботу і стабільне джерело доходів,
більшість переселенців не змогли швидко працевлаштуватися на новому місці, а значна їх частина є безробітними і понині;
переїзд та облаштування на новому місці вимагало значних коштів, а тривалий час безробіття призвів до суттєвого зменшення наявних заощаджень, або
зростання боргів;
вони втратили звичне соціально-побутове середовище (родичів, друзів, колег, сусідів, знайомих працівників соціальних служб тощо), що є необхідною
умовою стійкого розселення;
у більшості на окупованій території залишилися
родичі та майно, що вимагає періодичних поїздок на
непідконтрольну Україні територію. Вартість послуг
перевезення зросла в декілька разів, що ускладнює і
без того важке матеріальне становище ВПО.
Незважаючи на те, що в Україні прийнято Закон
"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", затверджено «Комплексну державну програму щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» становище більшості
ВПО залишається проблематичним. В умовах, коли в
Україні відбувається посилення соціальної несправедливості, що проявляється в низькій оплаті праці, зростанні безробіття, падінні реальних доходів, ослабленні соціального захисту населення, ВПО більшою
мірою стикаються з її проявами, ніж інші верстви населення. В Україні однією з найбільш дискримінованих груп населення є вимушені переселенці з Криму
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та Донбасу. Про це свідчать як оприлюднені статистичні дані, так і результати дослідження "Українські
ландшафти дискримінації", проведеного в січні-лютому 2016 р. фахівцями інформаційного центру "Майдан Моніторинг" і дослідницького бюро Sociologist за
підтримки Єврокомісії [7]. Це загострює суперечності
на рівні громад. Дослідження показало, що в Україні
однією з найбільш дискримінованих груп населення є
вимушені переселенці з Криму та Донбасу. Серед видів дискримінації переселенці найчастіше називали
труднощі з пошуком роботи, винайманням житла, медичним обслуговуванням та влаштуванням дітей до
шкіл та інших навчальних закладів. Найбільш гострими є соціально-економічні проблеми ВПО, які стосуються зайнятості, житла та доходів.
Із зони тимчасової окупації, як правило, виїжджала найбільш активна та високоосвічена частина
працездатних. За даними ДСЗ, розподіл ВПО за освітою відрізняється від розподілу серед загальної кількості безробітних та є наступним: особи з вищою освітою становлять понад 64%, з професійно-технічною —
22, з початковою та середньою — 14%. У той же час
серед всіх безробітних частка осіб з вищою освітою
становить 44%, з професійно-технічною — 35, із середньою — понад 20%. Характерним є те, що частка
переселенців з вищою освітою є переважаючою в усіх
регіонах. Професійна структура безробітних з числа
ВПО виглядає наступним чином: понад 57% становлять фахівці, професіонали, службовці, третину —
особи з робітничими професіями, майже 11% — особи
без професійної підготовки [8]. Таким чином, безробітні з числа ВПО претендують на технологічні робочі
місця, та місця спеціалістів, що не відповідає пропозиції роботодавців. Тому без структурної перебудови
економіки України проблему безробіття в цілому не
вирішити, в тому числі і стосовно ВПО.
Досвід, напрацьований багатьма країнами, що
мали проблеми з масовими переміщеннями населення
внаслідок збройного протистояння (Сербією, Азербайджаном, Грузією, Молдовою), показує, що найбільш прийнятним шляхом вирішення проблем ВПО
є припинення конфлікту і повернення людей до своїх
домівок. Однак це можливо лише тоді, коли припинення конфлікту здійснюється в інтересах обох сторін,
коли ліквідуються загрози життю будь-якої особи. В
умовах заморожування конфлікту повернення ВПО на
попереднє місце проживання може бути неефективним і пов’язаним з ризиками. Як відзначає член виконавчого комітету Європейської ради у справах біженців та вигнанців (ECRE), консультант ПРООН В. Петронієвич, аналізуючи досвід Сербії, рішення про повернення внутрішньо переміщених осіб назад до Косово, яке прийняло сербське керівництво, було непродуманим. Реалії Косова такі, що особи, які виїхали
звідти, а потім повернулися на контрольовані Приштиною території, не мають жодних гарантій безпеки,
доступу до правосуддя, соціальної підтримки. Саме
тоді постало питання про те, що ефективний процес
повернення внутрішньо переміщених осіб додому неможливий без забезпечення стандартних елементарних умов проживання [3]. Розвиток ситуації в такому
напрямку можливий і на Донбасі при умові збереження нинішнього керівництва так званих ДНР та
ЛНР.
Отже, повернення ВПО на території попереднього проживання може затягуватися не на роки, а на
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десятиліття, тому проблема облаштування життя вимушених внутрішніх переселенців стає довгостроковою.
У Сербії ця проблема триває вже майже 20 років; в
Азербайджані вона виникла в 1991 р., однак не вирішена і на сьогоднішній день; у Грузії вона триває з
початку 1990-х років. Можна зробити висновок, що не
виключенням буде Україна, де конфлікт ще не врегульовано, а кількість переселенців є найбільшою та
продовжує зростати. Вирішення цієї надзвичайно гострої соціальної проблеми потребує значного часу, а в
умовах фактичного продовження воєнних дій та глибокої економічної кризи це буде надзвичайно важким
завданням. Слід відзначити, що значною частиною роботи УВКБ ООН є пошук довгострокових рішень для
вимушено переміщених осіб [5].
Вирішення проблеми ВПО в Україні можливо
двома шляхами: перший — повернення переміщених
осіб назад на території попереднього проживання; другий — інтеграція вимушених переселенців в нове для
них середовище місць переселення. Перший шлях не
є короткостроковим. Для забезпечення повернення
людей в рідні домівки необхідно не лише припинення
воєнних дій, але й створення безпечних умов для життєдіяльності, ліквідація розрухи та відновлення економічної діяльності, відновлення соціальної інфраструктури, що потребує значних коштів, зусиль та часу,
оскільки негативні наслідки війни є масштабними.
Отже, можна зробити висновок, що проблема
ВПО в Україні здобуває риси довготривалої проблеми.
Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) на своєму сайті відзначає: "Через затяжний характер переміщення існує термінова необхідність пошуку сталих рішень для людей, які не можуть повернутися до своїх
домівок. Зокрема, владі рекомендовано розробити
довготерміновий та системний підхід для вирішення
потреб переселенців у житлі. Уряду також необхідно
закласти достатньо фінансування для впровадження
нещодавно прийнятої програма по інтеграції переселенців та Плану дій до неї" [9]. Це обумовлює необхідність застосування різних стратегій до її вирішення
в короткотривалому та довготривалому періодах.
У короткотривалому періоді на першому етапі
після вимушеного переміщення в центрі уваги мало
бути забезпечення вирішення таких життєво важливих
нагальних проблем, як відновлення документів, надання тимчасового житла, харчування, забезпечення
необхідним одягом та засобами гігієни, медичними
послугами. Основними інструментами є надання організаційної, правової та соціальної допомоги державою, волонтерськими та благодійними організаціями.
При цьому, як правило, особливу увагу необхідно приділити найменш захищеним категоріям населення.
У довготривалому періоді підходи до вирішення
проблеми ВПО мають бути іншими — спрямованими
на вирішення стратегічних завдань життєзабезпечення
переміщених осіб: забезпечення постійним житлом,
роботою працездатних та економічно активних, можливостями здобуття якісної освіти, забезпечення ВПО
усіма конституційними правами та свободами, у тому
числі можливістю вибору місця проживання, забезпечення сприятливих умов для інтеграції в нове середовище. Тут основна увага має бути спрямована на економічно активне населення, на підростаюче покоління, яке формує людський потенціал країни. Пріоритетними інструментами мають бути ті, які пов’язані
з забезпеченням активної політики зайнятості, підви-
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щенням конкурентоспроможності робочої сили, розвитком підприємницької активності, забезпеченням
стійкого зростання трудових та підприємницьких доходів. Саме такий підхід створить можливості для ВПО
стати незалежними та повноцінними громадянами суспільства, можливості не лише утримувати самих себе,
але й бути платниками податків.
Незважаючи на те, яку довгострокову життєву
стратегію виберуть внутрішньо переміщені особи —
осілості на нових місцях проживання чи тимчасового
проживання до моменту повного врегулювання конфлікту, важливим є вирішення питання інтеграції ВПО
в громади приймаючих територій. Інтеграція є складним процесом, особливо в умовах відмінностей в
менталітеті населення різних територій, неоднакового
сприйняття причин подій як на Донбасі (сепаратизм,
проросійські орієнтації), так і в Києві (Майдан, революція гідності), не завжди толерантної (а іноді й конфліктної) поведінки як переселенців, так і місцевих
мешканців. Незважаючи на це, соціологічні опитування показують, що українське суспільство готове до
інтеграції переселенців. Лише 27% опитаних громадян
вважають, що переселенці та інші меншини поводять
себе негідно, а 76% опитаних вважають, що переселенцям із Криму та Донбасу треба допомагати [7].
ВПО змушені були пристосовуватися до нових
умов життєдіяльності та інтегруватися в громади приймаючих територій. Переміщення значної кількості людей позначилося на розвитку приймаючих територіальних громад. З одного боку, ВПО, маючи нагальну
потребу у житлі, працевлаштуванні, послугах закладів
освіти й медицини, соціального забезпечення, створюють додаткову напругу у цих сферах суспільної діяльності, що негативно позначається на відносинах із
місцевими мешканцями. З іншого боку, багато вимушених переселенців мають значний трудовий, підприємницький, креативний потенціал, який міг би бути
використаний для розвитку цих територій. Слід відзначити, що вплив ВПО на розвиток громад є малодослідженим. З огляду на те, що проблема ВПО набуває довготривалого характеру, а також виходячи з того,
що значна частка переміщених осіб вже не буде повертатися в місця попереднього проживання, актуальним стає більш глибоке дослідження потенціалу
впливу ВПО на розвиток громад приймаючих територій. До позитивного впливу слід віднести:
збільшення людського потенціалу територіальних
громад, поліпшення його якісних характеристик.
Вище ми уже зазначали, що з тимчасово окупованих
територій, здебільшого виїхали найбільш активні, кваліфіковані та підприємливі родини та особи з проукраїнською та проєвропейською орієнтацією, серед них
багато молоді та дітей. Такий контингент збагачує
людський потенціал територій переміщення;
серед ВПО значною є частка переселенців, які
мали власний малий бізнес. Вони мають певні кошти
та підприємницькі навички, що збагачує потенціал
малого бізнесу в громадах. Є приклади успішної організації власної справи підприємцями-переселенцями в
нових умовах, однак вони поки що не набули поширення. Слід відзначити, що підприємницький потенціал може бути суттєвим, оскільки до розв’язання
проблем працевлаштування внутрішньо переміщених
осіб в Україні залучаються й міжнародні організації.
Зокрема, доволі успішно працює Програма розвитку
ООН (ПРООН). Ціллю Програми є надання допомоги
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країнам, що розвиваються, у справі їхнього національного розвитку. З травня 2016 р. ПРООН запускає
нову програму, яка заснована на наданні бізнес-грантів для переселенців. Фінансуванням проекту займаються Британія, Польща та Чехія. Передбачувана
сума — 1 млн дол. [10];
ВПО сприяють збільшенню інвестиційних ресурсів у розвиток територій переміщення. Це здійснюється як за рахунок власних фінансових ресурсів, які
спрямовуються переважно на будівництво житла, так
залучених коштів зарубіжних донорів для вирішення
житлових проблем вимушених переселенців. Згідно з
опитуванням, проведеним з ініціативи громадської організації «Кримська діаспора» і фонду «Держмолодьжитло», у Київській області 87,6% опитаних переселенців з Криму і зони АТО готові придбати житло в
кредит. Причому серед переселенців, які нині живуть
у Київській області, 95% орендують житло. Тобто,
справа залишається за виробленням механізму цього
кредитування. Але варто зауважити, що люди сподіваються на довгостроковий кредит з мінімальним початковим внеском. Крім того, питання вироблення
механізмів і організації такого кредитування буде залишатися актуальним і надалі, оскільки, як показують
результати опитування, 78% громадян не планують повертатися на непідконтрольні Україні території в найближчі п’ять років [10];
позитивним впливом ВПО на розвиток територій
переміщення є збільшення внутрішнього попиту, що
сприяє розвитку національного виробництва, місцевої
промисловості та інших видів економічної діяльності.
В умовах, коли ринок насичений товарною масою, це
не створює додаткову напругу на ринку, а стимулює
виробництво. Однак в умовах недостатності виробничих потужностей збільшення попиту може призвести
до зростання цін.
Масові переселення можуть і негативно впливати
на громади. Це може проявлятися у такому:
виникає додаткове навантаження на об’єкти соціальної інфраструктури та виконавчі органи державної влади (черги в поліклініках, в органах соціального
забезпечення тощо);
посилюється конкуренція на ринку праці, при
цьому більш кваліфіковані працівники-переселенці
можуть витісняти місцевих працівників;
можливе виникнення напруги в суспільстві, непорозуміння, побутових конфліктів та зростання злочинності.
Дослідники відзначають, що негативні аспекти
впливу ВПО не набрали перевагу, вони не призвели
до соціального конфлікту. Попри всі труднощі, позитивний вплив переважає, що підтверджують окремі
дослідження. Проведене опитування за підтримкою
Японії та Міжнародної організації по міграції в 10 населених пунктах підконтрольного Україні Донбасу
(1300 респондентів) дало змогу отримати такі результати: «Как продемонстрировали коллективные интервью, вынужденные переселенцы воспринимаются в
городах их нынешнего проживания в целом в качестве
ресурса развития. Они несут с собой следующие основные возможности развития: повышение социальной активности за счет приехавших гражданских активистов; открытие нового бизнеса и сильная мотивация добиться результатов в бизнесе; внедрение более высоких требований к ассортименту и качеству товаров и услуг; заполнение невостребованных местным
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населением вакансий на рынке труда и, как результат,
удешевление производства товаров» [10].
Є приклади успішної інтеграції переселенців у
нові територіальні громади, однак вони не набули масового поширення, у більшості переміщених осіб існують значні проблеми з працевлаштуванням, забезпеченістю житлом, відшкодуванням втраченого майна, що вказує на порушення їх прав та принципів соціальної справедливості. Незабезпеченість повноцінної інтеграції ВПО в нові територіальні громади обумовлює поширення серед них бідності, розшарування,
зневіри, соціальної апатії та невдоволення, що створює додаткові загрози для держави.
Соціолог зазначив, що люди з активною проукраїнською позицією більш успішно пристосовуються
до нових умов і знаходять своє місце в соціумі. Натомість ті, хто втік від жахів війни на Донбасі й не має
виразної проукраїнської позиції, відчувають гострий
дефіцит соціальних груп, з якими вони могли би "говорити однією мовою". Вони вважають, що громадянську позицію в таких людей необхідно формувати, "інакше це загрожує соціальним провалом" [7].
У жовтні-листопаді 2016 р. фахівцями ІЕП було
проведено експертне опитування щодо проблем ВПО
та їх інтеграції в громади приймаючих територій. Метою обстеження є визначення основних причин та наслідків переміщення ВПО, основних проблем, які виникли в житті самих ВПО та приймаючих територіа-

льних громад, наслідків, переваг та перешкод інтеграції ВПО, визначення та систематизація умов, можливостей та заходів для забезпечення інтеграції ВПО в
приймаючі громади. Було опитано 152 експерти, серед
яких 52% — внутрішньо переміщені особи, більше 13 —
представники територіальних громад, 11% — представники громадських об’єднань, значна кількість науковців.
Опитування виявило, що більшість експертів
(62%) вказали на виникнення певних труднощів інтеграції та адаптації як нових членів населеного пункту,
так і тих, що там проживають; на те, що виникають
значні проблеми вказало лише 20% опитаних і лише
10% (15 осіб) відзначили, що не виникає ніяких труднощів.
Серед проблем, які найбільше обтяжують територіальну громаду (табл. 1), у порядку пріоритетності визначено такі: зростання навантаження на відділи соціального захисту (50,7); забезпечення житлом ВПО
(46,7%); зростання навантаження на відділи пенсійного фонду (42%); зростання навантаження на заклади
освіти та дошкільні заклади у зв'язку з потребами ВПО
(41,4%); посилення конкуренції на ринку праці
(34,2%). Більше 30% експертів відзначити зростання
цін на ринку нерухомості та навантаження на медичні
заклади. Має місце і несприйняття ВПО населенням
громади, конфлікти між ними (відзначило 1/4 опитаних) та зростання напруженості (20%).
Таблиця 1

Які з визначених проблем, пов'язаних із ВПО, найбільше обтяжують територіальні громади,
на Вашу думку? (відмітьте не більше 5-ти варіантів відповіді)
Код
Частота
%
Несприйняття ВПО населенням громади, конфлікти між ними
1
37
Зростання навантаження на заклади освіти та дошкільні заклади
2
63
у зв'язку з потребами ВПО
Зростання навантаження на медичні заклади у зв'язку зі зростанням потреб
3
46
у медичних послугах за рахунок ВПО
Зростання навантаження на відділи пенсійного фонду
4
64
Зростання навантаження на відділи соціального захисту
5
77
Зростання навантаження на служби зайнятості
6
15
Посилення конкуренції на ринку праці
7
52
Збільшення кількості бідних громадян
8
25
Зростання соціальної напруженості в приймаючій територіальній
9
30
громаді
Зростання злочинності
10
14
Забезпечення житлом ВПО
11
71
Соціокультурна різниця (в мові, традиціях, цінностях, способі
12
18
життя тощо)
Зростання цін на житло та оренду житла
13
46
Дефіцит
місцевих
бюджетів
за
рахунок
зростання
видатків
14
23
на проблеми ВПО

Половина експертів відзначили, що ВПО мають
значний потенціал, який може бути використаний для
розвитку приймаючих громад, ще 33%, що ВПО мають
певний потенціал, який може справити позитивний
вплив на приймаючу громаду. Щодо найбільш вагомих
позитивних наслідків інтеграції ВПО, що очікуються у
територіальній громаді, то виявлено значний розподіл
точок зору (табл. 2). Найбільш однодушно експерти
вказали на можливість активізації підприємницької діяльності, відкриття ВПО нових підприємств з новими
робочими місцями і для мешканців громади (43,4%).
На другому місці по рівню позитивного впливу експертами визначено стимулювання розвитку громади за
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до всіх
24,3
41,4
30,3
42,1
50,7
9,9
34,2
16,4
19,7
9,2
46,7
11,8
30,3
15,1

рахунок допомоги міжнародних організацій ВПО, що
мешкають у громаді (31,6%). Відзначено зростання
якості та кількості трудового потенціалу (29%), зростання загальної соціальної активності (26%).
Висновки.
У результаті проведеного дослідження доведено,
що наявність в Україні значної кількості ВПО, які на
даний момент перевищують 3% населення, створює
додаткові завдання соціально-економічної політики,
що мають бути спрямовані на вирішення стратегічних
проблем життєзабезпечення переміщених осіб: забезпечення постійним житлом, роботою працездатних та
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економічно активних, можливостями здобуття якісної
освіти; забезпечення ВПО всіма конституційними
правами та свободами. Основна увага має бути спрямована на економічно активне населення, підростаюче покоління, яке формує людський потенціал країни. Пріоритетними інструментами мають бути ті, що

пов’язані із забезпеченням активної політики зайнятості, підвищенням конкурентоспроможності робочої
сили, розвитком підприємницької активності, забезпеченням стійкого зростання трудових та підприємницьких доходів.

Таблиця 2
Які найбільш вагомі позитивні наслідки інтеграції ВПО очікуються у територіальній громаді,
де вони проживають? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді)
Код
Частота
% до всіх
Зростання загальної соціальної активності за рахунок громадських активі1
39
25,7
стів з числа ВПО
Активізація підприємницької діяльності, відкриття ВПО нових під2
66
43,4
приємств з новими робочими місцями і для мешканців громади
Покращення іміджу громади на місцевому і регіональному рівні
3
6
3,9
Розвиток споживчого ринку
4
26
17,1
Заповнення на ринку праці вакансій, які незатребувані постійним насе5
22
14,5
ленням
Зростання якості та кількості трудового потенціалу
6
44
28,9
Зростання кількості громадських об'єднань у територіальній громаді
7
19
12,5
Стимулювання розвитку громади за рахунок допомоги міжнародних орга8
48
31,6
нізацій ВПО, що мешкають у громаді
Збільшення чисельності громади за рахунок ВПО, що посилює спромож9
23
15,1
ність громади
Зростання надходжень до місцевого бюджету за рахунок податків та витрат
10
32
21,1
ВПО
Розвиток соціальної інфраструктури
11
7
4,6
Консолідація зусиль ВПО, громади, влади, бізнесу на засадах партнерства
12
22
14,5
Активізація інноваційної та інвестиційної діяльності в регіоні
13
10
6,6

Проведене експертне опитування дало змогу зібрати додаткову інформацію щодо ролі ВПО в Україні
та в територіальних громадах. Воно засвідчило, що,
незважаючи на наявність значних проблем у життєдіяльності переселенців, пов’язаних з вимушеним переміщенням, вони свідомо зробили свій вибір на користь України. Переселенці володіють значним людським потенціалом і їх потенціал може бути додатковим ресурсом розвитку територіальних громад та України в цілому. З огляду на довгостроковий характер
вимушеного переміщення значної частки населення
окупованих територій Донбасу та анексованого
Криму, державна та регіональна політика має бути
більш спрямована на ефективне залучення і використання потенціалу ВПО для економічного і соціального
розвитку регіонів України, для підвищення рівня
згуртованості української нації та якнайшвидшого подолання тих складних проблем, з якими зіштовхнулася
Україна у двадцяті роки своєї незалежності.
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РАЗУМНОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
Постановка проблемы. Современный мир достиг
той точки развития, когда без фундаментальной идеи
о развитии и совершенствовании общественных систем (производственных, хозяйственных), государств
и мира в целом, дальнейшее его существование невозможно.
Это и вызвало необходимость написания данной
статьи, основная цель которой — обратить внимание на
вновь формирующуюся идею, показывающую, как
сейчас и на перспективу обустроить общественные системы. Кроме того, современное человечество, к сожалению, не имеет единой, интегрирующей идеи, которая в полном объеме, во всеобщем охвате изучала
бы общественные системы. Да и настало время, когда
все технические, естественные и общественные науки
должны сконцентрировать свои усилия, найти свое
место, свою «нишу» в изучении и обустройстве общественных систем.
Найти не только теоретически, но и практически
пути выхода из кризисных ситуаций, в которых находится современный мир, является проблемой сверхактуальной.
Результаты исследования. Что угрожает планете и
цивилизации? Основные опасности в глобальном
масштабе: космическая и природная опасности, опасности от политической, производственно-хозяйственной, социально-экономической и других видов деятельности, кризисное состояние природной среды, извращение и уничтожение морали ради материального
обогащения.
Тревожно звучат выступления многих ученых о
будущем цивилизации, и можно впасть в пессимизм
от той трагической судьбы, которая ожидает человечество при накоплении и суммировании, а в ряде случаев — и наложении одних отрицательных последствий на другие во всех сферах политического, производственно-хозяйственного,
социально-экономического, экологического и прочих взаимодействий человека на планете.
Что собой представляют опасности от политической, производственно-хозяйственной, социальноэкономической и других видов деятельности человека.
Это: угроза гибели цивилизации и самого человечества
в огне большой термоядерной войны; угроза истощения сил и развития, возможно, и гибели в «малых»
войнах, межгосударственных, межнациональных конфликтах, антагонистических соперничествах, политическом авантюризме, отсутствии согласованности в
экономическом сотрудничестве; антагонистическое
противоречие между человеком и природой; перенаселенность Земли и, при этом, неравномерная эгоизация человечества; миграционные проблемы; рост бездуховности, упадок личной и государственной морали,
несоблюдение законности и прав человека во многих
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странах мира; ускорение темпов человеческой жизнедеятельности; эволюционные кризисы, вызванные
собственной активностью неравноценных систем —
биологических и социальных организмов; миру грозит
эпидемия хронических недугов; радиационная опасность; исчерпаемость природных ресурсов; распространение голода; политическая нестабильность в
мире; возрастание национализма во многих регионах,
политический, экономический кризис и др. Кроме
того, радикальные режимы проводят испытания баллистических ракет и, вопреки воле развитых стран,
продолжают разработку ядерного оружия. Несмотря
на антитеррористическую компанию ведущих стран
мира, продолжает действовать всемирное исламское
террористическое подполье.
Современный мир, к сожалению, меняется не в
лучшую сторону. Над ним сгущается туман войны.
Слово «война» звучит все чаще. Война как категория
вброшена в публичное и экономическое пространство
между странами. Мир сформировал несколько видов
фронтов. Ежедневно СМИ сообщают о перипетиях,
противостояниях, «экономических», «финансовых»,
«экологических», «газовых», «трубных» и других войнах. Войны осуществляются не только за финансовые
ресурсы, но и сырьевые и, особенно, за энергоресурсы, а также за высокие технологии или «силиконовые битвы». Многие страны активно втягиваются в
глобальное противостояние, которое американский
политолог Элиот Коэн определил как «четвертая мировая война».
Современный мир развивается методом проб и
ошибок. Нет единой фундаментальной идеи о развитии государства и мира в целом. Метод проб и ошибок
не является гарантом стабильности, а часто приводит
к хаосу общественной системы. Кроме того, во многих
государствах, преследуя свои корыстные цели, существует определенная прослойка людей, которые целенаправленно искусственно создают хаос в развитии
страны и мира в целом. В результате создаются конфликтные ситуации, которые вскоре переходят в вооруженные противостояния, локальные войны, народные бунты, перевороты и разного рода революции.
Количество стран, вовлеченных во всевозможные вооруженные конфликты, непрерывно возрастает. Весь
мир сейчас стоит на пороге новой социально-экономической революции. Следует заметить, что в настоящее время на человечество надвигается продовольственный кризис. Его негативное влияние уже ощущают не только традиционно бедные страны, имеющие скудные сельскохозяйственные угодья, но и те,
которых природа одарила плодородными землями.
Многие ученые доказывают, и с этим можно согласиться, что увеличивающиеся с каждым годом природные и техногенные катастрофы, ухудшение климата на
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Земле отрицательно влияют не только на природу и
все живое на планете, но и на все виды человеческой
деятельности.
Мы радуемся тому, что в интеллектуальном и
научно-техническом развитии человечество еще никогда не достигало таких больших высот. Но, радуясь таким успехам, мы открыли невероятный ужас. Все, что
цивилизованный мир сотворил, может обернуться гибелью для всего живого на Земле.
Наука и экономика стран мира очень слабо подготовлены к решению этой судьбоносной проблемы.
Для фундаментального ее решения нужны серьезные
научные исследования и колоссальные финансовые
затраты. К сожалению, в бюджетах мира закладываются довольно большие суммы на вооружение, военные и политические конфликты, различного рода бесполезные развлекательные программы и пр., чем на
решение неотложной мировой проблемы.
Решение рассматриваемой проблемы — это не региональная, а национальная и даже, более того, — интернациональная, всемирная задача. Она касается не
только высокоразвитых и слаборазвитых стран, но и
каждого здравомыслящего руководителя и человека.
Ведь любые природные разрушения или экологические загрязнения затрагивают не только предприятия,
населенные пункты, но и каждого из нас.
Люди мира должны проявить величайшую мудрость дальнейшего развития на земном шаре. В этом
случае лежит огромная ответственность перед будущим поколением не только руководителей всех государств, партий, ученых мира, но и каждый житель
Земли должен внести свой посильный вклад в будущее
развитие цивилизации.
Как пишет академик НАН Украины Н.Г. Чумаченко, «современный мир находится в величайшем
военном, политическом, социально-экономическом,
энергетическом, межнациональном, экологическом и
прочих напряжениях. Он напоминает туго натянутые
струны. И если одну из струн перетянуть, то катастрофа неизбежна. Отсюда вывод: требуется величайшие осторожность, мудрость, умение дальнейшего
развития мира».
После перечисленных всех негативных факторов,
которые могут погубить человечество, осознавая, кто
это мог сделать, резонно встает вопрос, есть ли у этого
живого существа (человека) разум? Неужели к такому
угрожающему состоянию мог привести Homo Sapiens?
Оказывается, что может. Ни одно живое существо так
неразумно живет как человек. Может Бог специально
создал человека, чтобы он погубил планету?
Анализируя все, что «натворил» человек в объективном материальном мире, следует серьезно, не затягивая времени, задуматься, в чем истинная причина
такого удручающего состояния. Почему человечество
пришло к такому кризисному состоянию. Казалось
бы, о большинстве негативных явлений мы знаем,
предложения по ликвидации их тоже имеются и, в
принципе, реально осуществимы, а существенных
сдвигов нет. На наш взгляд, имеются три главные причины, из-за которых человечество не может серьезно
решить проблемы, стоящие перед ним.
Первая: неравномерность развития процессов,
происходящих в общественно-экономических системах (государствах и мире в целом). Вторая: нет единой
идеи о развитии и совершенствовании каждого государства и мира в целом, на основании которой можно
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было бы разработать научную концепцию по ликвидации имеющихся негативных проблем и определить будущее мира без серьезных катаклизмов и кризисов.
Третья — нет подготовленных кадров — менеджеров
(руководителей), которые могли организовать на
практике реализацию такой научной концепции.
Следует, прежде всего, отметить неравномерное
развитие производительных сил и общественных отношений. Это главная причина всех кризисов, которые происходят в мире.
Производительные силы — это современная техника и технология, с помощью которой человек преобразовывает природу, осуществляет производственные процессы и формирует экономическую базу общества. Именно от производительных сил зависит создание и современного вооружения.
Веками человек, чтобы выжить, создавал и совершенствовал орудия производства и, чтобы защитить
себя, создавал и совершенствовал вооружение. На это
выделялись огромные капиталовложения, был задействован самый мощный научный потенциал, создавался целый ряд научно-исследовательских институтов, где разрабатывались самые совершенные орудия
производства и вооружения. То есть производительные силы составляют основу жизнедеятельности человека и его защиту. Именно с помощью производительных сил создается прибавочный продукт, от которого
богатеет каждый человек, общество и мир в целом. Отсюда такое внимание к развитию производительных
сил на протяжении всей истории существования мира.
Таким образом, производительные силы стали главными в развитии человечества.
Общественные отношения — это различного рода
многообразные связи, возникающие между людьми,
социальными группами, классами, нациями, а также
внутри них в процессе их производственно-хозяйственной, экономической, социальной, политической, религиозной, культурной жизни и деятельности.
Производительные силы, которые составляют
материальную, экономическую и военную основу эволюции общества, в своем развитии опережают, идут
впереди, иногда существенно обгоняют общественные
отношения. Современные общественные отношения
отстали от производительных сил в своем развитии на
несколько сот лет. Если современный человек, государство в конфликтных ситуациях решают между собой спорные проблемы с помощью дубины, да еще
использует для этого атомную дубину, то здесь однозначно можно сказать, что общественные отношения
несовершенны. Они не соответствуют современному
цивилизованному развитию человечества. То есть современные высокопроизводительные силы вошли в
серьезные антагонистические противоречия с отсталыми, даже архаичными, общественными отношениями.
Если в технике и технологии, то есть совершенствовании производительных сил, человечество достигло колоссальных успехов и на десятки лет вперед
есть перспектива и знаем, как развиваться, то в совершенствовании общественных отношений современный мир зашел в тупик. Это случилось потому, что
почти все государства львиную долю финансовых
средств всегда выделяли на развитие производительных сил, а на совершенствование общественных отношений (взаимоотношений между людьми) доставались
мизерные суммы.
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Поэтому руководители государств, политики,
бизнесмены всех уровней должны обратить серьезное
внимание на то, чтобы заложить крупные капиталовложения для выработки новых, отвечающих современным требованиям научно-технического прогресса,
взаимоотношений между людьми, которые бы исключали кризисы, всякого рода противостояния военного
характера и недовольство народа.
Человечество за всю историю своего существования пережило несколько идеологий развития: первобытнообщинную, рабовладельческую, капиталистическую, социалистическую, коммунистическую и др. Но
все они оказались несостоятельными. Эти идеологии
не смогли предложить пути развития человечества без
кризисов, войн и прочих социальных потрясений.
В настоящее время уровень развития современной науки настолько высок, что можно разработать
новую идею развития, которая смогла бы максимально
устраивать человечество на его перспективу. И это
очень острая и насущная задача стоит перед интеллектуальной элитой всех государств мира (руководителями всех уровней, партийными работниками, учеными и даже простыми, но думающими людьми). Это
должна быть выработана единая идеология развития
человечества на сейчас и на перспективу.
Поэтому сейчас, как никогда, стоит острая и
очень ответственная проблема перед учеными мира —
разработать научную идею развития и совершенствования цивилизации на будущее без катаклизмов или,
хотя бы, свести их к минимуму. Мы полагаем, что это
должна быть не только теория, а отдельная единая
фундаментальная наука о развитии и совершенствовании общества и мира в целом.
Следует отметить, что мировая цивилизация на
протяжении всей своей истории развивалась и продолжает развиваться методом проб и ошибок. Этот метод наносит огромнейший политический, экономический, экологический, социальный и другие виды
ущербов, как для каждого государства, так и для мира
в целом.
В мире должна возобладать идея разумного развития и совершенствования всех общественных процессов и процессов, осуществляемых с природой.
Что значит разумная идея развития человечества?
Это развитие, при котором процессы, происходящие в
каждом государстве и мире в целом, должны иметь
минимальные моральные и материальные убытки, а
общественные отношения до минимума исключали бы
всякого рода кризисы, политические, социальные и
военные противостояния. Это касается экономической, политической, социальной, экологической и
других видов деятельности. Человечество развивается
и в настоящее время, но с огромными затратами для
него и, особенно, для природы. Порой суммарные затраты превышают полезность изготовленной продукции. А если учесть, что сотни миллиардов денег в мире
тратится на вооружение, сверхпотребности для избранных лиц в каждом государстве, ошибочные и амбициозные управленческие решения и пр., то можно
развитие в целом характеризовать как отрицательное.
Если и дальше так будет продолжаться, то, по заключению многих ученых, мир в ближайшие десятилетия
может деградировать и прийти к катастрофе. В настоящее время перед учеными мира, руководителями
многих государств стоит проблема, как найти тот разумный и оптимальный путь, следуя которому, чело-
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вечество действительно развивалось бы и сохранялись
в первозданном виде Земля и природа. Рекомендаций,
проектов, вариантов развития в науке предлагается
много и во многих странах. Но все они носят характер
бессистемности, непродуманности, отсутствия глубоких познаний объективных законов развития общества и мира. То есть должна быть создана единая фундаментальная идея о развитии и совершенствовании
общества и мира в целом, которая могла бы решить
серьезные проблемы, стоящие перед человечеством.
Еще Ф.М. Достоевский говорил, что без разумной
идеи не может жить ни человек, ни государство.
Перед лицом нарастающих общепланетарных
кризисов, человечеству необходимо выступать вместе,
воедино и выработать единую идею выживания, существования и развития на перспективу.
Идея разумного мирового интеллектуального развития — это продукт не просто чисто прагматических
выводов из конкретных всевозможных противоречий
современного мира, а результат общего вызревания
человечества, его глубокого использования науки
(научных мехов) в перспективном развитии. Политические, социальные, нравственные поиски мирового
сообщества приводят к идее, как в теории, так и в
практике разумного развития всех процессов, направленных на выработку лучших, наиболее справедливых,
наиболее нравственных социальных отношений в
мире.
Идея разумного развития человечества еще не
сформирована, не вызрела (как теория и практика) в
отдельную целостную систему, но сложившаяся современная ситуация в мире настоятельно требует, взывает
к тому, чтобы такая теория быстрее была создана и
овладела массами. Дальнейшее затягивание с идеей
разумного развития, чревато опасностью дальнейшего
существования человечества.
Идея разумного человечества должна объединить
всех людей мира, независимо от расовых принадлежностей, классовых различий, интеллектуального развития, религиозных убеждений, социальных различий
и пр. Эта всеобщая идея разумного развития должна
обладать всеми массами людей на земном шаре.
Идея разумного развития человечества должна
стать основой прогресса на земном шаре. С этой идеей
должны жить и работать не только руководители государств, партий, общественных и религиозных организаций, но и каждый здравомыслящий человек на
Земле. Должна быть выработана философия разумного развития мира. Главное в этом движении — интеграция ума, мышления и оценок каждого жителя
Земли, как он должен вести себя при разумном обустройстве миропорядка.
Основой идеи должен стать вектор развития. И
не просто развития, а именно разумного развития и
совершенствования общественных систем и природы.
Следует знать, что в окружающей нас действительности нет ничего того, что гарантировало бы непрерывное восстановление ресурсов или бесконечное существование предприятия, села, города, страны, цивилизации и выжить в таких условиях можно, только располагая мудростью, разумным подходом и ориентируясь на соответствующий вектор развития и совершенствования общественных систем. Сознавая сложившийся миропорядок на Земле, каждый на ней живущий не должен быть равнодушным к тому, как сложится его будущее и будущее всех поколений.
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При переходе на идею разумного метода развития
следует выработать перспективные векторы и парадигму управления общественными системами. Это
должен быть новый этап эволюции нашей цивилизации. Необходимы также новые идеология, культура,
стиль мышления, а, следовательно, новая наука и широкое управленческое образование.
К сожалению, далеко не все поддерживают разумную идею развития мировой цивилизации. Мировое сообщество можно разделить на три группы. Одни
ради получения сверхприбыли готовы губить не
только природу, все живое на Земле, но и людей. Другие пассивно, равнодушно смиряются с надвигающейся катастрофой. И только третья группа, к которым относятся ученые и гуманитарная прослойка людей, пытаются, но безуспешно, спасти гибнущую цивилизацию.
О новой идее развития мира уже давно говорят
ученые, политики и руководители стран мира. Так, серьезное определение движущих сил человечества дала
Международная конференция глав правительств 130
государств в Рио-де-Жанейро еще в 1992 г. На конференции было признано, что западная модель развития
исчерпала себя, что безудержная погоня за прибылью
неизбежно приводит к такому обострению противоречий с природой и в обществе, которое создает реальную угрозу самому существованию жизни на Земле.
Безудержное потребительство уже не может рассматриваться в качестве основной движущей силы прогресса, нужна новая идея развития человечества.

Кризис 2008 года «заставил» серьезно говорить о
новой идее развития мира не только ученых, но и руководителей крупнейших стран мира, таких, как канцлер Германии А. Меркель, президенты Франции
Н. Саркози, России Д. Медведев и др.
Вывод
Новая идея развития мира должна быть создана
коллективным творчеством институтов, ученых, руководителей государств, партий с дальнейшим широким
обсуждением с народными массами и, только после
этого, ее можно будет внедрять в практику.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ВИДИ І ОСОБЛИВОСТІ
СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність. Правомірність і важливість соціального напряму в економіці доводити не потрібно. Однак, попри начебто загальну підтримку, у практиці діяльності вітчизняних підприємств соціальні ресурси
найчастіше залишаються недооціненими, а відповідно, і не задіяними повною мірою. Це обумовлено,
серед іншого, і недостатнім науковим обґрунтуванням
як самої категорії «соціальні ресурси підприємства»,
так і науково-практичних методів економічного оцінювання їх і професійного управління ними.
Метою цієї статті є уточнення поняття «соціальні
ресурси підприємства», визначення його взаємозв’язку з поняттям «соціальний капітал», ідентифікація видів і особливостей соціальних ресурсів підприємства для створення основи їх оцінювання і управління ними.
Виклад результатів дослідження. Огляд вітчизняної і зарубіжної наукової літератури показав, що існує
багато визначень поняття «соціальні ресурси». Для розуміння сутності цього поняття варто їх проаналізувати (див. таблицю).
Ідентифікувавши в кожному визначенні ключове
слово і конкретизувавши мету в межах поняття ми
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сформували таке узагальнене визначення досліджуваного поняття: Соціальні ресурси — це сукупність особистісних характеристик і ціннісних орієнтацій людей,
за допомогою яких відбувається взаємодія, що поширюється на усі ситуації, пов'язані з людськими відносинами, і дає можливість впливати на інших суб’єктів
та зовнішні процеси. Важливо зауважити, що вказані
характеристики та цінності «працюють» у соціумі незалежно від того, чи вони оцінені, чи усвідомлюється
їх використання, чи є вони ліквідними та ідентифікованими.
Поняття «соціальні ресурси підприємства» дещо
вужче. Ми розглядаємо його як сукупність організаційних характеристик підприємства та особистісних
рис і ціннісних орієнтацій його працівників, за допомогою яких відбувається взаємодія між ними та працівниками інших організацій, що дає можливість
впливати на інших суб’єктів та зовнішні процеси для
досягнення цілей організації.
Як зазначає Марк Доненфельд [12] концепт соціальних ресурсів з’явився через розуміння того, що всі
інституції, асоціації, соціальні агентства, мають визначені спільні характеристики. Згодом з’явився концепт
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соціального капіталу, який в результаті подальших досліджень був фактично об’єднаний з концептом соціальних ресурсів і поняття соціальні ресурси та соціальний капітал почали ототожнюватися. Це спричинило зростання інтересу до дослідження цієї тематики.

Нан Лін [18, c. 471] звертає увагу на те, що в емпіричних і науково-дослідних рівнях використовується
поняття «соціальні ресурси», в той час як на загальному теоретичному рівні, використовується категорія
«соціальний капітал». Хоча, на нашу думку, обидва ці
поняття варто розглядати на різних рівнях.
Таблиця

Інтерпретація поняття «соціальні ресурси» різними вченими
№
з/п

Автор

1

Федорова О.В.

2

Москвичов С.Г.

3
4

Лін Н.
Доненфельд М.

5
6

Фоа У. Г.,
Фоа Е.Б.
Емерсон Р.

7

Хобфол С.Е.

8

Левінгер Дж.

9

Міллер Дж. Р.,
Стейнберг М.
Фрізе Л.,
Бурке Р.Дж.

10

Визначення/Джерело
Соціальні ресурси підприємства — це система індивідуально особистісних характеристик і ціннісних орієнтацій працівників, які сформувалися природою і суспільством і зумовлюють їхню поведінку в колективних трудових процесах [8, c. 198]
Соціальні ресурси — складові соціально-економічної спрямованості, що можна визначити як запаси творчої енергії особистості (соціальні, пізнавальні, діяльні), соціальні організації суспільства в цілому — співдружності людей, організацій, інститутів,
соціальних груп [5, c. 111].
Соціальні ресурси — ресурси, доступні через чиїсь прямі і непрямі зв'язки [18, с. 468]
Соціальні ресурси — засоби, за допомогою яких відбувається взаємодія, яка поширюються на усі ситуації, пов'язані з людськими відносинами [12]
Соціальні ресурси - будь-яка цінність у матеріальній чи нематеріальній формі, що
передається через міжособистісні відносини [14, c. 36]
Соціальні ресурси — здібності, вміння опановувати себе, або інші атрибути актора,
які дають йому можливості винагороджувати (або карати) іншого специфічного актора [13, c. 347]
Соціальні ресурси — ті характеристики, які або цінуються найбільше (наприклад,
почуття власної гідності, відданість, здоров'я і внутрішній спокій) або виступають в
якості засобу для отримання певного результату (наприклад, грошей, соціальної підтримки та кредиту) [16, c. 307]
Соціальні ресурси — будь-яка власність індивіда, яку він робить доступною для осіб,
які перебувають в його оточенні, як засіб для задоволення своїх потреб [17, c. 84]
Соціальний ресурс — це будь-яке важливе фізичне, економічне чи соціальне положення, яке позитивно сприймається [1, c. 65]
Соціальні ресурси — це все, що функціонує для підтримки людей та системи взаємодії між ними незалежно від того, чи вони оцінене, рідкісне, може бути використане, чи ними можна оволодіти чи ні, чи його можна переуступити, чи воно урівноважене, суттєве або навіть впізнаване [15, c. 9]

Професор М.А. Шабанова зазначає, що ресурси
дуже часто ототожнюють з капіталом. Проте капіталом
той чи інший ресурс стає в тому випадку, коли він
конвертується (трансформується) в економічну вигоду
чи інші значимі ресурси компанії [10, c. 408]. Тобто
М.А. Шабанова не заперечує подібність даних понять
і можливість їх ототожнення, просто акцентує увагу на
відмінностях між ними. Коли ж ресурси не конвертуються, вони не перетворюються на капітал, а залишаються просто ресурсами. Відповідно, приходимо висновку, що соціальні ресурси — це потенціал, а соціальний капітал — це реалізований потенціал соціальних
ресурсів.
Для ідентифікації й розвитку соціальних ресурсів,
а також для перетворення їх у соціальний капітал
важливо, щоб організація, в якій вони виникають,
була замкнутою і водночас гнучкою. Замкнутість потрібна тому, що вона забезпечує надійність соціальної
структури. Значення гнучкості у тому, що соціальні
ресурси накопичуються, як правило, для вирішення
якогось конкретного завдання, а після його вирішення
адаптуються, щоб спрямовуватися на інші проблеми,
наприклад — на підвищення ефективності, забезпечення якості товарів чи послуг.
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Термін «соціальний капітал» в науковий обіг був
введений японським філософом та економістом
Френсісом Фукуямою, і швидко викликав велику зацікавленість. Нині він активно досліджується вченими
всього світу, в тому числі в Україні. Ф. Фукуяма зазначає, що як фізичний капітал (земля, споруди, машини) і людський капітал (здібності та знання), соціальний капітал продукує багатство і, отже, являє собою економічну цінність [9, c.27]. До того ж Ф. Фукуяма підкреслює, що працівники компанії ніколи не
будуть лише одиницями в штатному розписі: на робочому місці у них розвиваються почуття солідарності,
відданості, чи, навпаки, — антипатії — все те, що впливає на саму природу господарської діяльності, якою
займається компанія. Тобто соціальна, а отже і моральна поведінка співіснує з раціональним прагненням
до максимізації корисності за цілою низкою аспектів.
Тому найбільша економічна ефективність не обов’язково досягається раціональними і егоїстичними індивідами. Це підтверджується і практикою діяльності
підприємств: висока корпоративна культура і потужні економічні результати завжди крокують поруч. Таким чином, соціальні ресурси і соціальний капітал виявляють свою економічну обґрунтованість і корисність.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
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Соціальний капітал не є результатом дії, ресурсом
і власністю окремої людини, він створюється в результаті ефективної взаємодії, поєднання суспільних інтересів із індивідуальними. Але створений соціальний
капітал відкриває широкі можливості — швидше освоюються нові знання, компетенції, організаційні форми, потреба в яких постійно зростає під дією технологічного і соціального розвитку.
Детальний розгляд категорії «соціальний капітал»
не є завданням цієї статті, тож скористаємося дослідженням професора О.А. Грішнової, яка визначила
соціальний капітал підприємства як нематеріальний
актив, що створюється організацією через систему соціальних взаємовідносин на внутрішньо-організаційному, міжорганізаційному та організаційно-інституціональному рівні та чинить синергетичний влив на результати її діяльності завдяки здатності мобілізовувати
ресурси чи знижувати витрати [2, c.11]. Тобто, соціальний капітал трактується через поняття соціальних
зв’язків персоналу, довіри між працівниками і організацією та соціальних благ, що виникають у зв’язку з
цим і можуть трансформуватися у інші форми доходів.
Підсумовуючи погляди науковців щодо трактування понять «соціальний капітал» і «соціальні ресурси», зазначимо, що ці поняття дуже схожі й часто використовуються як тотожні. Водночас при детальному
вивченні і оцінюванні слід ураховувати їх суттєву специфіку, яка виявляється в тому, що ресурси — це потенціал, який може стати капіталом при використанні,
а може і не стати ним без використання в економічній
діяльності.
Для кращого розуміння обох понять звернемо
увагу на їх види та особливості.
Узагальнюючи думки вчених [3; 7; 12; 18] можна
систематизувати соціальні ресурси за такими їх ви-

Інтелектуальні ресурси

Індивідуальні
(людські) ресурси

Організаційні
ресурси

Клієнтські (споживчі,
інтерфейсні,
маркетингові)
ресурси

дами: мотиваційні, інтелектуальні, інформаційні, комунікативні, соціально-психологічні, змагальні, демографічні, соціально-екологічні, діяльнісні, інноваційні, стратегічні, кадрові, організаційні, управлінські,
наукові та інші.
Під мотиваційними ресурсами, як правило, розуміють внутрішні мотиваційні установки людини (чи
принципи діяльності організації), якими вона керується при прийнятті рішення щодо методів і способів
задоволення своїх потреб чи досягнення цілей. До основних мотиваційних ресурсів належать: виявлення і
усвідомлення потреб, перетворення їх в конкретні інтереси та бажання, ідентифікація цілей для задоволення потреб (інтересів, бажань), формування раціональних та ірраціональних очікувань (ризику чи визначеності, здобутків чи втрат, довіри чи недовіри,
справедливості чи несправедливості, винагороди чи
покарання) тощо.
Інтелектуальні ресурси є продуктами інтелектуальної діяльності. Вони розширюють потенційні можливості підприємства за рахунок своєї унікальності,
дають йому стійкі конкурентні переваги незалежно від
того, чи оцінюються і враховуються вони в балансі.
Структуру інтелектуальних ресурсів підприємства наведено на рисунку.
Інформаційні ресурси — це сукупність документів
різних видів і форм у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, базах даних тощо), а також — знань і
інформації, якою володіють працівники підприємства.
Під комунікативними ресурсами розуміють комунікативні уміння і навички, які стають важливою компетенцією персоналу підприємства.
Соціально-психологічні ресурси характеризують
взаємодію людей у виробничому процесі, а також
внутрішні душевні сили конкретних працівників, які
інтегруються у згуртованість колективу.

Знання, навички, творчі здібності, компетентність, моральні
цінності, креативність персоналу, культура праці, коучінг
персоналу, досвід, потенціал подальшого професійного
розвитку, ноу-хау (здатність до інновацій), креативний спосіб
мислення, інтелектуальна гнучкість, здатність працювати в
команді (здатність до адаптації), здатність створювати,
підтримувати та використовувати ділові контакти
Програмне забезпечення, винаходи, корисні моделі, торгові
знаки, знаки обслуговування, організаційна структура,
корпоративна культура, ліцензії, промислові зразки,
інформаційні внутрішні знання, що залишаються на
підприємстві (інформація в базах даних), фірмове
найменування, формалізовані процеси, документовані
знання, бренди, репутація, якість корпоративного
управління, зрілість системи управління персоналом

Контракти з клієнтами, інформація про клієнтів, історія
створення клієнтської бази, зв’язки з економічними
контрагентами, постачальниками, посередниками, кредитнофінансовими установами органами влади, пресою та іншими
зацікавленими організаціями, комерційні мережі, комерційні
та ділові зв’язки, лояльність клієнтів, формальні коаліції,
тиск регулюючих органів на бізнес

Рисунок. Структура інтелектуальних ресурсів підприємства [11, с. 185]
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Підвищення ефективності праці в результаті прагнення працівників одержати підтримку і визнання,
перемагати у конкурсах і змаганнях, бути кращими
розглядаються як результат реалізації змагальних ресурсів.
Демографічні ресурси відображають загальну та
локальну демографічну ситуацію та результати демографічної політики як уряду, так і організації. Зокрема, це виявляється у популяризації здорового способу життя та створенні умов для цього.
Соціально-екологічні ресурси стосуються безпосередньо соціальної та екологічної відповідальності і реалізуються через корпоративну соціальну відповідальність підприємства.
Діяльнісні ресурси (ресурси дії) передбачають
розвиток особистості, колективу і підприємства в дії і
через доцільні дії.
Інноваційні ресурси підприємства — це ресурси,
що визначають здатність працівників і системи загалом до інноваційного розвитку і стають джерелами
інновацій, у тому числі соціальних.
Стратегічні ресурси інтегрують фізичний, фінансовий, інтелектуальний, людський потенціал підприємства і визначають параметри стратегічного плану,
зокрема місію і цілі організації.
Людські ресурси — це сукупність працівників різних професій та спеціальностей з урахуванням рівня їх
професійних компетенцій.
Організаційні ресурси — це сукупність чинників,
джерел, засобів та дій щодо забезпечення впорядкованості, узгодженості, взаємодії у різних ланках виробничого процесу.
Управлінські ресурси передбачають можливість
впливати на організацію з метою покращення її стану,
здатність управляти процесом, досягати потрібних поведінки, показників, результатів діяльності тощо.
Наукові ресурси визначаються кадровими, інформаційними і матеріальними можливостями здійснювати науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.
О.В. Толстікова зазначає такі особливості, що
принципово відрізняють соціальні ресурси від інших
ресурсів, наприклад, від природних:
1) соціальні ресурси практично невичерпні.
Управлінські, організаційні, наукові ресурси можуть
існувати досить тривалий період незалежно від їх використання та невикористання;
2) вони не тільки частково, але й цілком поновлювані. У процесі їх використання вони мають тенденцію не до зменшення, а до збільшення;
3) в результаті їх тривалого невикористання соціальні ресурси починають деградувати й знецінюватися;
4) по відношенню до соціальних ресурсів критерії «достатності-недостатності» є більш складними і
недостатньо розробленими;
5) вони не тільки різноманітні, а й можуть заміняти один одного [6, c. 358].
Проаналізувавши наведені О.В. Толстіковою особливості, можна зробити висновки про наявність у переліку певної суперечності: зазначається, що ресурси
є невичерпними і водночас поновлювальними. Ресурси можуть бути або вичерпними або невичерпними.
Вичерпні ресурси в свою чергу можуть бути поновлювані або непоновлювані. Тобто ресурси не можуть бути
водночас невичерпними і поновлюваними. Соціальні
ресурси згідно даної класифікації є вичерпними і по-
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новлюваними, оскільки у випадку їх інтенсивного використання (або тривалого невикористання) вони можуть зникати, проте можуть також і поновлюватися.
Наприклад, якщо розглянути відносини між колегами,
то при співпраці вони можуть отримувати вигоду у вигляді синергетичного ефекту, проте якщо хтось із працівників намагатиметься скористатися ситуацією для
досягнення особистих цілей, не враховуючи інтереси
інших, це може привести до конфлікту і припинення
співпраці. Відповідно буде втрачено вигоди, які отримували всі працівники від співпраці. Проте партнерські відносини можуть бути відновлені у випадку
ефективного вирішення конфліктної ситуації, працівники і підприємство знову зможуть отримувати вигоди
від соціальних ресурсів.
З твердженням, що в результаті тривалого невикористання соціальні ресурси знецінюються треба погодитися, оскільки людина сама і виробниче середовище динамічно змінюються, працівнику необхідно
постійно пристосовуватися, а тривале невикористання
певного соціального ресурсу вимагає часу і додаткових
зусиль для адаптації.
Слід також погодитися, що критерії «достатностінедостатності» соціального ресурсу є досить складними і недостатньо розробленими, практично неможливо визначити оптимальний розмір необхідних соціальних ресурсів, а ще важче його досягти.
Щодо мобільності й різноманітності соціальних
ресурсів, то вони на практиці справді можуть заміняти
один одного. Наприклад, досягти прихильності персоналу компанія може розвиваючи мотиваційні, або комунікативні, або організаційні ресурси, вона може самостійно створити систему розвитку своїх працівників
або залучити консалтингову компанію та ін. Нестача
одного виду ресурсу може перекриватися запасом інших.
М.А. Шабанова виділяє такі специфічні риси, які
відрізняють соціальні ресурси від економічних [10,
c. 413]:
1. Соціальні ресурси за природою неадитивні. Їх
неадитивність полягає в тому, що їх кількість не зменшується в результаті використання і не обов’язково
збільшується в результаті інвестування. Наочним прикладом прояву неадитивності соціальних ресурсів можна назвати навчання працівників. Під час навчання
одним працівником іншого він не просто не втрачає
знання, а й часто вдосконалює їх, тобто їх обсяг не
зменшується, а збільшується.
2. Якість соціальних ресурсів, їх можливості та
ефективність активізації залежать від широкого соціального контексту, на який одна компанія не може
впливати взагалі або може впливати в дуже обмеженій
сфері впливу. Зокрема, до факторів широкого соціального контексту можна віднести культурні особливості
працівників, рівень самоорганізації працівників підприємства, нестабільність правил гри, дотримання ділових зобов’язань, етичних норм, тощо.
3. Соціальні ресурси мають виключні права
лише певною мірою на відміну від економічних, які
мають повністю виключні права. Тобто, кожна компанія може юридично захистити свої економічні ресурси
від інших компаній, проте соціальні ресурси захистити
важко або практично неможливо. Прикладом прояву
даної особливості соціальних ресурсів є навчання працівників з метою підвищення продуктивності праці,
проте працівники можуть звільнитися і піти працю-

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

БАННІКОВ П. О.
вати в іншу компанію. В такому випадку компанія може лише частково захистити себе, заздалегідь
уклавши з працівником договір про те, що працівник
у випадку проходження навчання має відпрацювати у
компанії визначений період часу.
4. У багатьох випадках одні соціальні ресурси доповнюють дію інших соціальних ресурсів і можуть одночасно використовуватися для різних цілей в той час,
як економічні ресурси часто змагальні і конкурентні.
Зокрема, під час продажу певного товару одночасно
формується імідж компанії та лояльність до її бренду.
5. Часто виникають ситуації, коли вилучення одного соціального ресурсу призводить до нульового
ефекту інших соціальних ресурсів. Тобто часто лише
одночасне застосування кількох ресурсів дозволяє
отримати бажаний результат. Невипадково в практиці
прийняття управлінських рішень по відношенню до
інтелектуального капіталу за пропозицією Едвінсона
пропонується не додавати вартості окремих компонентів, а перемножувати їх. Таким чином, важливою
рисою соціальних ресурсів є тісний взаємозв’язок і
взаємопідтримка їх різних видів у відтворенні один одного і спільному впливі на економічні результати компанії.
Наведені переліки характерних особливостей соціальних ресурсів, які відрізняють їх від інших видів
ресурсів, не є вичерпними. Це призводить до того, що
управління ними вимагає від керівників специфічних
компетенцій, воно пов’язане з високою невизначеністю, а у випадку прийняття невірних управлінських рішень приводить до того, що витрати ресурсів будуть
марними і бажаний результат не буде досягнутий.
Ресурси переміщуються в просторі й часі, перебувають не тільки в статиці, а й динаміці. У результаті
аналізу соціальних ресурсів вчені виділили такі закони
їх зміни:
− Закон актуалізації, зміст якого полягає в тому,
що соціальні ресурси відновляються й накопичуються
мірою їхнього використання.
− Закон «верхньої межі» — прогресуюча зміна
соціальних ресурсів залежить від максимально можливої міри їх використання. Якщо людина працює з
максимальною продуктивністю, то поступово така напруженість роботи може стати для неї звичною, а
верхня межа продуктивності досягне при цьому нових — більш високих показників.
− Закон екстремальних ситуацій. Максимальна
концентрація й мобілізація енергії людини відбувається в надзвичайних ситуаціях, у яких досягається
найвищий ступінь використання ресурсів та резервів.
− Закон обміну. Взаємодіючи між собою, люди
обмінюються й ресурсами. При цьому обмін може
бути симетричним і асиметричним. При симетричному обміні виграють обидві сторони. При асиметричному обміні одна сторона отримує вигоду, але інша
не зазнає втрат.
− Закон відновлення. Соціальні ресурси, як вже
зазначалось, відновлюються, часто навіть у розширеному масштабі.
− Закон інверсії. Соціальні ресурси можуть бути
не тільки достатніми, а й надлишковими і навіть надмірними. Наприклад, надмірність інформації не
сприяє, а навпаки перешкоджає ефективній організації [8, c. 198].
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Для порівняння охарактеризуємо особливості соціального капіталу. Дж. Коулман виділив такі форми
соціального капіталу [4, c. 127]:
зобов’язання та очікування, які залежать від надійності соціального середовища;
здатність соціальної структури до передачі інформаційних потоків та норм;
норми, які супроводжуються санкціями.
При цьому дуже важливою формою соціального
капіталу є саме можливість отримання інформації. Наприклад, консультант, який не хоче витрачати багато
часу на вивчення змін у асортименті продукції, може
зекономити час, спілкуючись з людьми, які компетентні у цьому питанні.
Можна виділити такі особливості соціального капіталу як суспільного блага:
1) якщо при інвестуванні у фізичний та людський капітал вигоди отримує в першу чергу інвестор, то
при інвестуванні в соціальний капітал вигоди отримують всі, хто є частиною структури, яка сприяла створенню соціальних ресурсів;
2) актор діє у власних інтересах, проте вигоди
отримують також інші. Зокрема людина, яка є джерелом інформації для іншої людини, зазвичай дізнається
інформацію для отримання власної вигоди, а не для
інших людей, які нею користуються;
3) норми встановлюються з метою обмеження
зовнішнього впливу, а вигоди як правило отримують
ті, хто їх встановлює;
4) більшість форм соціального капіталу створюються чи руйнуються у вигляді побічного продукту.
Цей соціальний капітал виникає і зникає незалежно
від чиєїсь волі [4, c. 136].
Соціальний капітал дає можливості більш ефективно використовувати інші види капіталу та ресурсів,
а іноді — компенсувати їх відсутність.
Висновки та напрями подальших досліджень. Для
успішного управління таким важливим сучасним активом як соціальні ресурси необхідна чітка їх ідентифікація. Ми визначаємо соціальні ресурси підприємства як сукупність організаційних характеристик підприємства та особистісних рис і ціннісних орієнтацій
його працівників, за допомогою яких відбувається взаємодія між ними та працівниками інших організацій,
що дає можливість впливати на інших суб’єктів та
зовнішні процеси для досягнення цілей організації.
У результаті узагальнення ми систематизували соціальні ресурси за такими їх видами: мотиваційні, інтелектуальні, інформаційні, комунікативні, соціальнопсихологічні, змагальні, демографічні, соціально-екологічні, діяльнісні, інноваційні, стратегічні, кадрові,
організаційні, управлінські, наукові та інші. Ця систематизація важлива для подальшого їх дослідження та
оцінювання.
Теоретичний аналіз показав, що поняття «соціальні ресурси» тісно пов’язане з поняттям «соціальний
капітал». Вони є справді схожими і можуть використовуватися як тотожні, проте слід завжди враховувати
їх основну відмінність, яка полягає в тому, що капіталом той чи інший ресурс стає в тому випадку, коли він
конвертується в економічну вигоду чи інші значимі
ресурси компанії.
Важливими для розуміння соціальних ресурсів є
основні характеристики, які відрізняють їх від інших
ресурсів і поняття соціальних зв’язків, соціальних благ
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та довіри, які безпосередньо впливають на формування соціальних ресурсів. Проте дані поняття дозволяють лише зрозуміти сутність соціальних ресурсів і
вміти розпізнати їх у системі ресурсів підприємства,
при цьому лишаючи поза увагою роль соціальних ресурсів у діяльності підприємства.
Тому в подальших дослідженнях потрібно зосередити увагу на оцінюванні соціальних ресурсів підприємства та визначенні їх впливу на результати економічної діяльності.
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ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА
НА ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. Кожна людини завжди перебуває в умовах ризику. Намагаючись захистити себе,
вона запроваджує різноманітні засоби захисту, які в
свою чергу можуть стати передумовами нових видів
ризику та нових масштабів їх поширення. Сучасний
етап розвитку промисловості України характеризується наявністю значної кількості ризиків, які, з одного боку, є продуктом використання застарілих технологій, з іншого ж, виникають через високі темпи
технологічної модернізації без дотримання відповідних правил безпеки. У жодній країні світу не існує абсолютно небезпечних та нешкідливих умов праці. Залежно від галузі, ризик травматизму має різний сту-
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пінь. Ті галузі, які пов’язані з паливними та металургійними, хімічними і деревообробними галузями мають найвищий ризик травмування. Особливе місце серед них займають професійні ризики у сфері забезпечення промислової безпеки на гірничодобувних підприємствах.
Проблемам промислової безпеки на гірничодобувних підприємствах присвячено багато праць, серед них
слід відмітити праці О. Амоши [1], О. Вагонової [2],
Ю. Залознової [3], О. Кружилка [4], М. Малєєва [5].
Для пошуку засобів ефективного управління професійними ризиками з метою забезпечення відповідного рівня промислової безпеки не тільки доцільно,
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але й необхідно знати існуючий її стан, тенденції змін
рівня виробничого травматизму.
Метою даної статті є аналіз стану промислової
безпеки на гірничодобувних підприємствах як найбільш травмонебезпечних.
Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом у країні в цілому зменшувалася кількість нещасних випадків на виробництві. Так, у 2012 році на
виробництві постраждало 13313 осіб (1766 із смертельним наслідком) [6], 2013 році — 11503 особи (1598 із
смертельним наслідком) [7], 2014 році — 6850 осіб
(525 — із смертельним наслідком) [8]. Порівняльний
аналіз стану нещасних випадків та професійних захворювань в Україні за 2015 рік з 2014 роком було виконано без врахування нещасних випадків та професійних захворювань, які сталися на підприємствах, що
знаходяться в зоні АТО. Слід відмітити, що у 2015 році
порівняно з 2014 роком кількість страхових нещасних

Роки

осіб

випадків зменшилась на 8,1% (з 4999 до 4592), кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на
6,3% (з 384 до 360). Але навіть у такій ситуації кількість
травмованих у добувній промисловості та при розробці
кар’єрів становить 20,8% від загальної кількості травмованих по Україні (953 травмовані особи, в тому числі 31 — смертельно), хоча порівняно з 2014 роком загальна кількість травмованих у 2015 році зменшилася
на 9,5% [9]. За 2015 рік порівняно з 2014 роком на
підприємствах вугільної галузі, які знаходяться на території, підконтрольній українській владі, станом на
01.01.2016 року відбулося абсолютне зменшення виробничого травматизму (34 випадка, або 7,67%), але
зросли коефіцієнти частоти випадків на 1 млн т і на
1000 працюючих, відповідно з 58,67 до 61,05 та із 7,82
до 8,04 [10].
За аналізований період (з 2002 по 2015 рік) абсолютна кількість випадків виробничого травматизму в
країні постійно знижувалася (див. таблицю).

Таблиця
Динаміка виробничого травматизму за 2002-2015 роки1
Кількість травмованих
Кількість смертельно травмованих
у тому числі по питома вага
у тому числі по
питома вага
вугільній промисвугільній промис% до
вугільної
% до
вугільної
ловості
ловості
минупромисломинупромислоосіб
лого
лого
% до ми- вості в зага% до ми- вості в загароку
льній кільроку
льній кільосіб
нулого
осіб
нулого
кості, %
кості, %
року
року
12606
41,6
1385
267
19,3
92,4
10834
86,0
38,7
1320
95,3
217
81,3
16,4
90,6
9195
84,9
36,3
1068
80,9
200
92,2
18,7
90,0
7768
84,5
34,1
1033
96,7
156
78,0
15,1
92,8
6749
86,9
31,9
1064
103,0
168
107,7
15,8
95,3
6569
97,3
32,6
1063
100,5
268
159,5
25,0
89,0
6336
96,5
35,3
1107
103,5
114
42,5
10,3

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

30270
27966
25337
22801
21163
20178
17951

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
% до
2002 р.

13633
13109
11640
10822
9221
6850
4260

75,9
96,2
88,8
93,0
85,2
74,3
62,2

-

14,1

5694
4467
4024
3028
3508
2354
752

89,9
78,5
90,1
75,2
115,8
67,1
31,9

41,8
34,1
34,6
28,0
38,0
35,0
17,6

6,0

702
645
651
648
528
525
375

63,4
91,9
100,9
99,5
81,5
99,4
71,4
27,1

122
108
144
114
98
119
19

107,0
88,5
133,3
79,2
86,0
121,4
16,0

17,3
16,7
22,1
17,6
18,7
23,0
5,1

7,1

Складено за даними [6-9, 11-13].

Загальна кількість травмованих кожний рік становилась меншою. Але кількість смертельно травмованих взагалі, та у вугільної галузі, зокрема, не мала
такої тенденції, особливо це стосується років, коли на
гірничодобувних підприємствах були великі аварії.
Питома вага загальної кількості травмованих у вугільній промисловості в загальній їх кількості є надзвичайно високою й коливається від 28 до 41,8%, у 2015
році 17,6%. Найбільше смертельно травмованих приходиться на дану галузь, їх питома вага коливається від
10,3 до 25%, у 2015 році 5,1%. Але статистичні дані,
починаючи з 2015 року, немає сенсу порівнювати з попередніми роками, бо найбільш небезпечні з цієї
точки зору вугільні підприємства внаслідок проведення АТО на сході України розташовані на території,
не підконтрольній українській владі, тому дані по ним
не увійшли до статистичної звітності.
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Динаміку загальної кількості травмованих і смертельно травмованих на гірничодобувних підприємствах
наведено на рис. 1 и 2.
Абсолютна чисельність травмованих по вугільній
промисловості за останнє десятиріччя станом на
01.01.2015 р. знизилася в 3,9 раза, при цьому щорічні
темпи зниження становили 11,9%, тобто на 1,9% випереджали аналогічний показник у цілому по Україні.
Загальна чисельність смертельно травмованих по вугільній галузі за 2002-2014 роки знизилася на 55,4%,
тобто в 2,2 раза (розраховано за даними таблиці). Загалом можна спостерігати позитивні зміни, що відбуваються в Україні у сфері промислової безпеки. Так
як, за період з 2002 по 2014 рік кількість травмованих
в цілому та зі смертельним наслідком знизилася,
можна зробити прогноз, що зниження рівня травматизму на усіх підприємствах, в тому числі у вугільній
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галузі, буде продовжуватися. Подібні тенденції збереглися й в 2015 році, в якому травмовано було на
32,6% менше ніж у 2014 році, в тому числі смертельно
травмованих стало менше на 31,6%. Надзвичайно позитивними є зміни у вугільній галузі, в якій загальна
кількість травмованих зменшилася на 63%, а смертельно травмованих взагалі на 80%. Вперше вугільна
галузь за кількістю травмованих (752 особи) з першого

місця перейшла на друге, бо найбільша кількість
травмованих у 2015 році була у соціально-культурній
сфері та торгівлі (898 осіб), а за кількістю смертельно
травмованих (19 осіб) взагалі перейшла на шосте
місце, або на 77,4% менше ніж у агропромисловому
комплексі, який посідає перше місце (84 особи) (розраховано за даними [13]).
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Рис. 1. Динаміка травмованих на гірничодобувних підприємствах, осіб
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Рис. 2. Динаміка смертельно травмованих на гірничодобувних підприємствах, осіб
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Але, як вже відзначалося раніше, ці дані не є коректними, бо не враховують випадки виробничого
травматизму в зоні проведення АТО.
На жаль, за перший квартал 2016 року порівняно
з І кварталом 2015 року кількість страхових нещасних
випадків збільшилась на 5,6% (з 1080 до 1140), кіль-

кість смертельно травмованих осіб залишилась без
змін (83) [14].
Також у першому кварталі 2016 року у більшості
найбільш травмонебезпечних галузей промисловості, в
тому числі у вугільній галузі, значно погіршилися загальні показники виробничого травматизму (рис. 3)

Рис. 3. Розподіл страхових нещасних випадків за найбільш травмонебезпечними галузями [14]
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На гірничодобувних підприємствах, які знаходяться на території, підконтрольній українській владі,
кількість випадків виробничого травматизму за
І квартал 2016 року порівняно з відповідним періодом
2015 року збільшилася на 25 випадків, або на 25,51%.
Але найбільш прикрим є зростання випадків виробничого травматизму зі смертельними наслідками: 1 випадок за І квартал 2015 року та 4 випадки за відповідний
період 2016 року. Продовжують зростати коефіцієнти
частоти випадків на 1 млн т і на 1000 працюючих. Коефіцієнт частоти загального травматизму на 1000 працюючих становив 2,51 проти 1,85 у відповідному періоді 2015 року, частоти виробничого травматизму на

1 млн т видобутого вугілля відповідно 94,27 проти
75,33. Підвищився коефіцієнт важкості загального виробничого травматизму з 17,6 до 25,8. Коефіцієнт
частоти смертельного виробничого травматизму на
1 млн т видобутого вугілля становив 3,07 проти 0,77 у
відповідному періоді 2015 року, а на 1000 працюючих
відповідно 1,77 проти 1,64 [15].
По усіх областях на всіх гірничодобувних підприємствах було погіршення рівня загального виробничого травматизму (рис. 4), крім Донецької області, де
погіршення було тільки по ДП «Красноармійськвугілля» та «Дзержинськвугілля».
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Рис. 4. Загальний виробничий травматизм на гірничодобувних підприємствах, які знаходяться на території,
підконтрольній українській владі
По ДП «Красноармійськвугілля», «Шахта «Південнодонбаська № 3» та «Шахта № 1 «Нововолинська» збільшилась кількість нещасних випадків зі
смертельними наслідками порівняно з відповідним періодом 2015 року.
Але є приклади й покращання всіх показників
виробничого травматизму. У ДП «Селидіввугілля» за
перший квартал 2016 року порівняно з першим кварталом 2015 року було на 3 випадки менше, а темп
зменшення був ще кращим, ніж за весь 2015 рік
(18,75% проти 17,95% у 2015 році). Коефіцієнт важкості виробничих травм зменшився з 12,9 до 12,8, а нещасних випадків зі смертельними наслідками взагалі
не було. Коефіцієнт частоти на 1000 працюючих за
І квартал 2016 року порівняно з відповідним періодом
2015 року зменшився з 1,7 до 1,52, а коефіцієнт частоти на 1 млн т видобутого вугілля зменшився з 66,67
до 35,81 відповідно.
Це єдиний приклад покращання всіх показників,
бо хоча по ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаська № 1», «Шахта «Південнодонбаська № 3» та «ВК
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«Краснолиманська» в цілому за І квартал є зниження
загального виробничого травматизму, але коефіцієнт
його важкості на них збільшився відповідно на 129,50
та 89% (розраховано за даними [15]).
Висновки
Незважаючи на зниження в Україні рівня як загального, так і смертельного виробничого травматизму
в цілому, та на гірничодобувних підприємствах, зокрема (за винятком 2007 року, коли відбулася велика
аварія у ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька»), він залишається неприпустимо високим і перевищує показники
європейських країн, а за І квартал 2016 року взагалі
збільшився порівняно з відповідним періодом 2015
року.
Знизити травматизм, нещасні випадки на виробництві можна не тільки за рахунок підвищення рівня
технології та контроля за дотриманням інженернотехнічними працівниками своїх обов’язків, модернізації виробництва, підвищення рівня промислової безпеки шляхом економічного стимулювання роботодав-
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ців для забезпечення ними безпечних умов праці, але
й за рахунок трансформації системи охорони праці в
систему забезпечення професійної безпеки та розробки економічного механізму управління професійними ризиками на основі галузево-процесного підходу, який дозволить структурувати професійні ризики на гірничодобувних підприємствах і запровадити
відповідні заходи щодо їх попередження з метою усунення наслідків від їх настання.
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ І МЕНТАЛІТЕТ УКРАЇНЦІВ
Актуальність теми. Соціально-економічні та політичні перетворення, що проводяться нині в Україні,
багато в чому залежать від створення ефективної системи державного управління. Становлення України як
демократичної, правової і соціальної держави зумовлює особливі вимоги до рівня компетентності та професіоналізму державних службовців. Саме тому першочерговим завданням держави є комплектування органів державного управління кваліфікованими спеціалістами, які будуть нести відповідальність за стан
справ у країні.

2016/№2

Перехід до інформаційного суспільства є складним. У процесі зростання ролі інформаційного забезпечення державних органів змінюються відносини
зі споживачами державних послуг. Інформаційне
суспільство потребує зміни механізмів інформаційного забезпечення, формату спілкування працівників
органів публічної влади з громадянами. Для функціонування державного управління як якісно нової парадигми суспільного буття важливим і необхідним є розуміння необхідності застосування суб'єктного підходу
при здійсненні державного управління.
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Формування людини відбувається протягом
усього її життя. На ранніх етапах відбувається закладання основних чеснот та цінностей. В подальшому
вони потребують свого розвитку. Особливим у даному
розрізі є питання державної служби і державного управління, як вищої надбудови суспільного життя.
Одним із проблемних аспектів функціонування
України є корупція, котра пронизала усі сфери суспільного існування соціуму та стала заледве не загальноприйнятним способом його буття. Той факт, що серед найбільш уражених корупцією сфер зазначено і
державну службу, може видатися логічним, якщо зважити на занепад суспільної моралі, низький рівень
професійної культури та недостатній рівень матеріального забезпечення держслужбовців. Наслідками корумпованої державної служби стають незадовільна якість управлінської послуги та неможливість отримати
її вчасно й у потрібному обсязі без додаткових «стимулів», підривання довіри громадян до влади та нівелювання законослухняного способу життя тощо. Названі
проблеми призводять до соціальної напруги та до
існування у суспільстві та у сфері державної служби
глибокої морально-ідеологічної кризи.
Сучасні європейські підходи до публічного адміністрування, пов’язані з необхідністю зростання ролі
держави як регулятора, ключовим інструментом якого
стає «формування правил».
Публічне управління в Україні проходить етап
свого становлення. Публічне управління (public management) — це діяльність, яка забезпечує ефективне
функціонування системи органів державної влади, регіонального врядування, органів місцевого самоврядування, громадських (неурядових) організацій, фізичних осіб та інших суб’єктів громадянського суспільства з метою реалізації державної політики в найрізноманітніших сферах суспільного життя.
Аналіз останніх досліджень. Західні дослідники
Б. Питерс [1] і В. Райт [2] відзначали, що за останні
два десятиліття жодна з галузей політичної науки не
зазнала трансформацій, порівнянних з тими, які сталися у сфері соціального управління. Майже усі основні істини, якими керувалися як практики соціального управління, так і теоретики, тепер ставляться під
сумнів і нерідко поступаються місцем новим уявленням. Поки неясно, чи досягнута згода відносно деяких
нових доктрин, проте вже цілком очевидно, що старі
концепції, як і колишня практика, у наш час викликають велику недовіру.
У сучасних умовах глобалізованих систем, щоб
говорити про національну природу того чи іншого
явища, потрібно мати неабиякий науковий авантюризм, або ж належну аргументовану, доказову базу.
Тим паче, коли мова йде про такі явища як «держава»
чи «державне управління», «навчання» чи «викладання», яких щоразу, як і самих виконавців, прагнуть
підвести під певні шаблони, загнати в цивілізоване
«прокрустове ложе» з допомогою певних не завжди
ефективних програм.
Доба «шаблонів», «стандартів», «штампів», «трафаретів», «плагіатів», «інтеграцій» зробила свій внесок,
уніфікувавши те, чим пишається кожен індивід — це
оригінальність походження, особливості формування і
самого розвитку. А тому й таке явище як «національна
держава», «національне виховання», «національне
навчання» від часу німецьких класиків Г. Гегеля,
А. Мюллера, Й.Г. Фіхте і особливо Ф. Ліста зазнала
значних трансформацій [3].
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Варто при цьому наголосити, що й природа національної держави зазнала певних змін. Міцна оболонка, що колись існувала навколо кожної національної
системи, захищаючи її від зовнішніх впливів, у результаті суцільної інформатизації та тотального проникнення засобів масової інформації, сьогодні практично
зникла. Напрошується попередній висновок, що взаємна захисна функція — нація формує державу і оберігає її як основну цінність, а держава, в свою чергу,
сприяє реалізації головного ідеалу нації — розчинилася
в сьогоднішніх умовах. Держава, як і державотворча
нація, втрачають свій імунітет.
Це особливо гостро відчувається в Україні. Досить побіжно зробити оцінку стану державного управління, пов'язаного з дефіцитом економічного, інформаційного суверенітету, аби переконатися, що національні особливості державного управління, як і науки
та навчання «державне управління», проявляються не
через презентабельність сильних інститутів державної
влади, а через їх слабкість, через розмежування (майже
розірваність) державних і національних інтересів.
В останні роки в Україні з'явилися нові наукові
дослідження, присвячені проблемі визначення специфіки української ментальності. Це роботи І. Бичка [4],
С. Грабовського [5], С. Ятченко [6] тощо, в яких подаються різні підходи щодо розуміння сутності цього
феномену, значна увага приділяється розгляду головних рис національного менталітету, його впливу на
різні сфери життєдіяльності. Сучасна українська наукова думка опинилася перед тяжкою справою осмислення суперечливих суспільних реалій. Унікальна
історична ситуація трансформації тоталітарного суспільства в інформаційне суспільство не має аналогів ні
у вітчизняному, ні в західному минулому. Слід зазначити некоректність застосовуваної методології дослідження, використання старого понятійного апарату і
некритичне запозичення у деяких західних авторів [7].
У цьому сенсі існує нагальна необхідність органічного засвоєння кращих досягнень, багато з яких
стали надбанням світової гуманістики. Зокрема, це
стосується терміна «ментальність», що підходить не
тільки для наукового, але і для повсякденного слововживання. Певною мірою відображаючи сучасний
кризовий стан суспільної психіки, він у той же час ще
не набув певної концептуальної прозорості.
Мета статті — аналіз умов формування нової європейської моделі публічного адміністрування в України, з урахуванням національної специфіки держави і
суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кожен
народ має колективні ментальні характеристики, що
відрізняють його від інших народів. Тим не менш, незважаючи на їх різноманітність, антропологи, а потім
психологи і нейропсихологи вважають можливим агрегувати ці подання на два типи ментальності. Згідно
з культурною приналежністю їх часто називають «незахідним» (східним) і «західним» (Weird/non-Weird). У
першій із культур континуальність розглядається як
принципова властивість світу, у другій — представляється дискретною, що складається з відокремлених
об'єктів. У першій культурі відносно мало використовується формальна логіка, але застосовується холістичний підхід і діалектична аргументація, більше виражена терпимість до суперечностей. У другій культурі
більше присутні аналітичне мислення, посилена увага
до окремого об'єкту, ніж до цілісності.
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При західній ментальності поведінка об'єкта пояснюється його приналежністю до певної категорії і
його власними властивостями. Навпаки, у східній культурі вважається: ніщо в природі не ізольовано і все
взаємопов'язано, тому ізоляція елементів від цілого
може вести лише до османів. Підкреслюється, що дія
завжди відбувається в полі взаємодіючих сил. Ці відмінності виявляються при зіставленні стародавнього
Китаю з Грецією (VIII-III ст. до н. е.) і продовжують
зберігатися досі, характеризуючи особливості сучасного Китаю та інших азіатських країн порівняно з Північною Америкою та Європою.
Українська ментальність розглядається як представник останньої групи, і, крім того, перебуває під
досить великим впливом євразійської ментальної парадигми. В якості основних характерних рис українського господарського менталітету виділені: індивідуалізм, завзятість у праці, розвинуті приватновласницькі інстинкти, толерантність до інших культур. Історичні трансформації української ментальності пов'язуються з переважанням селянства в соціальній структурі, впливом православного релігійного проведення,
а також, у ХХ столітті, негативним втручанням тоталітарних ідеологій та практики реального соціалізму.
Головна мета будь-якого управлінця в публічній
чи приватній сфері — досягнути максимальної ефективності, дієвості й результативності з мінімальними
затратами ресурсів, часу і зусиль. Основне ж завдання,
яке стоїть перед публічним управлінцем, відмітне від
завдання бізнесового управлінця. Якщо бізнесовий
управлінець своєю діяльністю прямо впливає на отримання прибутку певної підприємницької одиниці, то
публічний управлінець — на якість життя громадян
певної адміністративно-територіальної одиниці чи
держави в цілому. Публічний управлінець дбає про те,
як найраціональніше використати публічну інфраструктуру для виробництва публічних благ та задоволення суспільного інтересу.
Держава «зникає» на наших очах: видозмінюються його функції і прерогативи, влада перетворюється і змінюється її природа, формується мережевий
політичний простір тощо. Процес трансформації держави протікає на тлі нових явищ сучасності, що знаходяться інколи в глибокому протиріччі один з одним:
глобалізації та сталого розвитку; нового світового порядку і будівництва об'єднаної Європи; формування
багатополярного світу і прогнозів щодо майбутнього
зіткнення цивілізацій. Історичні виклики сьогодення
вимагають змін всієї архітектоніки соціальних процесів [8].
У даний час адміністративні реформи зачіпають
різні сфери і рівні держави та суспільства. Національні
програми у галузі освіти, охорони здоров'я, науки здійснюється на тлі вибудовування владної вертикалі,
зміцнення основ федералізму, перетворень на муніципальних рівнях влади. Не всі процеси, що відбуваються належною мірою усвідомлюються і концептуалізуються. Але очевидно, що для реалізації численних
соціальних і державних програм суспільству необхідні
висококласні фахівці, які будуть їх реалізовувати, співвідносячи об'єктивні вимоги життя з об'єктивно досягнутим рівнем науки управління.
У 80-х роках ХХ ст. в США і Великобританії домінувала концепція мінімізації держави. У Східній Європі і СРСР у цей період назрівала криза «державного
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соціалізму». Нові підходи до публічного адміністрування, реалізовані в Європі впродовж двох останніх
десятиліть ХХ ст. залишили, на думку багатьох західних дослідників, в тіні два принципових чинника європейської історії: демократію і правову державу. У
процесах реформування взяла гору логіка ринку. Такі
цінності ринку, як лібералізація та приватизація в економічній і соціальній діяльності, делегування і передача повноважень, особлива філософія адміністрації,
заснована на моделях управління приватним сектором, запанували і в соціальній, і в публічній сферах.
Необхідність переосмислення реформ публічного адміністрування з позицій подальшого вдосконалення
демократії і розвитку правової держави стала очевидною на початку ХХІ ст. Тому в наш час всередині
сформованих управлінських підходів існують різні
перспективи розвитку. Маються на увазі новий публічний менеджмент і оновлене управління, а також
«керівний менеджмент» і менеджмент, що «бере участь».
У даний час зростає інтерес до іншого типу адміністративного управління, так званого, «рецептивного
управління», збагаченого теоріями демократичного
громадянства, які трансформують багато подань «керівного менеджменту». Адміністрація має бути «розуміючою», «рецептивною», яка бажає служити суспільству і, перш за все, громадянам, яких вона завжди
має на увазі і з якими веде прямий діалог. Нова трансформація публічного адміністрування знаменує важливий крок до відкритості публічної адміністрації для
громадян.
Модель рецептивного управління визнає істотну
різницю між громадським управлінням та управлінням
у сфері підприємництва. Для виживання бюрократії
необхідне гарне громадське управління, засноване на
контролі і відповідальності. Бюрократія, з притаманною їй моделлю самоорганізації, є одним з найважливіших інструментів демократичної держави, який гарантує рівність і зменшує асиметрію, що вноситься
ринком.
Таким чином, суспільне управління розглядається не тільки з точки зору своєї ефективності, але і
з позицій більш фундаментальних цінностей, які знаходяться за межею компетенції управління підприємництвом: це легальність і легітимність [9].
Публічне адміністрування — це залучення всіх зацікавлених громадян до управління справами міста,
села, до управління своєю країною. Це реалізація
права народу на управління великою державою, в даному випадку на управління Україною [10]. Зміст
публічного адміністрування реалізується через комплекс функцій — функцій, які виконують завдання товариства шляхом самокерованої діяльності в різних
процесуальних формах. Слід зазначити, що зв'язки адміністрування простежуються і в діяльності законодавчих органів, органів прокуратури, судів, однак ці
зв'язки є внутрішніми, організаційно-правовими.
Принципи концепції «Е-Governance» і методів
«якісного управління» («Good Governance»), які ґрунтуються в новій моделі публічного управління, в Україні тільки починають усвідомлюватися. У даний час
Україна знаходиться в процесі побудови системи «EGovernment», а саме, на першому етапі впровадження
технологій інформаційного суспільства в сферу функціонування владних структур і побудови електронного
уряду.
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У світовій практиці йде процес цілеспрямованої
побудови системи електронного уряду при безпосередньому ініціюванні цей процес участю самого уряду,
різних державних органів. Мабуть, головна вітчизняна
проблема в галузі державного управління — відсутність
взаєморозуміння і довіри між населенням і владою —
проявляється і на шляху реалізації концепції «ЕGovernance». Судячи з практичних кроків у цьому напрямку, представники влади поки не усвідомили необхідність зміни парадигми управління, а в суспільстві
домінують скептичні оцінки ідеї про те, що з допомогою ІКТ можна забезпечити ефективну взаємодію
влади, населення і бізнесу. Однак, на нашу думку, в
епоху інформаційного суспільства іншої альтернативи
розвитку державного управління немає: державне управління стає менш жорстким і регламентованим;
воно базується, скоріше, на горизонтальних, ніж на
вертикальних зв'язках між державними органами, організаціями громадянського суспільства та бізнесом.
До нового підходу належить і поняття «якісне управління» (Good Governance), яке за методологією
ООН включає такі ключові характеристики:

• співпраця і спільна праця громадян та влади
(Participatory);
• визнання верховенства права (Rule of Law);
• прозорість влади та її рішень (Transparency);
• чуйність
реагування,
оперативність
(Responsiveness);
• орієнтація на консенсус (Consensus Oriented);
• рівність і відсутність дискримінації (Equity and
Inclusiveness);
• результативність, ефективність і економічність (Effectiveness and Efficiency) — підзвітність влади
громадянам (Accountability) [11].
З результатів класифікації Україна — держава з
високим рівнем людського капіталу, розвинутої телекомунікаційної інфраструктурою та низьким рівнем
інтерактивності урядових веб-сайтів. Рівень телекомунікаційних, інформаційних сервісів, запропонованих
громадянам України, поки що не відповідає світовим
стандартам (див. таблицю) [12].

Таблиця
Стадії формування електронного уряду
Стадія
Нульова (кластер 6)

Перша (кластер 5)

Друга (кластер 4)

Третя (кластер 3)

Четверта (кластер 2)

П’ята (кластер 1)

Характеристика
Низький рівень людського капіталу; відсутність телекомунікаційної інфраструктури і
урядових веб-сайтів
Середній рівень людського капіталу; практична відсутність телекомунікаційної інфраструктури і урядових веб-сайтів
Рівень людського капіталу більш середнього; телекомунікаційні інфраструктури і
урядові веб-сайти на стадії становлення
Рівень людського капіталу більш середнього; телекомунікаційна інфраструктура
на стадії становлення та урядові веб-сайти
мають інформаційний характер
Високий рівень людського капіталу, розвинута телекомунікаційна інфраструктура та
урядові веб-сайти мають інформаційний характер
Вищий рівень людського капіталу, розвинута телекомунікаційна інфраструктура та
урядові веб-сайти мають інтерактивний характер

На менталітет громадян впливає те, що Україна
прагне не стільки існувати, скільки довести всім своє
існування. Як ви розумієте, життя в країні, в якій витрачається сила-силенна грошей на «підфарбовування
лише фасаду», вельми невтішне. Українці пасивні,
безтурботні, хоча і схильні до анархії. Українцям притаманні мрійливість і чуттєвість. Практично всі політичні особистості — це продукт цього «хуторянства»,
його втілення, тобто його класичний образ. «Хуторянство» — це природний стан української нації. Менталітет хуторянина можна описати, виділивши основні
характерні риси:
• він вважає себе розумним, а іноді навіть мудрим. Ці риси проявляються в його хитрості, а також
здатності вчасно піти від ризику, уникаючи непотрібної роботи і небезпеки;
• він може люто ненавидіти якогось представника влади, переносити гнів на близьке оточення, але
при особистій зустрічі з чиновником улесливо нагинається;

30

Держави
28 держав: серед яких Афганістан, Бангладеш, Чад, Нігер, Пакистан, Сенегал, Мозамбік
50 держав: серед яких Ангола, Індія, Ірак,
Намібія, Непал, Нігерія, Судан, Таджикистан, Туркменістан, Зімбабве
15 держав: серед яких Вірменія, Куба, Грузія. Іран, Парагвай
24 держави: серед яких Азербайджан, Китай,
Єгипет,
Казахстан,
Узбекистан,
Киргизстан, Молдова, Таїланд, Сальвадор,
Гондурас, ПАР
43 держави: серед яких Болгарія, Білорусь,
Чехія, Греція, Італія, Польща, Латвія, Росія,
Туреччина, Україна
32 держави: серед яких Корея, США, Канада, Великобританія, Норвегія, Данія, Австралія, Франція, Сінгапур, Швеція, Німеччина, Японія, Естонія

• хуторянин живе за принципом: «моя хата з
краю»;
• він остерігається ініціативних і сміливих особистостей, оскільки бачить в них приховану небезпеку
для свого благополуччя.
Реалії глобального економічного простору скрутні: Україна — країна «наздоганяючої» моделі економічного розвитку, яка переживає в XXI ст. процеси,
пережиті США і Європою в XIX — початку XX ст. Ми
змушені будувати те, що в інших країнах вже перебудовується.
Українська самосвідомість ще не вийшла з кокона імперського і радянського самосвідомості. Це
маргінальний стан: між імперським шовінізмом і реваншизмом і націоналістичним самоприниженням і
страхом національно-державного розпаду. Отже,
структура визначальних рис українського менталітету
така:
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• соціальні риси: індивідуалізм (любов до землі
і приватної власності); здатність до мімікрії та клієнтаризму; релігійність або духовність;
• психологічні риси: емоційність (кордоцентризм та ідеалізм); раціоналізм. Дана класифікація є
умовною і не претендує на загальність.
Парадигма, яка може бути основою моделювання
процесу формування професійного менталітету державних службовців, полягає в забезпеченні зв'язку
освіти і діяльності. При формуванні професійного
менталітету державних службовців використовується
положення моделі навчання, де провідна роль в організації процесу навчання на всіх її етапах належить
тому, хто навчається. Державний службовець, який
навчається, є активним і рівноправним суб'єктом процесу навчання. Така модель дозволяє забезпечити
суб'єкт-суб'єктні відносини, а також підвищити рівень
навчання.
Основні вимоги, що можуть бути ядром технології моделювання індивідуальних освітніх програм формування професійного менталітету державних службовців:
• відкритість освітнього процесу, що дозволяє
державним службовцям самостійно формувати освітній шлях відповідно з особистісними бажаннями і особливостями, який включає рівень і якість вихідної підготовки;
• висока інтелектуальна технологічність навчання на базі нових педагогічних інтелектуальних технологій, адаптованих до особистісних особливостей
державних службовців, які навчаються;
• доступність технологій навчання, що досягається застосуванням різних засобів, включаючи персональні ЕОМ, комп'ютерні мережі Інтернет, віртуальні
т'юторіали та ін.;
• можливість надавати різні форми навчання:
очну (денну, вечірню, вихідного дня), очно-заочну, заочну, дистанційну;
• гнучкість — можливість вільно варіювати тривалість і порядок опанування програми;
• модульність — цілісне уявлення про навчальний процес за всіма стадіями навчання [13].
Висновки
Публічне адміністрування є важливим інструментом здійснення державного управління, а його системний розвиток правомірно розглядати як одну з
ключових умов вдосконалення функціонування всіх
органів влади. Тому існує нагальна необхідність в закріпленні основних концептуальних основ подальшого вдосконалення функціонування системи публічного адміністрування. Про те, що таке держава і в
чому полягає мета цього найважливішого феномену
соціального улаштування людини, написано багато.
Але, вступивши у ХХІ ст., можна констатувати парадоксальне: не написано практично нічого.
В офіційних документах і програмах національних проектів, наприклад, в Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, що враховує особливості і перспективи розвитку українського суспільства,
світові тенденції, вказується на важливість продовження реформ системи державного управління з урахуванням ідеології нового державного менеджменту.
Канонічна бюрократична (Веберовська) модель,
що припускає владу «бюро»: норм, стандартів, пла-

2016/№2

нів, — на практиці породжує сильні організаційні патології, такі як неповороткість, розростання держапарату, ігнорування інтересів населення в користь дотримання багатоступеневих процедур, «освоєння бюджетів» замість збільшення корисності державних послуг.
Образ соціального світу, уособленням якого виступала національна держава, на думку ряду дослідників, стрімко змінюється. Реформування державної
служби актуалізує завдання управління ефективністю
діяльності державних службовців. Це можливо здійснити за допомогою освоєння та адаптації концептуальних основ компетенційного підходу до умов державної служби.
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Вступ. Складна фінансово-економічна ситуація, з
якої Україна не може вийти впродовж останніх восьми
років, зумовлює необхідність критичної оцінки вітчизняної економічної політики та пошуку нових шляхів стимулювання розвитку національної економіки.
Серед таких шляхів нинішні політики, законодавці та
урядовці бачать проведення децентралізації та надання
фінансової самостійності регіонам країни. Проте, здебільшого їхні заяви та наміри носять декларативний
характер, оскільки, досі регіони не отримали достатніх
сум коштів для фінансування регіонального соціально-економічного розвитку та реалізації інвестиційноінноваційних програм територій.
За таких підходів хороші наміри з фінансової децентралізації в Україні можуть залишитися не реалізованими.
Аналіз досліджень зазначеної проблеми. Питання
розширення фінансових і адміністративних повноважень регіонів, як основи для забезпечення динамічного розвитку національних економік, досліджували
відомі світові та вітчизняні вчені. Серед українських
економістів слід виділити роботи О. І. Амоші, П. Ю.
Біленького, П. Т. Бубенка, М. П. Бутка, А. С. Гальчинського, М. М. Габреля, В. М. Гейця, Б. М. Данилишина, О. І. Демківа, М. І. Долішнього, О. П. Кириленка, І. О. Луніної, С. В. Мочерного, В. М. Степанова, В. C. Толуб’яка, А. А. Чухна, В. І. Чужикова.
Однак, низькі темпи реалізації задекларованої
мети забезпечення фінансової децентралізації в Україні зумовлюють актуальність нашого дослідження.
Відповідно до наведеного, метою цієї статті визначено удосконалення підходів до розширення фінансових можливостей регіонів України, як основи для забезпечення динамічного розвитку національної економіки.
Сформульована мета передбачає вирішення таких
завдань:
— дослідження поглядів відомих вчених на необхідність розширення фінансової самостійності регіонів;
— оцінка забезпечення власними доходами видатків
місцевих бюджетів України;
— розроблення заходів для збільшення доходної частини місцевих бюджетів.
Результати дослідження. Проблема розподілу фінансових потоків держави має визначальний вплив на
забезпечення динамічного розвитку економік країн.
Однак, щодо цього питання в наукових та урядових
колах існують різні погляди. При цьому, незважаючи
на рекомендації провідних вчених, досить часто, урядовці всіма силами стараються зберегти за собою максимальні можливості з управління бюджетними ресурсами країни, пояснюючи всі свої невдачі неефективною діяльністю регіональних керівників.
Місцеві керівники в дійсності можуть проявляти
низьку ініціативність та ефективність управлінської діяльності, а то й повну апатію до своїх посадових
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обов’язків, проте, вірний шлях стимулювати їхню ділову активність полягає в розширенні їх фінансових
повноважень.
Так, на думку О. П. Кириленка при визначенні
пріоритетів та механізмів реалізації бюджетної політики країни акцент має бути зроблений на удосконаленні розподілу ресурсів у бюджетній системі України
в напрямі їхньої децентралізації, зміцнення доходної
бази місцевих бюджетів, запровадження механізмів подолання регіональних диспропорцій, фінансовій підтримці депресивних територій [1, с. 7].
Відомо, що в процесі суспільного виробництва
створюється національне багатство, яке перерозподіляється через Зведений бюджет країни. Потребу в
формуванні державного та місцевих бюджетів зумовлює необхідність:
— фінансування загальнодержавних функцій: управління, науки, оборони та безпеки країни, міжнародних зносин і правоохоронних органів;
— фінансового забезпечення непрацездатної частини населення: пенсіонерів, інвалідів, сиріт та ін.;
— згладжування нерівності в доходах різних
верств населення;
— створення умов для забезпечення всім верствам
населення доступу до освіти, медицини, культури та
спорту;
— фінансування заходів з усунення наслідків загальнодержавних катастроф.
Усе зазначене вимагає зосередження в руках державних та муніципальних органів влади великих сум
коштів. Як зазначає С. В. Мочерний: сутність фінансів
розкривається через низку функцій, у тому числі шляхом
розподілу значної частини національного доходу через
державний бюджет з метою виконання різноманітних
функцій держави (економічної, соціальної, оборонної
та ін.) [2, с. 426].
Проте, далеко не всі функції здатні ефективно реалізувати центральні органи управління. Тому, слід
погодитися з О. І. Демківим, на думку якого: «… щоб
створити реальні можливості для розвитку бюджетної
сфери, треба розширити дохідну базу бюджету розвитку районних і обласних бюджетів» [3, с. 155].
Надходження коштів до бюджетів різних рівнів в
основному здійснюється через податкову систему. Частково бюджети наповнюються також через реалізацію
державного або муніципального майна, виконання
міжнародних договорів та зовнішні і внутрішні позички. Тому, саме перерозподіл податкових надходжень між бюджетами різних рівнів визначає їх здатність забезпечувати фінансування відповідних органів
влади та інвестиційно-інноваційних програм.
Оскільки можливість розпоряджатися коштами
виконує також стимулюючу функцію, законодавче регулювання руху грошових потоків та їх перерозподілу
між бюджетами різних рівнів розширює або звужує
стимули, які перебувають у руках центральних та регі-

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

БОРЕЙКО В. І.
ональних керівників. При цьому, успішний економічний розвиток країни можливий тільки за умови, коли
буде забезпечений оптимальний розподіл фінансових
ресурсів держави між бюджетами різних рівнів
Щодо цього питання, наприклад, В. Толуб’як зазначає: «Загальновідомо: будь-які реформи форми
державного управління, його найкращі організаційні
моделі приречені на невдачу, якщо не буде досягнуто оптимального співвідношення між певними повноваженнями центральних і регіональних органів влади, з одного боку, та місцевим самоврядуванням — з іншого»
[4, с. 22].
До того ж, як зазначає М. І. Долішній: «... тільки
кваліфіковано проведений моніторинг дозволить розмежувати проблеми загальнодержавного та територіального
рівнів і опрацювати першочергові заходи щодо їх
розв’язання» [5, с. 18].
Цей висновок є актуальним і сьогодні, оскільки
основою для стабільного функціонування регіонів є
адміністративні повноваження їх органів управління,
капітальні активи та фінансові можливості, іншими словами, база для самостійного вирішення всіх питань,
пов’язаних із соціально-економічним розвитком територій.
Надання максимально можливої самостійності
регіональним економікам дозволяє більш широко використовувати на територіальному рівні економічні
закони та стимули розвитку, налагоджувати тіснішу
співпрацю регіонів з іноземними партнерами, а значить, збільшувати експорт та залучати більше інвестицій, слугує збільшенню конкуренції, обмеженню монополізму й усуненню диспропорцій у розвитку територій та посилює відповідальність місцевого керівництва за кінцевий результат.
Тому механізми управління територіальним розвитком повинні базуватися на врахуванні трьох основних чинників, які формують відносини між центральними органами влади та регіонами, — фінансовоекономічній самостійності регіонів, розбудові законодавчої бази ринкової економіки і партнерських відносинах між центром і територіями. У ринкових умовах
держава повинна сприяти постійному посиленню еко-

номічної самостійності місцевих органів самоврядування, у віданні яких перебуває комунальна власність,
через яку формуються економічні інтереси населення
регіонів, а державне управління в такій системі повинно відігравати значно меншу роль, ніж раніше.
При цьому, для реалізації політики фінансової
децентралізації, Україні необхідно скористатися досвідом своїх західних сусідів. Так, М. І. Долішній та
Л. Т. Шевчук акцентують увагу на тому факті, що: «Наприклад, у Польщі починали з реформування місцевого самоврядування, надаючи місцевим громадам більших повноважень у формуванні власних бюджетів»
[6, с. 7].
Натомість уряд Чеської Республіки розуміючи,
що основним інструментом підтримки регіонів виступає не отримання субсидій від держави та європейських структур, а розвиток підприємництва, апробував
проект Міністерства промисловості й торгівлі щодо
створення промислових зон. При цьому перевага віддавалася депресивним регіонам, сільській місцевості
та малим містам [7, с. 77].
Відповідно до вищенаведеного, як зазначає
С. Князєв: «... питання подальшої децентралізації бюджетної системи вимагає забезпечення оптимального
значення місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті відповідно до переданих органам місцевого самоврядування державних функцій» [8, с. 67].
Таким чином, оскільки на місцеві органи управління покладається все більша частина відповідальності за виконання національних та регіональних програм економічного розвитку (і це правильно), її необхідно підкріпити фінансовими можливостями органів
місцевого самоврядування.
Однак цього в Україні впродовж останніх п’ятнадцяти років не спостерігалося. Так, частка доходів
місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті країни знизилася з 31,4% у 2002 році до 22,2% у 2014 році. Водночас
частка видатків місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті країни зросла за цей період з 41,1 до 42,7% (максимуму — 44,9% — цей показник досягнув у 2012
році). В результаті, якщо у 2002 році власними доходами місцеві бюджети забезпечували себе на 78,4%, то
у 2014 році цей показник знизився до 45,2% (табл. 1).
Таблиця 1

Розподіл доходів і видатків Зведеного бюджету України*
Показники
Роки
2002
2005
2010
2011
Доходи державного бюджету, %
68,6
77,4
74,4
78,3
Доходи місцевих бюджетів, %
31,4
22,6
25,6
21,7
Видатки державного бюджету, %
58,9
63,2
59,8
57,2
Видатки місцевих бюджетів, %
41,1
36,8
40,2
42,8
Забезпечення власними доходами видатків
місцевих бюджетів, %
78,4
58,2
53,0
48,6

2012
77,4
22,6
55,1
44,9

2013
76,2
23,8
56,9
43,1

2014
77,8
22,2
57,3
42,7

45,6

48,8

45,2

*Складено за даними [9].

Таким чином, впродовж 2011—2014 років більше
50% своїх видатків місцеві бюджети фінансували за рахунок коштів отриманих з державного бюджету. Звичайно в таких умовах говорити про адміністративну,
правову та фінансову самостійність регіонів України
не приходиться.
При цьому слід враховувати, що 100% надходжень від податку на додану вартість, більше 99% над-
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ходжень від податку на прибуток підприємств та більше 80% неподаткових надходжень, які разом формували більше 60% надходжень до Зведеного бюджету
країни були закріплені за державним бюджетом, тоді
як за місцевими бюджетами, із вагомих джерел надходження, був закріплений тільки податок на доходи фізичних осіб, частка якого у Зведеному бюджеті країни
складала близько 15% (табл. 2).
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Таблиця 2
Структура доходів Зведеного бюджету України*
Показники
Роки
2002
2005
2010
2011
100
100
100
100

Усього, %
У тому числі:
а) податок на додану вартість, %
б) податок на прибуток підприємств, %
в) неподаткові надходження, %
Разом а, б, в
— податок на доходи фізичних осіб, %

21,7
15,2
23,7
60,6
17,5

25,2
17,5
23,7
66,4
12,9

27,4
12,8
23,5
63,7
16,2

32,6
13,8
15,1
61,5
15,1

2012
100

2013
100

2014
100

31,2
12,5
18,2
61,9
15,3

29,0
12,4
19,2
60,6
16,3

30,5
8,8
17,7
57,0
16,5

* Складено за даними [9].

З метою збільшення власних доходів місцевих
бюджетів, у грудні 2014 року законодавці України
внесли зміни до Бюджетного кодексу України, якими
закріпили за місцевими бюджетами 10% надходжень
від податку на прибуток підприємств та 25% доходів
від рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення. Проте, одночасно 25% податку
на доходи фізичних осіб, який раніше повністю поступав до місцевих бюджетів (крім бюджетів Києва та

Севастополя), було закріплено за державним бюджетом [10]. Тому значного впливу на наповненість місцевих бюджетів зазначені зміни до Бюджетного кодексу України не відіграють.
Отже, на нашу думку, для того щоб забезпечити
фінансову самостійність місцевих бюджетів за ними
потрібно закріпити всі надходження від податку на прибуток підприємств (табл. 3).
Таблиця 3

Розрахунок забезпечення місцевих бюджетів власними надходженнями при закріпленні
за ними податку на прибуток підприємств, млрд грн*
Показники
Роки
2002
2005
2010
2011
2012
2013
Видатки місцевих бюджетів
24,8
52,1
152,0 178,3 221,2 218,2
Надходження до місцевих бюджетів
19,4
30,3
80,5
86,7
100,8 105,2
Надходження від податку на прибуток підприємств
до бюджету України
8,2
23,3
40,0
54,7
55,3
54,3
Можливі доходи місцевих бюджетів при закріпленні
за ними податку на прибуток підприємств
27,6
53,6
120,5 141,4 156,1 159,5
Забезпечення власними доходами місцевих бюджетів
при закріпленні за ними податку на прибуток підприємств, %
111,3 102,9
79,3
79,3
70,6
73,1

2014
223,5
101,1
39,9
141,0

63,1

*Складено за даними [9].

Якби, в попередні роки надходження від цього
податку були закріплені за місцевими бюджетами, їх
наповнення у 2002 році становило б 111,3%, а в 2005
році — 102,9%. У 2011—2014 роках цей показник поступово знизився з 79,3 до 63,1%. Це зумовлено «заморожуванням», через фінансово-економічну кризу в країні та збитковість багатьох підприємств, надходжень до
державного бюджету від податку на прибуток підприємств. Так, якщо видатки місцевих бюджетів зросли з
178,3 млрд грн у 2011 році до 223,5 млрд грн у 2014
році, або на 25,4%, то надходження від податку на
прибуток підприємств до державного бюджету впродовж цього часу залишилися незмінними — 141 млрд
грн (табл. 3).
Тому, нестачу коштів у місцевих бюджетах необхідно компенсувати за рахунок залишення в їхньому розпорядженні всіх надходжень від податку на доходи фізичних осіб та збільшення частки рентної плани за користування надрами загальнодержавного значення яка
направляється до місцевих бюджетів.
Додатково слід зазначити, що наведені вище розрахунки проводилися за сумами загальних доходів та
видатків всіх місцевих бюджетів. На практиці рівень
забезпеченості власними доходами обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів значно
відрізняється, тому вирівнювання наповнюваності
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конкретних бюджетів слід робити за рахунок податку
на доходи фізичних осіб, що вже робиться щодо бюджету м. Києва.
Проте, на нашу думку, таке вирівнювання повинно мати тимчасовий характер та передбачити перехід в перспективі бюджетів всіх областей, а згодом
районів та міст, на самоокупність, оскільки, отримавши фінансову самостійність, регіональні керівники будуть зацікавлені в залученні інвестицій на підконтрольну
їм територію.
Висновки. Узагальнюючи результати проведеного
дослідження можна зробити висновок, що забезпечення фінансової децентралізації та самодостатності
бюджетів регіонів України є важливою передумовою
динамічного розвитку національної економіки. Тому
бюджетна та податкова політика в нашій країні повинна бути направлена на те, щоб закріплені за місцевими бюджетами податкові надходження забезпечували фінансування всіх видатків на певних територіях.
Першим кроком в цьому напрямі повинно стати
закріплення за місцевими бюджетами всіх надходжень
від податку на прибуток підприємств, а нестачу або
надлишок коштів регулювати за рахунок надходжень
від податку на доходи фізичних осіб та рентних платежів за надра загальнодержавного значення.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ВЕНЖЕГА Р. В.
При цьому, стратегічним напрямом такої бюджетної та податкової політики держави повинно бути
поступова відмова від бюджетного вирівнювання та
перехід всіх регіонів України на самоокупність, оскільки, тільки повна фінансова самостійність може стимулювати ділову активність місцевих керівників, яка
має бути направлена на залучення інвестицій, економічний розвиток та підвищення соціальних стандартів
на певній території.
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Р. В. Венжега
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ
Доіндустріальне суспільство характеризується натуральним сільськогосподарським виробництвом. Відсутність суспільного розподілу праці, замкненість, ізольованість від зовнішнього світу, самозабезпеченість
ресурсами, а також задоволення всіх (чи майже всіх)
потреб за рахунок власних ресурсів складали головні
риси натуральної форми господарства.
Індустріальний розвиток прийшов на зміну традиційному суспільству. Розвинені країни протягом
XIX-XX ст. вступили в індустріальну стадію, що зумовило формування світового господарства та промисловості. Ключовими факторами індустріалізації є політичні та законодавчі реформи, наявність природних
ресурсів, а також порівняно дешеві та кваліфіковані
трудові кадри. Однак, категорія «індустріалізація» неоднозначно визначена в історичних, політологічних та
економічних джерелах, що певною мірою пов’язано із
багатоманітністю явищ і процесів у сутності цього поняття.
Індустріалізація, неоіндустріалізація та постіндустріалізм як предмет дослідження на сьогодні перебуває у полі зору таких вчених як Л.І. Александровська
[1], О.І. Амоша, В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська
[2], Н.С. Бабинцева [3], С.С. Губанов [9], А.О. Задоя
[11], Є.М. Примаков [18], Е.В. Прушківська [19],
О.О. Романова [20, 21] тощо.
Метою статті є поглиблення аналізу концептуальних підходів до економічних моделей розвитку промисловості як основи для формування відповідних
стратегій.
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У загальному вигляді термін «індустріалізація»
можна розглядати як процес розвитку промисловості,
що зумовлює структурні зрушення в економіці.
За загальноприйнятим підходом до індустріалізації історики виділяють два її етапи [10, с. 468]:
1 етап. Витіснення ремісничого виробництва, що
засноване на принципах ручної праці та мускульній
енергії (тварин, людини) фабрично-заводським на основі роботи машин та енергії небіологічного походження — промисловий переворот.
2 етап. Епоха індустріалізації, що характеризується стрімким розвитком промисловості та використовує парову, а згодом і електричну енергію. Ознаками
цього етапу були: випереджаюче зростання засобів виробництва, переважно у важкій промисловості, порівняно з виробництвом товарів кінцевого споживання у
харчовій і легкій промисловості; збільшення частки
населення, зайнятого у фабрично-заводській промисловості порівняно із аграрним виробництвом; а також
переважання частки продукції та послуг промислового
характеру. Наслідком наведених процесів стала трансформація суспільства від традиційного аграрного в індустріальне суспільство.
В історичному аспекті під індустріалізацією розуміють соціальний процес, у ході якого виробничі зусилля спрямовані на оптимізацію випуску продукції за
допомогою використання більш ефективного обладнання з механічним двигуном та спеціалізованою робочою силою. В цьому плані її як правило ототожнювали з промисловим переворотом, що мав на увазі
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«зростання частки населення, зайнятого у промисловому виробництві» [28, с. 204]. Тому індустріалізація
може розглядатися як «розвиток промисловості» як головний напрямок «стратегії розвитку» [28, с. 135].
У радянській літературі [5, с. 168] панувала думка,
згідно з якою індустріалізація передбачала розвиток
переважно важкої промисловості. Недоліком цього
визначення є те, що вона протиставлялася аграрному
розвитку, хоча, наприклад, в Данії з приходом механізації в останній чверті XIX ст. значна частина національного продукту припадала саме на кооперативний
сільськогосподарський сектор. Радянський вченийекономіст Н.П. Шмельов [22, с. 67] визначив індустріалізацію як процес розвитку економіки в цілому.
Інші дослідники цього періоду трактували наведений
термін по відношенню до країн, що розвиваються, як
«процес широкого впровадження сучасної технології в
економіку відсталої країни, перехід на промислову основу усіх її галузей, у тому числі й сільського господарства, техніко-економічна реконструкція усього господарства в інтересах прогресивного розвитку» [1,
с. 206].
Французький історик Ф. Бродель у своїй праці
«Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XVXVIII століття» визначає індустріалізацію як перехід
від домінування сільського господарства до ремесл, а
промислову революцію як прискорення цього процесу. У своїй праці він характеризує індустріалізацію
як тривалий безперервний процес, що охоплює суспільство в цілому, його економічні, соціальні та політичні структури [4, с. 65].
З соціологічної точки зору індустріалізація — це
фаза економічного розвитку, у якій має місце переміщення капіталу та людських ресурсів з сільського господарства до промисловості, у першу чергу до обробної [29, с. 493]. Цей процес зводиться до соціальних
трансформацій [25, с. 347], формування нових типів
відносин, що відрізняються від тих, які домінують у
традиційному аграрному суспільстві.
Таким чином, у широкому розумінні термін «індустріалізація» розглядається як процес соціальноекономічного переходу від традиційного типу суспільства до індустріального, з переважанням промислового виробництва в економіці, що пов’язаний з розвитком нових технологій, особливо в таких галузях, як
енергетика і металургія [26, с. 472]. Наведена точка
зору конкретизується у дослідженнях російських економістів (Н.С. Бабинцевої, М.М. Литвякова, О.С.
Савкевича) індустріалізація визначається як «період
зміни моделей економічної системи», що складається
з наступних процесів (початок використання комерційної енергії, перетворення капіталу у вирішальний
фактор виробництва, зміни у процесі розподілу праці,
поява ринку праці та капіталу) та не є виключено історичним надбанням зважаючи на те, що протягом
XX ст. мали місце певні форми та елементи індустріалізації. Це констатує той факт, що індустріалізація є
«перманентним процесом» та розвивається на «глобальному рівні». Історично склалися декілька шляхів
реалізації цього процесу — класичний (характерний
для розвинених країн Заходу, де індустріалізація набула свого розвитку), соціалістичний («інституційно
екстремальний», що пов'язаний із багаточисленними
викривленнями первісної моделі), уповільнений (реалізований переважно у колишніх європейських колоніях) [3, с. 8].
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У вузькому значенні, індустріалізація визначається як процес створення високотехнологічного машинного виробництва в промисловості і масове озброєння праці машинами і механізмами в інших галузях
господарства, що забезпечують якісне вдосконалення
продуктивних сил і зростання ефективності і конкурентоспроможності виробництва. При цьому, в ході
індустріалізації суспільство також зазнає змін: зростає
рівень продуктивності праці та інвестиції в людський
інтелектуальний потенціал [17, с. 5].
В енциклопедії історії України [10, с. 468] конкретизується, що це процес поширення у національних економіках стандартизованого виробництва матеріальних благ та послуг, заснованого на системі робочих машин та механізмів.
У цілому слід зазначити, що індустріалізація виступає як механізм реалізації об’єктивних економічних
законів та включає наступні функції: викликає у
суб’єктів прагнення до участі в здійсненні індустріалізації для реалізації цілком усвідомлюваних ними цілей; стимулює посилення експлуатації (капіталістична
індустріалізація) і трудового суперництва (соціалістична індустріалізація); спонукає власників підприємств до зниження витрат виробництва і підвищення
його ефективності; забезпечує досягнення якісно нового, більш високого рівня розвитку продуктивних сил
і виробничих відносин; сприяє укрупненню, концентрації виробництва, кооперації і співробітництва, розвитку планомірності [8, с. 58].
Таким чином, індустріалізацію слід розглядати як
історичний процес розвитку країн, що пов'язаний із
механізацією праці та стандартизованим виробництвом у провідних галузях народного господарства,
переважно у промисловості.
Деіндустріалізація — процес, зворотний до індустріалізації. За визначенням британського дослідника
A. Caincross деіндустріалізація представляє процес послідовного зниження обсягів промислового виробництва, що не пов’язано з циклічними кризовими явищами в економіці. Зазвичай це призводить до падіння
експорту, збільшення дефіциту торгівельного балансу,
скорочення зайнятості [24, с. 17].
У Франції індустріальний розвиток залишається
пріоритетним і широко застосовується стратегія державного регулювання і підтримки великих проектів. У
Німеччині промислова політика проводиться через
землі (аналоги вітчизняних регіонів). Тут проводиться
активна політика розвитку територій, яка передбачає
субсидування промисловості і основоположну роль
банків в підтримці промисловості. Стратегія країн Західної Європи визначила не перехід до постіндустріального суспільства, а скоріше до відродження на нових технологічних засадах сучасної промисловості [21,
с.72].
На початковому етапі формування глобального
ринку в процесі деіндустріалізації економіки США і
Великобританії втрачали своє промислове лідерство і
одночасно вирішували завдання нової індустріалізації
своїх господарств. Економіки цих англо-саксонських
країн - нині лідери в формуванні та розвитку нової
індустріалізації, оскільки на території США сформувався глобальний центр фінансового капіталу і глобальний центр людського капіталу. Вони володіють новітніми технологіями, впровадженими у виробництво
благ [23, с. 77].
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ВЕНЖЕГА Р. В.
Деіндустріалізація характеризує зниження питомої ваги промислового виробництва у структурі національного господарства. Особливе місце вона займає
у пострадянських країнах, коли у наслідок цього процесу практично зникли галузі виробництва товарів народного споживання, знизилася частка машинобудування і приладобудування в промисловому виробництві, економіка набула сировинного характеру через
експорт енергоносіїв, сільськогосподарської сировини, руди, металобрухту та металургійної продукції
низького переділу. Причинами деіндустріалізації також можуть бути погані міжгалузеві зв'язки, помилки
в управлінні промисловістю, неадекватні капіталовкладення в інвестиційні товари або недалекоглядна
економічна політика держави. З іншого боку, внаслідок руху суспільства у бік постіндустріальних змін, деіндустріалізація пов’язана із зростанням продуктивності праці у промисловості, що дозволяє звільнити частину трудових ресурсів та скерувати їх у сферу послуг.
Деіндустріалізацію в цьому сенсі можна розглядати як
«побічний продукт» становлення інформаційного суспільства, заснованого на знаннях [11, с.149].
Неоіндустріалізацію треба розглядати як процес
створення індустріального базису на новій технологічній основі. З появою комп’ютеризованих технологій
почався процес комп'ютеризації продуктивних сил,
або їх «оцифрування», формування цифрової економіки, або інформаційної економіки. Виходячи з того,
що простий технічний закон свідчить, що автоматизувати і комп’ютеризувати можна те, і тільки те, що попередньо електрифіковано, процес індустріалізації
можна вважати двоєдиним, двофазним [6, с. 88].
На думку вчених НАН України [2, с. 6], вона передбачає перехід на наукомістке виробництво, що становить комплекс видів діяльності, заснованих на використанні та координації інформації, автоматизації
розрахунків, можливостей програмного забезпечення,
сенсорних пристроїв, комп’ютерних мереж та/або використанні передових матеріалів та нових можливостей, що відкриті природними науками у сферах нанотехнології, хімії, біології. Неоіндустріалізація є етапом
переходу до технологій 6-го укладу, з випуску продукції з високою доданою вартістю, що характеризується
індивідуалізацією, наномініатюрезацією, біотехнологізацією, когнітивізацією, розвитком 3D друку, шляхом
реіндустріалізації та збільшення в національній економіці робочих місць на базі наведених технологій у
сфері малого та середнього підприємництва [12, с. 62].
Схожу думку мають Е.М. Воробйов та Т.І. Демченко [7, с.79], які зауважують, що цей процес є проміжним етапом до «розумної економіки» на новій інноваційній основі, що передбачає інтелектуалізацію,
комп’ютеризацію, інформатизацію, а також перехід до
постіндустріальних технологій. З точки зору М.А. Маліка [15, с. 5], цей процес пов'язаний з масовим випуском високотехнологічної наукоємної продукції, автоматизацією промислового виробництва та підвищення
його ефективності. На його думку, складовими елементами неоіндустріалізації та системного оновлення
економіки мають бути наукомістке високотехнологічне виробництво, чітка та дієва промислова політика, автоматизація виробничих потужностей, формування потужних науково-дослідних центрів, інтеграція
науки та виробництва, створення вертикально інтег-
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рованих національних корпорацій, пряма участь держави в управлінні стратегічними комплексами промисловості, автоматизація виробничих потужностей.
Серед російських дослідників слід відзначити
Є.М. Примакова [18, с. 3], який стверджував, що нова
індустріалізація — це створення нової економічної моделі через позбавлення від «сировинної голки», розвитку на інноваційній основі промисловості, сільського господарства. Ідею нової індустріалізації він пропонує розгорнути в продуману промислову політику, в
«дорожню карту» руху до нової промислової бази на
основі вищих світових техніко-технологічних досягнень. Провідним фахівцем у цьому напрямку є
С.С. Губанов [9, с. 63], який пропонує підхід, що передбачає проведення неоіндустріалізації шляхом вертикальної інтеграції та зазначає, що вона пов’язана з
переходом від електрифікації до повної автоматизації
виробництва. На його думку, вирішення питання про
власність на користь вертикально-інтегрованих її
форм і відносин забезпечує появу рушійної сили неоіндустріальної модернізації та відкриває перед країною
перспективу швидкого відновлення стратегічного і
геополітичного паритету з провідними індустріально
розвиненими державами світу. Російські фахівці
О.О. Романова та Ю.Г. Лаврикова [20, с. 68] також відзначають перевагу нової індустріалізації як найбільш
ефективного шляху розвитку вітчизняного виробництва на сучасному етапі та зазначають, що при цьому
поєднуватимуться розвиток інтелектуального ядра
промисловості з її «несучими» галузями, що сприятимуть розвитку ключових технологій у країні. Т.М.
Юдіна [23, с. 77] уточнює, що нова індустріалізація
пов'язана з впровадженням інноваційних продуктів на
основі NBIC-технологій (нано-, біо-, інформаційних і
когнітивних наук і технологій), що є базисом нового
шостого технологічного укладу, NBIC — конвергенції.
Неоіндустріалізація є необхідною умовою розвитку вторинного сектору економіки, а базовими галузями повинні стати високотехнологічні галузі виробництва: авіаційна; ракетокосмічна; радіоелектроніка, обчислювальна техніка та засоби зв'язку; фармацевтична. Ці галузі відкриють нові можливості руху до
постіндустріального суспільства, підвищать продуктивність праці (ВВП на одного зайнятого), а також
скоротять споживання первинних (природних) ресурсів та покращать екологічні показники навколишнього
середовища. Це тривалий процес, який потребує нової
ідеології та, безперечно, державного регулювання
шляхом державних інвестицій, стимулювання та підтримки вітчизняного бізнесу, створення сприятливих
умов для залучення іноземних інвестицій [19, с. 196].
Важливим компонентом стратегії неоіндустріального розвитку для держави має стати «реабілітація» індустріальної ідеології та її компонентів; престижність
зайнятості у промисловості; привабливість бізнесу у
реальному секторі; «диктатура» технологічної та виробничої дисципліни [11, с. 151].
Лідируючому положенню індустріально розвинених країн у матеріальному виробництві сприяє зростання ролі вертикально-інтегрованих структур, що
охоплюють усі ланцюги відтворювального циклу та
здатні усталено фінансувати НДДКР, проектування,
опанування, масове серійне виробництво, реалізацію і
післявиробниче обслуговування продукції нового покоління [16, с. 131].
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ВЕНЖЕГА Р. В.
Напрямки вирішення завдання розвитку великих
промислових комплексів в умовах неоіндустріалізації
[13, с. 535]:
- розвиток зверху вниз, з боку держави шляхом
створення умов та інфраструктури для неоіндустріалізаціі на загальнодержавному рівні;
- розвиток інфраструктури регіону і створення регіонального кластеру з метою стимулювання неоіндустріального розвитку;
- стимулювання окремих промислових комплексів шляхом створення системи пільг, перш за все податкових, а також створення спеціальних інвестиційних фондів;
- вирішення задачі розвитку шляхом кластеризації промислових підприємств в розрахунку на отримання синергетичного ефекту;
- вирішення окремих специфічних завдань розвитку в розрахунку, що можуть стати пусковим механізмом для самостійного неоіндустріального розвитку
великих промислових комплексів (інтеграція в світову
транспортну систему, створення єдиного консорціуму,
стимулювання накопичення інтелектуального і людського капіталу і т.п.).
При цьому типовими недоліками даних підходів,
що не дозволяють зробити висновок про наявності однозначного вирішення проблеми неоіндустріального
розвитку великих промислових комплексів, є такі:
- ігнорування специфіки українських великих
промислових комплексів у більшості підходів або недостатньо глибоке її виявлення;
- орієнтація, перш за все, на підхід зверху вниз,
при якому основним суб'єктом управління неоіндустріальним розвитком промислових комплексів є держава;
- ігнорування того факту, що більшість великих
промислових комплексів в Україні перебувають у приватній власності, конкурують один з одним і орієнтовані, перш за все, на отримання максимального прибутку в короткостроковому періоді, а не на розвиток;
- недостатньо розвинені методи визначення та
оцінки ключових показників, що характеризують ступінь неоіндустріалізаціі підприємства, а також відсутність формалізованих підходів щодо формування стратегії для досягнення таких показників;
- практично не досліджувалися питання інформаційного забезпечення великих промислових комплексів при неоіндустріальному розвитку, незважаючи на
те, що в даній сфері відставання українських підприємств від розвинених країн є найбільш сильним.
Є. М. Примаков [18, с. 82] зазначає, що нова індустріалізація повинна бути орієнтована на:
- диверсифікацію структури економіки з орієнтацією на підвищення в ній частки обробної промисловості;
- підготовку трудових ресурсів з відповідними
компетенціями та компетентностями, в тому числі і за
новими спеціальностями;
- фінансове забезпечення всіх процесів нової індустріалізації (доступні кредити, пільги та ін.);
- інтеграцію науки і виробництва, особливо вузівських розробок та їх впровадження у виробництво;
- дифузію нових розробок і технологій в усі галузі
економіки;
- використання всіх інноваційних можливостей,
як власних, так і отриманих за рахунок імпорту високих технологій.
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Звідси випливає, що реіндустріалізація повинна
здійснюватися за кількома напрямками:
- відновлення або модернізація виробничих потужностей, втрачених за час деіндустріалізації;
- розробка нових програм і проектів, орієнтованих на інноваційну спрямованість індустріалізації;
- прискорене заміщення четвертого технологічного укладу п'ятим і шостим.
Таким чином, неоіндустріалізацію дослідники
розглядають на макро- та мікрорівні. Неоіндустріалізація на макрорівні розглядається як державна політика, що представляє зусилля держави у формі виділення ресурсів, адаптації законодавчої бази, реалізації
цільових державних програм, що спрямовані на активний розвиток сфери промислового виробництва на
основі використання сучасних досягнень науки і техніки. На мікрорівні — як процес в економіці території,
що проявляється в активному розвитку сфери промислового виробництва на основі використання наукомістких, технологій.
Постіндустріальне суспільство представляє собою
економіку знань, тобто економіку, де знання відіграють домінуючу роль в економічному розвитку. Основним елементом економіки знань є наукомісткі університети, що генерують максимальні макроекономічні
ефекти у сферах глобальної конкурентоспроможності,
якості продукції та системної трансформації сфери
освіти. Отже проведений аналіз дозволяє виділити індустріальну, неоіндустріальну та постіндустріальну моделі, що мають бути основою для механізму формування відповідних стратегій розвитку промисловості.
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А. С. Вишневский
канд. экон. наук
Международный центр исследований социально-экономических проблем
модернизации и развития кооперации, г. Полтава
ВЛИЯНИЕ РИСКОВ ДЕЛЕГИТИМАЦИИ ТЕРРИТОРИИ НА ПРОЦЕССЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ И КООПЕРАЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Непрерывная модернизация экономики является
необходимым условием экономического роста для любой экономической системы. Особенно отчетливо это
проявляется в эпоху усиливающегося доминирования
инновационной модели развития, основанной на результатах научно-технического прогресса. Базисом
модернизационных процессов всегда выступала различного рода кооперация, которая имеет место между
трудом и капиталом, а также внутри самого труда (в
виде его разделения) и капитала (например, В2В бизнес). Нарушение кооперационных связей приводит к
замедлению модернизационных процессов, или вообще делает их невозможными. Существует гипотеза,
что самодостаточный рынок, в рамках которого будут
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окупаться новые разработки, должен иметь численность не менее 400 миллионов человек [1]. Следовательно, выпадение из глобальной или соответствующей региональной системы разделения труда территорий с условно небольшим населением (до 5 млн человек) формирует риски для модернизации и развития
их экономики.
Исследования научного сообщества в мире и
Украине преимущественно сосредоточены на изучении теоретических основ модернизационных процессов [2], особенностей неоиндустриальной модернизации [3], глобального характера модернизации и его
особенности [4], межфирменной кооперации и модернизации предприятий [5]. Глубоким и многосторон-
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ним исследованием является работа Н. А. Добронравина «Модернизация на обочине: выживание и развитие непризнанных государств в XX – начале XXI
века» [6], где рассмотрены экономические и политические вопросы формирования и развития территорий
с неоднозначно определенным международным статусом. Отдельного внимания заслуживает исследование,
проведенное С.В. Ивановым [7], нацеленное на оценку влияния вооруженного конфликта на стоимость
предприятия, поскольку формированию квазигосударственных образований (далее КГО), не получивших
международное признание, зачастую предшествует
именно военный конфликт. А военный конфликт —
это всегда результат наличия двух и более центров власти, которые одновременно не могут быть легитимными на международной арене. Таким образом, наличие военного конфликта не только приводит к прямому ущербу для населения и предприятий, но также
формирует риски нарушения институциональной
среды и кооперационных связей. Отсюда следует, что
вероятность наступления вооруженного конфликта может быть использована для проведения оценок
риска делегитимации территорий.
Подытоживая краткий обзор проведенных ранее
исследований можно утверждать, что, в целом, риск
ориентированный анализ с позиции потенциальных
возможностей управления этими рисками не проводится, а акцент делается на последствиях наступления
рисков, а не на их предупреждении и системном
управлении. Это обусловило выбор тематики исследования и предопределило цель данной публикации.
Целью статьи является описание потенциала
управления риском ограничения кооперативных связей в глобальных модернизационных процессах в результате международной делегитимации территорий.
Анализ возможности применения методов управления
рисками проводится на территориальном, предпринимательском и индивидуальном уровнях.
Под модернизацией экономики в рамках данного
исследования понимается освоение и использование
современных технологий в производстве, распределении, обмене и потреблении товаров и услуг.
Риск, подлежащий управлению, заключается в
снижении возможностей для участия в процессе модернизации индивидов, предприятий или учреждений
через попадание на международно непризнанную территорию (далее — риск). Целью, которую преследуют
индивиды, предприятии и учреждения, как субъекты
реализации своих собственных стратегий, считается
максимальное участие в процессе модернизации для
удовлетворения своих экономических потребностей.
Международно непризнанная территория (далее — МНТ) в данном исследовании более всего соответствует определению «почти государства» (almost
states), которое предполагает, наличие контроля над
территорией со стороны фактических властей и отсутствие международного признания [6].

1 • Уклонение от риска. Прекращение деятельности,
ведущей к риску. Уклонение от риска может включать закрытие производства определенной линии продукции,
отказ от выхода на новые географические рынки или решение о продаже подразделения;
• Сокращение риска. Предпринимаются действия
по уменьшению вероятности и/или влияния риска, что,
как правило, требует принятия большого числа оперативных решений, касающихся организации деятельности;
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Общая схема взаимосвязи международной делегитимации территории, кооперации и модернизации
заключается в следующем: «конфликт, часто вооруженный» => «реализация риска международной делегитимация территории» => «нарушение кооперации»
=> «замедление процесса модернизации».
Оценка возможности управления риском проводится с позиции теоретических и методологических
разработок, которые предложены Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) [8] и
включают в себя: принятие риска, сокращение риска,
передачу (перераспределение) риска и уклонение от
риска1.
Учитывая, что рассматриваемый риск непосредственно связан с территорией, последовательность
анализа построена от территориального уровня к индивидуальному уровню.
Территориальный уровень управления рисками
Органы государственной, региональной и муниципальной власти, как правило, игнорируют риски
образования квази-государственных образований на
подконтрольных в данный момент им территориях.
Типичным примером является Украина и её регионы, где наблюдалось и наблюдается систематическое игнорирование риска международной делегитимации территорий. Это имело место, как до 2014 года,
несмотря на соседство Украины с Приднестровской
Молдавской Республики, так и после начала вооруженного конфликта на Донбассе и образования Отдельных районов Донецкой и Луганской областей в
2014 году.
Например, в Государственной стратегии регионального развития до 2015 года [9] только вскользь
упоминаются риски «появления техногенных катастроф», а комплексный анализ рисков отсутствует.
Аналогична ситуация и на региональном уровне,
что хорошо прослеживается на примере областей, которые граничат с Молдовой и Приднестровской Молдавской Республикой. Стратегия экономического и
социального развития Одесской области на период до
2015 года [10], Стратегия регионального развития
Винницкой области на период до 2015 года [11] и
Стратегия развития Черновицкой области на период
до 2015 года [12] не содержат анализа рисков.
После 2014 года ситуация не изменилась. В Стратегии устойчивого развития «Украина — 2020» [13]
анализ рисков также отсутствует, а в Государственной
стратегии регионального развития на период до 2020
года лишь указано [14], что «з початку 2014 року з’явилися додаткові ризики, пов’язані як із зовнішнім
впливом дій Російської Федерації стосовно Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та східних регіонів України, так і з внутрішніми чинниками, що по-

• Перераспределение риска. Уменьшение вероятности и/или влияния риска за счет переноса или иного распределения части риска. Распространенными способами
перераспределения риска является приобретение страховых полисов, проведение операций хеджирования и передача соответствующего вида деятельности сторонней
организации;
• Принятие риска. Не предпринимается никаких
действий для того, чтобы снизить вероятность или влияние события [8].
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роджені недосконалістю державної політики» 1. Однако анализ этих рисков и подход к их управлению
как и ранее отсутствует.
На региональном уровне в Стратегии развития
Донецкой области на период до 2020 года указано
среди угроз «продовження на території області озброєного протистояння в межах антитерористичної операції, що супроводжуватиметься погіршенням соціально-гуманітарної та екологічної ситуації в регіоні»2
[15, с.54]. А в стратеги соседней Харьковской области
лишь констатируется в рамках анализа негативного
сценария: «Якщо активні військові дії на Сході набудуть затяжного характеру, а територія їх проведення
розширюватиметься, негативні тенденції набудуть
особливої гостроти»3 [16, с.166].
Возникает вопрос: «насколько оправданным является игнорирование подобного рода рисков?». Ведь
международно непризнанных территорий насчитывается несколько десятков [6], а среди них некоторые
появились в последние годы4. Более того особым пространством можно считать территорию бывшего
СССР, где на 15 бывших союзных республик приходится как минимум 6 действующих КГО: Отдельные
районы Донецкой области (ДНР), Отдельные районы
Луганской области (ЛНР), Приднестровская Молдавская Республика, Южная Осетия, Абхазия, Нагорный
Карабах. Формирование каждого из перечисленных
КГО сопровождалось военным конфликтом. И еще
стоит учитывать два КГО, прекративших своё существование: Чеченская Республика Ичкерия и Республика Гагаузия.

Таким образом, можно попытаться провести грубую оценку вероятности образования МНТ на государственном и региональном уровне, исходя как из
статистики конфликтов в мире, так и отдельно для
постсоветских стран.
При условии сохранения текущего состояния
глобальной мир-системы и динамики вооруженных
конфликтов, можно прогнозировать, используя классическое определение вероятности5. Тогда, учитывая,
что с начала 21 века было зафиксировано 67 военных
конфликтов, а число государств членов ООН — 193,
вероятность отдельно взятой страны столкнуться с вооруженным конфликтом в ближайшие 15 лет составит
более 1/3.
С другой стороны на 15 бывших союзных республик приходится 8 действующих и прекративших существование непризнанных территорий. То есть исходя
из грубых расчетов, можно предположить, что в ближайшие 25 лет в отдельно взятой постсоветской стране
вероятность образования международно непризнанных как государства территорий составляет 8/15.
Национальные стратегии разрабатываются, как
правило, на 5-8 лет, следовательно вероятность вооруженных конфликтов и образования КГО на МНТ составляет около 10%, если рассматривать эти процессы
на государственном уровне.
При переходе на региональный уровень для постсоветских стран вероятность попадания отдельного
региона или его части в категорию вне международной
юрисдикции на порядок снижается (табл. 1) и составляет около 1% на рассматриваемом ранее горизонте
стратегирования.
Таблица 1

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Отношение площади КГО на МНТ к площади «материнского» государства
Международно признанные
КГО на МНТ
государства
2
название
площадь, тыс. км
название
площадь, тыс. км2
2
3
4
5
Чеченская Республика
Россия
17125,191
15,9
Ичкерия
Южная Осетия
12,565
Грузия
69,7
и Абхазия
Молдова
33,846
ПМР + Гагаузия
6,011
Украины
603,549
ОРДЛО + Крым
41,421
Нагорно-Карабахская
Азербайджан
86,6
11,5
Республика
Среднее значение

1
Перевод автора: «с начала 2014 года появились дополнительные риски, связанные как с внешним влиянием действий Российской Федерации относительно
Автономной Республики Крым,. Севастополя и восточных регионов Украины, так и с внутренними факторами,
вызванными несовершенством государственной политики».
2
Перевод автора: «продолжение на территории области вооруженного противостояния в рамках антитеррористической операции, будет сопровождаться ухудшением социально-гуманитарной и экологической ситуации
в регионе».
3
Перевод автора: «Если активные военные действия
на Востоке примут затяжной характер, а территория их
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Отношение
столбца «3»
к столбцу «5»
6
0,09%
18,03%
17,76%
6,86%
13,28%
11,20%

проведения будет расширяться, негативные тенденции
приобретут особую остроту».
4
К таким территориям можно отнести: Исламское
государство, Иракский Курдистан, Сирийский Курдистан, Аль-Каида и Исламское государство в Йемене Особые регионы Донецкой и Луганской областей,
http://www.geopolitics.ru/karta-sajta/vse-nepriznannyegosudarstva/.
5
Вероятностью события А называют отношение
числа m благоприятствующих этому событию исходов к
общему числу n всех равновозможных несовместных элементарных исходов, образующих полную группу, и обозначающееся P(A)=m/n.
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Очевидно, что представленные выше расчеты не
претендуют на строгую точность с точки зрения теории вероятностей и математической статистики, а
лишь стремятся продемонстрировать, что риски попадания людей, предприятий, и учреждений на МНТ являются существенно выше нуля и не могут игнорироваться со стороны органов государственной власти и
местного самоуправления.
С позиции возможных методов управления рисками уклонение от риска невозможно, а его передача
сильно ограничена. Невозможность уклонения от
риска следует из привязки органов власти, представленных соответствующими учреждениями к конкретной территории. Передача риска в виде классического
страхования невозможна в силу отсутствия соответствующего покрытия на страховом рынке. Также минимальны возможности для использования хеджирования, хотя данный инструмент для государственных
и муниципальных закупок за границей в полной мере
применим.
Единственным разумным способом управления
данным риском являются мероприятия по снижению
вероятности и последствие его наступления. В качестве меры оценки последствий можно использовать
площадь территории под риском, которая может стать
МНТ. При этом очевидным инструментом является
формирование возможностей для проведения диалога
в широком смысле этого слова на национальном и региональном уровнях, а также формирование максимально прочных экономических связей на глобальном
и национальном уровнях.
С методологической позиции можно считать, что
органы государственной и региональной власти данным риском управляют путем его принятия. Однако
это не так. Учитывая, что данный риск не озвучивается и не оценивается, то и формальное принятие
этого риска является не продуктом осмысленного
стратегического решения, а следствием его игнорирования на этапе стратегического анализа.
Бизнес уровень управления риском
Бизнес как и органы государственной и местной
власти довольно часто исходит из предположения, что
будет стабильная ситуация на конкретной территории.
Хотя стоит признать, что коммерческие компании являются более гибкими, чем органы государственной и
местной власти. И имеют место примеры, когда бизнес до начала каких-либо волнений имеет план действий на случай невозможности продолжения деятельности на данной территории.
Однако такая модель характерна для бизнеса, который основан на использовании преимущественно
человеческого капитала и ведет деятельность в сфере
информационный технологий или в значительной
мере использует их. Также эта модель применима в
большей степени для малого бизнеса, чем для старопромышленного крупного, деятельность которого связана с эксплуатацией капитальных зданий, сооружений и оборудования, которое физически привязано к
конкретной местности. Несколько лучше ситуация для

транснациональных компаний (ТНК) вследствие возможности перемещения персонала в другие страны,
где осуществляется деятельность.
В случае реализации риска бизнес может выпасть
из глобальных цепочек создания добавленной стоимости, лишится поставки современного оборудования и
рынков сбыта, столкнуться с оттоком квалифицированных кадров. И как результат — прекратить полноценное участие в использовании и производстве передовых технологий.
С позиции методов управления рисками бизнес
имеет частичную возможность уклониться от риска
попадания на МНТ посредством перемещения на другую территорию. Возможности для передачи риска путем страхования минимальны, а хеджирование может
быть использовано лишь косвенно в отношении валютных рисков. Снижение последствий реализации
риска возможно за счет повышения мобильности бизнеса и степени его виртуализации.
Между тем значительная часть предприятий пассивно принимает данный риск, фактически игнорируя
его.
Индивидуальный уровень
На индивидуальном уровне участие в процессе
модернизации в основном проявляется на этапе производства и потребления. Соответственно риск международной делегитимации территории усложняет
возможности для участия экономически активного
населения в процессе производства высокотехнологичной продукции, так как инвестиции в виде современных технологий не привлекаются, а заведенные
ранее выводятся.
Принятие риска попадания на МНТ для индивида можно рассматривать как вполне адекватную
стратегию, так как уже после его наступления можно
перейти к методу уклонения, то есть переместиться на
международно признанную территорию. В случае
дальнейшего проживания и ведения деятельности на
МНТ сложности будут проявляться в отношении трудоустройства на технологически современных производствах. В то же время потребление может остаться в
значительной степени высокотехнологичным1, однако
стоимость его возрастет в силу увеличения транзакционных издержек по ввозу товаров на МНТ.
Сокращение данного риска для индивида возможно за счет снижения его фактического влияния.
Уменьшить вероятность его наступления за пределами
возможностей отдельно взятого индивида. Снижение
последствий влияния риска может быть реализовано
путем удаленного участия в высокотехнологичной трудовой деятельности, например, работая в качестве
фрилансера, разрабатывающего программное обеспечение или предоставляющего образовательные услуги.
Таким образом, снижение риска может быть достигнуто путем диверсификации и виртуализации деятельности.
Передача риска в виде страхования от подобного
риска невозможна.

1 Проживание на МНТ не мешает пользоваться продукцией н-р Apple, однако вероятность размещения производства
такой компании, где в дальнейшем можно трудоустроиться
резко снижается.
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Уклонение от риска для индивида возможно за
счет перемещения на международно признанную территорию, которая участвует в глобальном разделении
труда.

Обобщая возможности для управления рисками
попадания на МНТ для разных уровней управления
(табл. 2), можно заключить, что сокращение риска
возможно на всех уровнях, а его передача практически
невозможна.

Таблица 2
Возможность применения различных методов управления риском на различных уровнях
Метод реагирования на риск
Уровни
управления
Уклонение от риска Принятие риска Сокращение риска Передача риска
1. Территориальный
2. Хозяйственный
3. Индивидуальный

Невозможно

Невозможно

Частично возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Выводы
1. Риск международной делегитимации территории является весьма значительным, чтобы его игнорировать, однако учреждения, которые представляют
территориальные образования, им пренебрегают. В
рамках предложенной логики можно считать, что для
случайно выбранного государства вероятность появления МНТ составляет около 10% в течении 5-8 лет. Для
регионов данный риск на порядок ниже. Однако, учитывая, что значимость риска определяется комбинацией вероятности его наступления и возможных последствий, которые более чем существенные, данные
риски необходимо учитывать при стратегическом планировании на всех уровнях.
2. Инклюзивность (включенность) в глобальные
процессы модернизации требует от индивидов и предприятий сохранения кооперативных связей с глобальными полюсами экономического роста. В случае реализации риска необходимым становится виртуализация бизнеса или его физическое перемещения на международно признанные территории для сохранения
связей через суверенные государства, имеющие международное признание.
3. Минимальный набор управления риском в
учреждениях, которые представляют территории или
муниципалитеты. Возможность уклонится от риска
или передать его у них отсутствует, следовательно, необходимым является снижение риска. Однако региональные органы государственной власти и местного
самоуправления, как правило, предпочитают не учитывать данный риск.
Направления дальнейших исследований
В качестве направлений дальнейших исследований необходимо рассмотреть конкретные мероприятия по снижению вероятности и последствий наступления риска делегитимации территории и включения
их в процесс стратегического управления любых территориальных образований.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. За результатами соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних
експертиз Інституту соціології НАН України та благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива», в
якому взяли участь 811 підприємств різних розмірів,
форм власності та сфер діяльності, бізнес-структури
позиціонують своє ставлення до аспектів соціальної
відповідальності наступним чином [1]:
— до реалізації соціальних проектів 60% респондентів ставляться позитивно та вважають її корисною
для суспільства в цілому; чверть опитаних продемонструвала «нейтралітет»; 5% респондентів зафіксували
негативне ставлення, оцінивши таку діяльність як «марну витрату часу та ресурсів»;
— в оцінках можливостей своєї участі у реалізації
соціальних проектів — 4% респондентів зазначили
відсутність будь-яких можливостей у бізнес-структур
для реалізації соціальних проектів; третина вважає, що
ця можливість існує стосовно всіх бізнесових організацій; половина опитаних переконана, що така можливість є, але лише в окремих компаній.
Таким чином, український бізнес вважає актуальним впровадження і розвиток соціальної відповідальності у своїй діяльності. Але необхідно відзначити, що
соціальна відповідальність бізнесу в Україні перебуває
на етапі становлення та спрямовується насамперед на
розвиток трудових відносин між робітниками і роботодавцями, а також на заходи із захисту здоров'я та
безпеки споживачів. Менш поширеними є заходи
щодо захисту природних ресурсів та взаємодії з громадою [2]. Впровадження стандартів соціальної відповідальності потребує розуміння їх суспільної та економічної значущості серед представників українського
бізнесу, а також стимулювання підприємств до реалізації соціальних проектів.
Аналіз останніх досліджень. Дослідження напрямків розвитку та поширення соціальної відповідальності
в Україні розглядається в працях таких науковців, як
О. Ю. Березіна [3], О. М. Головінов [4], А. М. Колот
[5], Ю. К. Бегма [6] та ін.
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Пріоритетні напрями соціальної відповідальності
українських суб'єктів господарювання сформульовано
у Стратегії сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року [2]:
1. У сфері охорони довкілля:
− впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій;
− попередження негативного впливу на навколишнє середовище;
− використання екобезпечних та енергоефективних технологій;
− повторне використання і утилізація відходів.
2. У сфері забезпечення внеску в розвиток суспільства:
− розробка стратегій соціальної відповідальності
компаній з урахуванням інтересів громади і суспільства в цілому;
− створення нових робочих місць в регіонах територіального розміщення підприємств;
− об’єктивне і своєчасне висвітлення інформації
про результати діяльності, що є важливою для партнерів та має суспільний інтерес;
− реалізація благодійних заходів, спрямованих
на підтримку соціально незахищених верств населення;
− участь у реалізації програм розбудови соціальної інфраструктури та житлово-комунальної сфери територій;
− надання спонсорської підтримки дитячим,
спортивно-масовим і культурним заходам;
− створення робочих місць для інвалідів;
− забезпечення першого робочого місця для молодих спеціалістів;
− створення умов для проходження практики
студентами навчальних закладів;
− щорічне оприлюднення нефінансового звіту
своєї діяльності.
3. У сфері корпоративних і трудових відносин:
− налагодження діалогу з профспілковими організаціями, сприяння укладенню колективних договорів;
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− забезпечення об’єктивності оцінки професійних якостей і розміру винагороди за добросовісне та
результативне виконання професійних обов’язків працівників;
− створення безпечних та ергономічних умов
праці, проведення оздоровчих та культурних заходів,
надання працівникам матеріальної допомоги на вирішення соціальних проблем, а також безвідсоткових
позик;
− забезпечення підвищення кваліфікації працівників;
− забезпечення формування кадрового резерву,
планів кар’єрного розвитку;
− формування соціальних пакетів, медичне
страхування працівників з метою стимулювання трудової активності;
− сприяння працевлаштуванню звільнених в результаті внутрішньої реорганізації працівників;
− формування корпоративної культури.
Передбачається, що впровадження в діяльність
суб'єктів українського бізнесу перелічених вище напрямів соціальної відповідальності дозволить:
− більш раціонально використовувати природні
ресурси, знизити рівень забруднення навколишнього
середовища;
− забезпечити соціальний захист та підтримку
населення країни;
− підвищити якість життя людей, знизити рівень
безробіття.
Але, незважаючи на очевидні переваги розвитку
соціальної відповідальності бізнесу в Україні, на даний час спостерігається стримування та гальмування
процесу її практичної реалізації.
Метою статті є визначення та дослідження обмежувальних факторів розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальна відповідальність більшості українських підприємств спрямовується насамперед на трудові відносини.
Дослідження, проведене ООН, виявило найбільш популярні прояви соціальної відповідальності підпри-

ємств стосовно власних працівників: своєчасна виплата (81,2%) та регулярне підвищення заробітної
плати (57,5%) [6]. Це обумовлено насамперед тим, що
заробітна плата є засобом:
- мотивації працівників до досягнення цілей підприємства та формування стабільних трудових колективів;
- забезпечення працівників необхідними життєвими благами для відтворення робочої сили;
- формування платоспроможного попиту населення.
Незважаючи на те, що середньомісячна заробітна
плата українців в гривневому еквіваленті збільшилася
з січня 2010 по січень 2016 р. на 3314 грн, на фоні
масштабної девальвації національної валюти в останні
роки спостерігається стрімке падіння середньомісячної заробітної плати в доларовому еквіваленті (рис. 1,
2).
Станом на 01.01.2016 р. середньомісячна заробітна плата становить приблизно 217,9 дол. США. В
останній раз таке падіння рівня доходів населення
спостерігалося в період кризи 2008-2009 рр., тоді середньомісячна заробітна плата знизилася до 220 дол.
США.
Підвищення середньомісячної номінальної заробітної плати не є свідченням поліпшення добробуту
населення, оскільки реальна середньомісячна заробітна плата систематично знижується. На рис. 3 наведено темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати з 2010 р. у відсотках до попереднього
року. Дані, що наведені на рис. 3, демонструють уповільнення темпів зростання номінальної заробітної
плати в Україні в 2012-2014 рр. У 2015 р. спостерігається значне зростання номінальної заробітної плати.
Тим не менш, ця зміна не можна розцінювати як позитивне. Протягом усього аналізованого періоду темпи
зростання реальної заробітної плати знижуються (за
винятком 2012 р.). Так у 2014 р. темп зростання реальної заробітної плати становив 93,5%, а в 2015 р. —
79,8%. Дана зміна є негативною, оскільки індекс реальної зарплати повинен коливатися десь в районі
100%, бажано з невеликим перевищенням.

Рис. 1. Динаміка середньомісячної заробітної плати, грн [7]

2016/№2

45

ГІТІС Т. П.

Рис. 2. Динаміка середньомісячної заробітної плати
(за офіційним курсом НБУ), дол. США [7]

Рис. 3. Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати (у % до попереднього року) [7]
Негативні наслідки відсутності фінансової можливості більшості українських підприємств забезпечити гідний рівень заробітної плати підсилюються
значним зростанням заборгованості із виплати заробітної плати, що наглядно демонструє рис. 4.
Поступове зниження заборгованості підприємств
із виплати заробітної плати припинено у 2014 р. та
спостерігається зворотній процес. Так, на 1 січня
2015 р. темп зростання заборгованості із виплати заробітної плати складає 175,3% до попереднього року,
а на 1 січня 2016 р. — 142,5%.
Таким чином, на даний час значна кількість українських підприємств не в змозі забезпечити гідну заробітну плату для свої робітників. Її рівень забезпечує
не більш 21% відтворення робочої сили, що не відшкодовує навіть прямих затрат праці [9]. Невідповідність рівня доходів сучасним реаліям робить неможли-
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вим забезпечити необхідні умови існування і розвитку
населення країни, підвищувати якість життя людей.
Відсутність можливості вирішення проблем
пов’язаних з оплатою праці роблять другорядними такі
напрями прояву соціальної відповідальності як охорона довкілля та забезпечення внеску в розвиток громади.
За даними державної служби статистики України
[10, 11] у 2015 р. на охорону навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями та
установами було витрачено коштів на 12,3% більше
порівняно з попереднім роком. Основним джерелом
фінансування витрат є власні кошти підприємств та
установ — 78%. Із загальної кількості витрат на охорону навколишнього природного середовища поточні
витрати становлять 69%, капітальні інвестиції — 31%.
Динаміка витрат на охорону навколишнього природного середовища у 2010-2015 рр. наведена у таблиці.
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Рис. 4. Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати, млн грн [8]

Таблиця
Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища
Рік
Капітальні інвес- Темп зростання, у % до Поточні витрати, Темп зростання, у % до
тиції, млн грн
попереднього року
млн грн
попереднього року
2010
2586,7
10116,8
2011
5975,7
231,02
11720,0
115,85
2012
6324,3
105,83
13512,4
115,29
2013
6015,7
95,12
13966,2
103,36
2014
7959,9
132,32
13965,7
100,00
2015
7675,6
96,43
16915,5
121,12
Аналіз динаміки витрат на охорону навколишнього природного середовища, представлений у таблиці, демонструє з одного боку підвищення активності
українського бізнесу щодо охорони навколишнього
середовища, а з іншого — зниження капітальних інвестицій у екологічні заходи, та свідчить про недостатність у підприємств фінансових ресурсів для оновлення застарілого обладнання природоохоронного
призначення.
Дослідження ООН, проведене серед українських
підприємств, дозволили виявити практичну реалізацію
соціальної відповідальності бізнесу у сфері охорони
довкілля [6]: зменшення викидів у навколишнє середовище (35,4% компаній здійснюють екологічні заходи); впровадження енергозбережувальних технологій (42,8%); використання та утилізація відходів, здійснення заходів щодо захисту природних ресурсів
(40,5%).
При цьому лише 29,8% респондентів визначили
реалізацію екологічних програм як елемент соціальної
відповідальності бізнесу. Таким чином, охорона довкілля для більшості українських підприємств на даний час не є актуальним питанням, а практична реалізація цього напряму соціальної відповідальності
стримується у зв’язку з обмеженими можливостями
фінансування як з боку підприємств, так і з боку держави.
Найменш поширеними та популярними серед українських підприємств є заходи щодо взаємодії з гро-

2016/№2

мадою. Лише третина компаній здійснює соціальні інвестиції в розвиток громади [1].
Висновки
Перебування України в умовах політичної та економічної кризи, нежиттєздатність існуючої моделі державного управління, нестабільності національної валюти стримує та обмежує розвиток соціальної відповідальності бізнесу. Підприємствам бракує коштів на реалізацію пріоритетних для них напрямів соціальної
відповідальності, а саме, забезпечення гідного рівня
заробітної плати та своєчасність її виплати. Це робить
другорядними питання охорони навколишнього природного середовища та інвестування в розвиток суспільства та громади.
Подолання факторів, що обмежують розвиток соціальної відповідальності бізнесу в Україні, потребує
активного втручання держави, а саме:
− формування у підприємців і суспільства розуміння важливості впровадження та поширення напрямів соціальної відповідальності;
− переймання світового досвіду із реалізації соціальної відповідальності;
− розробка заходів із забезпечення зацікавленості бізнесу в соціально відповідальній поведінці;
− всебічна підтримка державою підприємств, що
виконують особливо важливі соціальні завдання.

47

ГРИБКОВА С. М., ЦИНЬКО І. О.
Список використаних джерел
1. Жук В. Напрями підвищення соціальної відповідальності бізнесу на місцевому рівні [Електронний
ресурс] / В. Жук; Нац. ін.-т стратег. досліджень. —
2007. — Режим доступу: old.niss.gov.ua/monitor/
november/13.htm.
2. Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.svb.org.ua/
sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_
v_ukrayini.pdf.
3. Березіна О. Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття «корпоративна соціальна відповідальність» / О. Ю. Березіна // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. — 2010. — Вип. 3 (53). — Ч. 1. — С. 223-225.
4. Головінов О. М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми/ О. М. Головінов
// Економічний вісник Донбасу. — 2014. — № 2. —
С. 187-192.
5. Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством /
А. М. Колот // Соціально-трудові відносини: теорія та
практика. — 2013. — № 2. — С. 6-15.

6. Бегма Ю. К. Якісне дослідження методів впровадження соціальної відповідальності бізнесу в Україні
/ Ю. К. Бегма, О. Ю. Вінніков, О. І. Редько. — К: [б.
в.], 2006. — 129 с.
7. Минфин: финансовый портал [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://minfin.com.ua/.
8. Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2016 роки) [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://ukrstat.org/operativ/ operativ
2015/gdn/prc_rik/prc_rik_r/dsz_r_U.html.
9. Шляга О.В. Проблеми заробітної плати в Україні та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] /
О.В. Шляга, Л.О. Пархоменко// Економічний Вісник
Запорізької державної інженерної академії. - 2014. —
Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/ gazeta/evzdia_
6_044.pdf.
10. Довкілля України: статистичний збірник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.org/
druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_dov_zb.htm.
11. Затраты на охрану и рациональное использование природных ресурсов по видам природоохранных
затрат в 2015 году [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.org/operativ/operativ2015/ns_rik/ns
_rik_reg/vorvp_r/vorvp_r_15.htm.

С. М. Грибкова
канд. техн. наук,
І. О. Цинько
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
АНАЛІЗ СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Не потребує доказів той
факт, що основні засоби є найнеобхіднішими та найбільшими активами будь-якого промислового підприємства. Без них виробничий процес є абсолютно неможливим. Тому постійний нагляд за станом основних
засобів, їх попереджувальне технічне обслуговування
та підтримка в дієпридатному стані, безперервне
оновлення та модернізація знаходяться під пильним
наглядом виробничників. Бо саме стан цих активів дозволяє підприємствам випускати конкурентоспроможну продукцію, а в кінцевому результаті отримувати достатній для подальшого розвитку розмір прибутку.
У теперішній час основні засоби промислових
підприємств України зношені більш ніж на 50% [1, 2].
І основні проблеми які ведуть до такого стану це:
— дуже низькі темпи відновлення ОВФ, через відсутність коштів. Це спричинене тим, що законодавство України в сфері амортизаційної політики, поперше, спрямоване більш на наповнення бюджету,
чим на підтримку діяльності підприємств, і по-друге,
відсутній жорсткий контроль за цільовим використанням коштів амортизаційного фонду, і тому багато, навіть прибуткових, підприємств потрапили в замкнуте
коло: без обігових засобів не отримати будь-якої продукції, а «будь-яка» продукція, отримана за допомогою
зношеного обладнання є неконкурентоспроможною і
не принесе коштів и прибутку виробникові;
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— дуже малий розмір інвестицій в українську економіку [3].
Аналіз останніх досліджень. За останній час цією
проблемою опікувались багато вітчизняних вчених. А
саме проблемами стану та відновлення основних засобів — О. Денисюк [4], Є. Набок [5], М. Романенко [6],
проблеми використання основних засобів та інвестиції
в Україні і світі розглядали В. Козаченко, О. Романенко [7], І. Приварникова [8], Д. Кузьмін [9] і О. Кузьмін [10], Ю. Великий [3]. Недосконалість законодавства амортизаційної політики досліджували О. Шумейко [11], І. Лісовський, С. Ядуха [12], Т. Бутинець
[13] та інші.
Метою статті є дослідження стану основних засобів промислових підприємств в Україні. Виділення сучасних проблем виробників в сфері оновлення обладнання. Та пошук шляхів щодо вирішення цих проблем.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному світі перед промисловими підприємствами України стоїть мета не стільки розвитку або максимізації
прибутків, скільки виживання в жорстких умовах світової економічної кризи, з одного боку, та військовополітичного стану країни — з іншого. Та незважаючи
на ці фактори промислові підприємства все ж таки мусять звертати пильну увагу на стан основних засобів з
метою підтримки конкурентоздатності своєї продукції.
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найточніше

поліноміальною функцією
з достовірністю апроксимації максимально наближеною до 1, а саме

За даними державної статистики України [1, 2]
динаміка змін первісної (переоціненої) вартості основних засобів наведена на рис. 1.
Як видно з рис. 1 вартість основних засобів
зростала досить великими темпами, та її можна

описати
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Рис. 1. Первісна вартість основних засобів України в 2000-2014 роках, млн грн
Окремо розраховано темпи приросту первісної
вартості основних засобів в 2001-2014 роках, а їх динаміка проілюстрована на рис. 2.
Як видно темпи приросту теж мали тенденцію до
щорічного зростання до 2010 року. А вже в 20112014 роках темпи приросту знизилися в декілька разів.
Але це пояснюється тим, що до статистичних даних
перестали включати вартість основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Далі з тих же статистичних джерел проаналізовано ступінь зносу основних засобів (рис. 3). Незважаючи на збільшення первісної вартості, ступінь зносу
також постійно зростає, хоча і з меншою інтенсивністю. Лінія тренду найкраще описується поліноміальною функцією = 0,1601 − 0,4387 + 42,977 з достовірністю апроксимації наближеною до 1, а
= 0,9491.
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Рис. 2. Темпи приросту первісної вартості основних засобів України в 2000-2014 роках, %
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Тобто рис. 3 ілюструє, що незважаючи на приріст
вартості основних засобів, їх реальний стан практично
не покращується. Починаючи з 2006 року ступінь
зносу перевищив 50% і збільшується надалі. І вже в
2014 році загальний ступінь зносу основних засобів
України склав 83,5%.
Стан основних засобів окремо в промисловості
країни (табл. 1) дещо виділяється із загальної картини.
При загальному ступені зносу у 83,5%, в промисловості він трохи менший — 60,3%. І менший за все ступінь
зносу саме в переробній промисловості — 56,9%, а
найбільший у добувній — 65,3%.
В табл. 2 розрахована структура основних засобів
України за видами економічної діяльності у 2013-

2014 роках. Так майже 2/3 від вартості — це доля основних засобів, які використовуються в сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності. В ці роки вартість основних засобів
збільшилася з 61,6 до 70,9% в структурі. Це логічно,
бо, по-перше, Україна є транзитною державою і тому
транспортна інфраструктура переважає в народному
господарстві. І, по-друге, як відомо, в останні роки
стрімко розвивається Інтернет-торгівля, що сприяло
розвитку поштових та кур’єрських перевезень.
Другою за величиною в структурі є промисловість, але її доля знизилась з 16,8 до 14,1% (без зниження вартості основних засобів). Тобто вочевидь є
зміна курсу країни з промислової держави саме на транзитно-транспортну.
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Рис. 3. Ступінь зносу основних засобів України в 2000-2014 роках, у %
Таблиця 1
Наявність і стан основних засобів в промисловості України за 2014 рік
У фактичних цінах на кінець року, млн грн
Галузь
первісна (переоцізалишкова
нена) вартість
вартість
Усього
13752117
2274922
У тому числі промисловість:
1937821
769518
- добувна промисловість і розроблення кар'єрів
362722
125714
- переробна промисловість
756277
325762
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиці758886
292657
йованого повітря

Ступінь
зносу, %
83,5
60,3
65,3
56,9
61,4

Таблиця 2
Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності
у 2013-2014 роках, млн грн [1, 2]
Види діяльності
Усього (16 видів діяльності за КВЕД-2010)
у тому числі:
Промисловість
Транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність
Інші види діяльності
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Структура, %
2013
2014

2013

2014

10401324

13752117

100,0

100,0

1749110

1937821

16,8

14,1

6403272

9752902

61,6

70,9

2248942

2061394

21,6

15,0
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На всі інші 14 видів економічної діяльності за
КВЕД-2010 припадає 21,6% в 2013 році і тільки 15% в
2014 році.
Рис. 4 ілюструє динаміку зростання вартості основних засобів в промисловості України в 20002012 роках. Вартість основних засобів щорічно збіль-

шується, як загалом по промисловості, так і в окремих
складових.
Найбільшу долю в промисловості займає переробна, трохи менше — виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води, і найменше — добувна галузь промисловості.
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Рис. 4. Динаміка зростання вартості основних засобів в промисловості України
в 2000-2012 роках, млн грн
Вартість основних засобів добувної галузі зростає
рівномірно, а ось у галузі виробництва та розподілення
електроенергії, газу та води в 2012 році спостерігається
стрибок вартості, у результаті чого ця галузь випередила переробну.
Висновки
Таким чином, у результаті поверхневого аналізу
стану основних засобів України 2000-2014 роках, зроблено наступні узагальнюючі висновки:
первісна вартість основних засобів країни постійно зростає, незважаючи на економічні, геополітичні та інші проблеми, але ступінь зносу також досяг
критичного рівня;
при цьому, ступінь зносу в промисловості хоча і немалий, але значно менший від загальної величини зносу
всіх основних засобів. Найменший ступінь зносу в переробній галузі;
за останні роки Україна перетворилася з промислової на транзитно-транспортну державу, про що
свідчить доля вартості основних засобів по видах дія-
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льності. Що на думку авторів не є позитивною тенденцією.
От же, на даний час тільки один фізичний знос
основних засобів є чи не найголовнішим чинником
зниження конкурентоздатності вітчизняної промислової продукції. А якщо додати і моральний знос, то
майбутнє промисловості стає зовсім непривабливим.
До того ж, зважаючи на низьку платоспроможність багатьох підприємств, на низький рівень залучення інвестицій в оновлення основних засобів, можна сказати,
що вирішення цих проблем і є першочерговим завданням при розв’язанні проблем української економіки. І
одним з найдоступніших шляхів є застосування фінансового лізингу, який дозволяє значно оновлювати основні засоби без значних одноразових капіталовкладень.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ПЕРСОНАЛУ:
НОВІ МОЖЛИВОСТІ Й НОВІ ВИКЛИКИ
Постановка проблеми. Швидкий розвиток новітніх технологій на основі цифрових даних в світі призвів до зміни багатьох соціально-економічних процесів,
способу сприйняття інформації та підходу до взаємодії
з людьми. Наразі важко передбачити, в якому напрямі
розвиватимуться новітні технології, однак уже з упевненістю можна говорити про їх проникнення в більшості сфер економічного та суспільного життя. Не
стала винятком й сфера HR (управління персоналом),
фокусом для якої є впровадження новітніх технологій
для поліпшення організації й підвищення ефективності праці.
З іншого боку, використання найбільш дієвих методів роботи з персоналом задля забезпечення високої
продуктивності та лояльності, є чи не найголовнішим
питанням економіки персоналу по всьому світу після
2015 року, що за даними Товариства з управління людськими ресурсами був визнаний найважчим періодом
для найму протягом останніх чотирьох років [1]. Тому
питання використання новітніх підходів, а саме впровадження цифрових технологій в HR практиці, відповідно до міжнародних досліджень є світовим трендом
вже кілька років поспіль.
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Проте вивчення цього явища поки що носить поверхневий характер. Дотепер немає чіткого визначення — що саме слід вважати цифровим (діджитал)
підходом, а також повністю не розкрито можливі напрями використання цифрового підходу, методику
оцінки його ефективності та методи впровадження на
підприємстві.
Саме тому метою цієї роботи є висвітлення сутності діджитал підходу до управління персоналом, поглиблене дослідження напрямів його впровадження в
сучасних економічних умовах України та світу, а також попередня оцінка ефективності такого підходу та
напрямів його розвитку в Україні.
Виклад основного матеріалу. Для розкриття суті
явища передусім необхідно визначити поняття терміну
«діджитал HR». Діджитал HR (англ. digital HR у перекладі означає «digital» — цифровий, «HR» — людські
ресурси, тобто цифровий підхід в управлінні людськими ресурсами, або, як наразі заведено говорити, в
економіці персоналу). Такий підхід передбачає використання всіх варіацій цифрових та інших новітніх
технологій і суттєво розширює можливості компаній
ефективно організовувати процес роботи з персоналом
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та здійснювати її найбільш зручним для працівників
способом. Хоча в точності діджитал HR перекладається саме як використання цифрових технологій, у
зв’язку з швидким розвитком найрізноманітніших видів технологій, які опосередковано пов’язані з цифровими, під цим поняттям почали розуміти використання будь-яких новітніх технологій в економіці персоналу. З іншого боку, ще не до кінця узгодженим є
розуміння перекладу терміну HR, саме як управління
персоналом на підприємстві шляхом реалізації HR
процесів. Отже, єдиного визначення діджитал HR не
існує. Оскільки ця тема є новою і недостатньо дослідженою, то ж існує кілька підходів до його трактування. З одного боку, діджитал HR - це методи економіки персоналу, що базуються на перетині технологій та людей в організації [2]. З іншого боку, діджитал
HR розглядають як нову платформу для покращення
досвіду працівника і кандидата, що поєднує в собі новітні технології на основі цифрових даних [3].
Однак жодне з цих визначень не описує розуміння діджитал HR повністю, оскільки з кожним роком з’являються нові технології, які все далі сприяють
розвитку цього поняття та роблять його ширшим.
Тому, на нашу думку, діджитал HR — це підхід до економіки персоналу, що базується на використанні новітніх технологій у реалізації HR функцій.

Початком ери діджитал HR прийнято вважати
друге десятиліття XXI століття. Саме тоді вперше офіційно заговорили про так званий діджитал підхід до
HR. Наразі йде багато суперечок з приводу початку
4 світової промислової революції. Це, безперечно,
тема, яку активно обговорюють протягом останніх декількох років і яка отримала ще більше уваги після
того, як вона стала осередком розмов на нещодавньому Всесвітньому економічному форумі [10]. Четверта промислова революція є поняттям до кінця не
вивченим, однак вже зараз учасники світового економічного форуму стверджують, що мова йде про зникнення бар’єрів та розмежувань між реальним і технологічним світом. Ми можемо спостерігати, що це відбувається уже в кількох сферах. Наприклад, використання віртуальної реальності або цифрових технологій,
що дозволяють переходити до нових видів соціальнотрудових відносин, або ж взаємодіяти з інформацією
новими способами. Саме тому доречніше буде сказати,
що діджитал підхід в HR почав формуватися разом із
початком активного використання цифрових технологій ще у кінці минулого століття в США.
У діджитал HR можна виділити кілька напрямів
діяльності, що пов’язані з різними технологіями, кожен з яких має багато можливостей та варіацій застосування. Основні з них представлено в таблиці.
Таблиця

Напрями застосування діджитал HR
Назва
Суть напряму
Приклади практичного застосування
напряму
Робота з Переведення HR процесів на платфо- Перевірка присутності на роботі.
мобільПроходження освітніх курсів через мобільні додатки.
рму додатків для смартфонів
ними доРозрахунок зарплати через додаток.
датками
Інформування персоналу про події через надсилання автоматичних нагадувань на телефон
Хмарні
Використання програмного забезпе- Система рекрутингу на підприємстві, за якої заявки потрапляють безпосетехнології чення, що засноване на онлайн техно- редньо в систему в режимі онлайн, а працівник має безперервний доступ
логіях
до них навіть з іншого комп’ютера та в іншій точці світу.
Електронна платформа для навчання (LMS — з англ. «Learning Management
system» — система менеджменту навчання) де кожен працівник у режимі
реального часу має доступ до всіх матеріалів підприємства, що можуть бути
йому необхідні
Робота з Збирання та аналіз даних, індивідуалі- Збирання даних щодо запізнення на роботу, пропущених дедлайнів, провеаналіти- зація підходів до навчання і мотивації деного в офісі часу.
кою
на основі акумулювання індивідуаль- Аналіз основних персональних проблем та розробка методів їх уникнення.
них даних
Визначення, в яких завданнях працівники роблять найбільше помилок і
спрямування фокусу навчання на відповідну тему.
Акумулювання інформації про особистісні особливості, цінності і переваги
працівників та використання її для мотиваційних програм
Медіа та Переведення всіх матеріалів в зручний Використання інфографіки.
діджитал для сприйняття формат
Використання коротких освітніх відео
технології
HR плат- Створення єдиної консолідованої пла- Платформа, що пов’язує всі додатки, системи та включає в себе всі проформа
тформи для всіх HR процесів
грами для ефективного виконання всіх HR функцій

Створено авторами на основі джерел [7; 9].

Тобто, загалом існує безліч варіантів використання діджитал HR в різних HR процесах, на різних
етапах роботи з працівником та з різною мірою інтеграції власне новітніх технологій. Саме тому досить
важко визначити, яку саме компанію можна вважати
такою, що впроваджує діджитал підхід до HR.
Наразі, за дослідженням компанії Deloitе [3], діджитал підхід в HR швидко розвивається, але в 2016
році тільки 38% компаній замислились про впровадження таких технологій і лише 9% повністю готові до
їх впровадження. Майже три чверті компаній, а саме
72%, вважають, що це є важливим пріоритетом для

2016/№2

них і 32% визначають його як дуже важливий пріоритет. Найчастіше визнають важливість та пріоритетність діджитал HR в Японії, країнах Північної Америки та Європи. Таке явище можна пояснити двома
факторами. Перш за все, самим розвитком новітніх
технологій. Адже саме Японія, США, провідні європейські країни є лідерами з розвитку новітніх технологій та технологічних рішень. По-друге, однією з цілей запровадження діджитал HR є донесення інформації та управління персоналом найбільш зручним та
доступним для працівників способом. Відповідно до
теорії генерацій, основна маса працівників, особливо
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у провідних компаніях, у цих країнах відносяться до
покоління Y, і чимало — до покоління Z. Це покоління, які виросли разом з цифровими технологіями і
не уявляють без них свого життя. Ось чому питання
роботи з ними, а відповідно запровадження новітніх
технологій, є одним із пріоритетних.
В Україні діджитал підхід лише починає розвиватись. По-перше, Україна відносно недавно почала широко використовувати найновіші цифрові технології,
тобто має пройти певний час, перш ніж більшість українців (включаючи старше населення) почнуть використовувати технології в повсякденному житті. Подруге, частка працівників покоління Y та Z, що з раннього дитинства використовували цифрові технології,
в нашій країні порівняно нижча, у зв’язку з пізнішим
і повільнішим їх запровадженням, ніж у провідних
країнах світу.
Впровадження підходу діджитал HR відкриває перед компаніями широкі можливості, зокрема такі:
− збільшити продуктивність праці персоналу через зменшення затрат часу та сил на організацію роботи та зосередження на її виконанні;
− удосконалити процес збирання та аналітики
найрізноманітніших індивідуальних даних щодо роботи працівників;
− спрощення ведення HR процесів;
− консолідація й індивідуалізація всієї освітньої
та HR інформації на підприємстві та ін.
Починаючи з 2015 року найбільші світові корпорації та інноваційні компанії заявляють про ефективне
впровадження підходу діджитал HR. Відповідно до
того ж дослідження Deloite, компанія DuPont, наприклад, почала реалізацію великого проекту по заміні,
спрощенню та об'єднанню всіх своїх HR процесів і
навчальних систем в єдиний інтегрований портал. Замість того, щоб пропонувати традиційний відокремлений додаток, компанія розробила вдосконалений інтерфейс на новій платформі, що призвело до підвищення продуктивності [4].
Telstra, одна з найбільших телекомунікаційних
компаній в Австралії, використовує додаток Design
Thinking для відслідковування першого року роботи
свого нового працівника. Використовуючи і вивчаючи
поведінку працівників першого року, а також розвиток
їх як особистості, Telstra розробила комплексну програму адаптації, яка значно активніше залучає працівників до роботи та сприяє їх утриманню.
Незважаючи на вражаючі результати цих та інших
компаній, ця тенденція лише набуває популярності.
На сьогодні тільки 7% компаній використовують, наприклад, мобільні технології для персональної роботи
з працівниками, 10% — для управління продуктивністю, 8 — для планування часу, 13% — для рекрутингу
та управління досвідом кандидата [5].
В Україні наразі з впевненістю можна говорити
про початок застосування цифрового підходу лише у
великих міжнародних корпораціях, таких як компанії
консалтингової четвірки. Крім того, проведене нами
вибіркове дослідження показало, що цим підходом,
хоч і на різних стадіях його запровадження, користуються такі компанії, як Кока-Кола Беверіджиз Україна, Данон, міжнародні банківські системи для корпоративних клієнтів СітіБанк Україна, JTI Україна та більшість міжнародних ІТ компаній: Epam, Ciclum,
SoftServe, Terrasoft тощо. Ці компанії переважно пере-
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слідують цілі: спрощення ведення HR процесів, збільшення інтересу й прихильності працівників, зручність
і покращення сприймання ними освітніх матеріалів.
Діджитал підхід може застосовуватись на всіх етапах роботи з персоналом по-різному. Починаючи з
найпершого — рекрутмент, діджитал HR може застосовуватись під час збору інформації, створення та
публікування вакансій, в роботі з кандидатами. Найбільше можливостей діджитал HR відкриває у роботі з
аналітичними даними. При формуванні та реалізації
стратегії залучення персоналу можливо швидко і ефективно аналізувати різні дані, компетенції, варіанти,
вектори щодо працевлаштування кожного конкретного працівника і в поєднанні з іншими — як тими,
хто вже працює в компанії, так і тими, що теж розглядаються як кандидати. При встановленні зарплати, наприклад, можливо використовувати сайти пошуку роботи, де є інформація про середню зарплату, яка пропонується та середню, яку хочуть отримати кандидати.
Крім того, уся інформація надається за різними типами вакансій та регіонами. Наприклад, український
сайт Work.ua надає таку інформацію: станом на
22.12.2016 року середня заробітна плата, що пропонується у сфері страхування, становить 6808 грн, і наразі
відкрито 224 вакансій. Водночас на цьому сайті існує
3 526 резюме потенційних кандидатів, що готові працювати в середньому за 5984 грн. З іншого боку, розробивши свою власну платформу, можна отримувати
такі ж дані щодо конкретної вакансії. Наприклад, вказавши на сайті для набору персоналу питання щодо
очікуваної заробітної плати — можна проаналізувати
загальну тенденцію і пропозицію ринку праці щодо
конкретної можливості роботи.
Окремим напрямом Digital HR є залучення персоналу шляхом використання соціальних мереж.
Останні дослідження стверджують, що соціальні та медіа-платформи, такі як LinkedIn, Twitter, Facebook та
інші завойовують вагомі позиції. Дослідження, проведене в Aberdeen показало, що 73% 18-24-річних працівників знайшли свою останню роботу в Інтернеті через соціальну мережу [8].
Залучивши потенційних кандидатів, важливо використовувати ефективну систему їх обліку та роботи
з ними. Зазвичай для цієї потреби використовують
певну базу працівників. Діджитал підхід дає ж можливість застосовувати програмне забеспечення або застосовувати єдину HR платформу. Наразі на ринку програмного забеспечення всі програмні засоби можна
умовно поділити на 2 групи: розширення для набору
персоналу та спеціалізовані програми. Розширеннями
називають окремі модулі ERP (з англійського
«Enterprise resource planning» — планування ресурсів
підприємства) систем для підприємств, що призначені
для рекрутингу, в тому числі, наприклад, SAP, Zoho,
1C тощо. Однак їх головним недоліком порівно із спеціалізованими системами є малофункціональність. Зазвичай вони поєднують в собі виключно функції
рекрутингу та HR. Найбільш популярними серед таких
програмних засобів у користувачів в 2016 році стали
засоби хмарного програмного забезпечення: Workable,
Greenhouse, UltiPro. Таке програмне забезпечення є
платним. Однак існує ціла низка подібних безкоштовних аналогів: Apptivo, freeHR, HRtrack, Web Human
Resource, CollaBrill та ін.
З іншого боку, керувати процесом рекрутингу
можна створивши єдину HR платформу. Найчастіше
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таке технічне рішення реалізується у вигляді сайту, на
якому розробляють схожий до програмного забезпечення функціонал. Перевагою такого підходу є те, що
технічний функціонал дає можливість підлаштувати
всі процеси саме під конкретне підприємство. Крім
того, використання власної платформи для рекрутменту дає можливість вбудувати автоматичний тест,
який при поданні свого резюме повинен пройти кандидат. Таким чином, рекрутер може отримати і аналізувати будь-які дані, у тому числі індивідуалізовані, які
його цікавлять, ще до моменту інтерв’ю. Додатковою
перевагою створення окремої платформи або ж використання спеціального програмного забезпечення є
можливість аналізувати роботу рекрутерів: на скільки
вакансій конкретний працівник підібрав кандидатів,
скільки часу в середньому займає підбір 1 працівника,
на які вакансії працівник підбирає людей найкраще і
т.д., що оптимізує використання ресурсів підприємства.
На наступному етапі — онбордингу (процесу
адаптації нових працівників) — використання діджитал
підходу реалізується перш за все через використання
геймефікації та єдиної платформи. Онбординг включає надання всієї необхідної для роботи інформації, в
тому числі загальної інформації про компанію та певної персональної інформації, наприклад, паролів, графіку роботи, плану офісу, посадової інструкції, компенсаційної системи тощо. Ці всі дані можна помістити на персональну сторінку працівника в єдиній HR
платформі. Таким чином, все, що потрібно працівникові для отримання як загальних знань, так і персональної інформації — буде у доступі після реєстрації на
платформі.
Діджитал підхід характеризується ще й використанням сучасних технологій у донесенні інформації.
Зокрема коротких відео (так званих байт-відео), розробки подкастів, тобто коротких серій записаних звукових уроків, або інфографіки замість звичної текстової інформації. Це дає змогу полегшити сприйняття
інформації, зробити її більш наочною та освоювати
все необхідне в зручний спосіб і час.
Гейміфікація може бути застосована і в самому
процесі навчання для онлайн тестування з винагородами за проходження кожного рівня. Наприклад, після
перегляду серій відео про певні особливості роботи в
компанії, працівник отримує онлайн тест, пройшовши
який може переходити до вивчення більш складної інформації. Працівник HR відділу може стежити за прогресом у навчанні нового працівника і допомагати потрібною мірою. Таким чином, процес навчання стає
більш цікавим для самого працівника та вивільняє ресурси HR відділу шляхом скорочення витрат часу та
сил на пояснення інформації, що може бути вивчена
самостійно.
Наступним етапом роботи з працівником є постановка робочих завдань та їх контролювання. На даному етапі найважливішим є наявність єдиного способу отримання, зберігання та контролю інформації
про всі завдання. Зважаючи на той факт, що за результатами нещодавнього опитування, людина в середньому заглядає у свій телефон приблизно 150 разів на
день, а на сьогодні існує більше 7 мільярдів мобільних
пристроїв у світі, і більше 40% всього інтернет-трафіку
передається цими пристроями [6], то використання
мобільних технологій для цієї мети є, вочевидь, найзручнішим. Наразі мова йде про створення не лише
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платформи чи використання програмного забезпечення, а й про використання мобільної версії такого
додатку. Таким чином, всі службові завдання можуть
бути занесені в програму чи на платформу через
комп’ютер чи телефон у будь-який зручний час та з
будь-якої точки світу, де є інтернет-зв’язок. Важливою
перевагою використання мобільного додатку є можливість автоматичного нагадування про термін виконання завдання, командна робота он-лайн, оповіщення всієї команди про актуальний стан виконання
тощо. Таке технічне рішення може мати функцію планування власного розкладу, створення списку пріоритетних завдань на день, спільне призначення зустрічі
та ін. Головною перевагою є те, що всі процеси доведені до автоматизму і дозволяють миттєво отримати
сигнал-відповідь, спланувати та проконтролювати
будь-яке завдання чи зустріч. Мобільний додаток дає
також можливість слідкувати за дисципліною та завантаженістю на роботі. За допомогою нього можна
автоматично реєструвати дату і час приходу в офіс та
час, коли працівник його залишив, а також надсилати
сповіщення, якщо член робочої команди запізнюється. Це дасть змогу кожному працівнику більш
ефективно планувати власний час та узгоджувати його
з іншими членами команди або відділу.
Однак усі перераховані функції можуть бути реалізовані не лише через спеціально розроблені програмні рішення, а й через використання доступних наявних програм, з яких деякі є безкоштовними, наприклад: FreeConferenceCall, цикл програм Google Drive,
Hangouts, Google Calendar, GoToMyPC і JoinMe, Slack
та багато інших. Головний недолік використання цих
програм — неможливість зібрати всі функції в одному
місці, що може викликати додаткову складність для
працівника. Створення єдиної платформи має на меті
усунути цей недолік, однак поки що це є достатньо
дорогим технічним рішенням.
Загалом, використання діджитал підходу дає суттєву перевагу у можливості збору та обробки даних.
Маючи єдину платформу або користуючись різноманітним програмним забезпеченням можливо в реальному часі збирати звітність щодо усіх процесів та виконання усіх завдань на підприємстві. Таким чином
можливо розрахувати ефективність роботи кожного
працівника, відділу, керівника відповідно до часу,
проведеного на робочому місці, відсотка виконаних
завдань та досягнутих результатів. Це дає можливість
в динаміці прослідкувати, як змінюється ефективність
роботи всього підприємства та як на це впливають
різні фактори. Крім того, діджитал технології можуть
бути застосовані для зворотного зв’язку з працівниками та проведення регулярних опитувань у цифровій
формі шляхом використання програм Google Forms,
Typeform та ін.
Попри те, що діджитал підхід має ряд переваг,
варто звернути увагу й на недоліки, зокрема такі як
висока вартість впровадження та можливий опір працівників до змін. Стосовно високої вартості доцільним
рішенням буде використання безкоштовного програмного забезпечення, яке дає не повні, але досить широкі можливості діджитал HR. А от для подолання
опору змінам і успішного переходу на нові методи комунікації та роботи необхідно передусім залучитись
підтримкою топ-менеджменту та менеджерів середньої
ланки, щоб правильно донести важливість такої
трансформації до всіх працівників.
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Крім того, постає питання розмежування особистого та робочого простору працівника. Використання
онлайн додатків та програм, соціальних мереж дає
можливість у будь-який час отримати доступ до службових справ і вчиняти певні дії, наприклад, призначати зустріч, давати завдання тощо. Але якщо працівник отримуватиме сповіщення про роботу, це може
заважати його особистому життю поза роботою. У
цьому випадку варто культивувати поважне ставлення
до особистого життя, адже спеціальні налаштування
програмних засобів дозволяють вимкнути певні функції в неробочий час.
Також у силу інтегрування робочого програмного
забезпечення з особистим девайсом працівника, компанія може мати доступ до певних особистих відомостей. Саме тому подібне питання варто вирішувати
або присвоєнням технічних засобів з ціллю роботи або
обмеженням доступу до певних даних на особистих девайсах.
Окремо варто звернути увагу на стратегію роботи
з працівниками покоління Х, для яких використання
такого обсягу технічних засобів може бути обтяжливим. Для таких працівників варто ввести додаткове
навчання і пояснення про вплив таких технологічних
новинок на ефективність роботи, її результати і оплату.
Головним ризиком при використанні цифрових
технологій може стати несприйняття їх самими працівниками, особливо в перехідний період. Відтак важливо сфокусуватись не лише на самому факті переходу
та технічному його впровадженні, а й на правильності
та ефективності донесення важливості змін до працівників.
Висновки. Безумовно новітні технології змінюють
наше життя та проникають в усі його сфери, у тому
числі в управління персоналом. Використання діджитал підходу дає можливість значно спростити управління персоналом на всіх етапах: від рекрутменту до
контролювання виконання завдань. Оптимізація і
централізація HR процесів дозволить витрачати
менше часу на організацію роботи і більше фокусуватись на її виконанні, простіше контролювати перебіг
справ, пов'язаних з управлінням персоналом, спростити виконання HR функцій та більш ефективно збирати й аналізувати дані, що впливають на якість управлінських рішень щодо персоналу загалом.
Використання нових способів донесення освітніх
матеріалів та організації інформаційного простору загалом очікувано призведе до збільшення ефективності
навчання та підвищення зручності роботи та її продуктивності.
Хоча діджитал підхід має ряд безумовних переваг,
варто звернути увагу й на недоліки, він несе у роботу
з персоналом також і нові виклики. Зокрема це висока
вартість і швидке моральне старіння технологій, можливий опір працівників до змін, проблеми розмежування особистого та робочого простору працівника,
захисту особистих відомостей про співробітників,
адаптації до цифрового формату роботи працівників
старших вікових груп та ін. Однак щодо всіх цих
проблем існують доступні рішення, і загалом використання діджитал-підходу в економіці персоналу підтверджує свою економічну ефективність і соціальну
доцільність.
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Частка працівників, для яких використання новітніх технологій звичне і бажане, швидко збільшується в силу природньої зміни поколінь. Тому для України цей напрям є досить перспективним, адже для
ефективної роботи з новим поколінням потрібно
адаптувати існуючі методи та знаходити нові підходи.
Україна є одним із лідерів серед країн світу за ІТпотенціалом, а українські ІТ-спеціалісти вважаються
одними з найкращих в світі. Тож найбільшим питанням у майбутньому є не стільки технічна сторона створення програмних засобів, скільки їх впровадження.
Наразі консалтингом у цій сфері займається небагато
висококваліфікованих спеціалістів, більшість з яких
мають міжнародний досвід. Тому надалі варто зосередити увагу на питаннях методів впровадження новітніх
технологій та їх ефективності в реаліях українських
підприємств. Таким чином, переймаючи міжнародний
досвід, а в перспективі створюючи свої методи та підходи, можна сприяти виходу України на новий технологічний рівень організації праці, передусім у сфері
управління персоналом, а відтак — підвищення її
ефективності й розширення можливостей економічного та соціального розвитку.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
С ПОЗИЦИИ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Постановка проблемы. В условиях интенсификации глобализации и преобразования системы мировых
экономических отношений все более популярной становится точка зрения, что современные экономические исследования должны иметь первоочередной целью исследование места национальных экономик в
системе международного разделения труда и интеграционных отношений. При этом во главе происходящих в мире преобразований стоит процесс трансформации промышленности, получивший название третьей промышленной революции или неоиндустриализации. Происходит изменение структуры промышленности в развитых странах, но не объемов. При этом
все большее значение приобретают сопровождающие
промышленное производство интеллектуальные процессы, и все меньшее — непосредственное преобразование сырья и материалов на низких этапах передела.
Произошедшая технологическая революция, в результате которой передовые индустриальные страны переходят на пятый и шестой технологические уклады,
ставит перед управленцами новые задачи. Повышается
важность надежности и устойчивости управленческих
связей, растет потребность в высококачественном человеческом капитале, усиливается прямая зависимость успеха промышленного предприятия от степени
его интегрированности в мировую систему производственных отношений. Особенно это актуально для
Украины, столкнувшейся одновременно с финансовоэкономическим и военно-политическим кризисом.
Для выживания вопрос неоиндустриализации промышленности Украины становится на первое место.
Украина все еще имеет многочисленные, хоть и технологически отсталые промышленные комплексы.
Осуществление их глобальной реструктуризации с целью перехода к неоиндустриальным технологическим
укладам, позволит решить проблемы общеэкономического развития и переломить имеющуюся тенденцию
превращения Украины в сырьевую страну [22]. В этой
связи необходимым является проведение более детального анализа функционирования промышленности Украины с позиции её неоиндустриализации, что
позволит выявить особенности, проблемные аспекты
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и потенциальные угрозы развития промышленности
Украины в условиях неоиндустриализации, а также
основные преимущества и перспективы развития до
уровня конкурентоспособности на мировом рынке.
Анализ последних исследований. В работах отечественных и зарубежных ученых значительное внимание уделяется вопросам неоиндустриализации. Так,
вопросами формирования новой промышленной политики Украины, структурной перестройки и модернизации экономики, развития персонала в системе
обеспечения конкурентоспособности промышленности и отдельных отраслей занимались А.И. Амоша,
В.П. Вишневский, Л.А. Збаразская [1], О.В. Анненкова [3], В.П. Антонюк [4], О. Билорус [6], Т. Василишин [11], Е.В. Вашурина [10], М. Гасанов, С. Жиронкин [11], Л.Д. Глущенко [12], С. Губанов, М. Мусин
[13], В.П. Дикань [14], А.В. Саяпин, Т.А. Перевертова
[19] и другие. Однако недостаточно исследованными
остаются вопросы анализа практических возможностей осуществления неоиндустриализации промышленности Украины.
Именно поэтому целью данной статьи является
выявление особенностей функционирования и перспектив неоиндустриализации промышленности в
Украине. Для этого реализован комплекс задач: анализ
динамики основных результатов деятельности промышленных предприятий; выявление ключевых проблем в промышленности (дисбалансы, межотраслевая
неравномерность роста); оценка ресурсного потенциала предприятий в отраслевом разрезе: объемов производства, инвестиций в производство; исследование
тенденций рынка труда с учетом отраслевых особенностей; анализ внешнеэкономических связей украинской промышленности; выявление доминирующих отраслей украинской промышленности, одной из которых является машиностроение; анализ динамики общих показателей развития машиностроительных предприятий; оценка инновационности и конкурентоспособности машиностроительных предприятий. Оценка
потенциала промышленности Украины при этом
должна проводиться параллельно с оценкой мировых
трендов неоиндустриализации.
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Изложение основного материала исследования. Для
оценки степени соответствия промышленности неоиндустриальным требованиям имеет значение множество факторов. В качестве наиболее значимых большинство исследователей выделяют: соотношение расходов на научно-исследовательские и конструкторские работы к ВВП; доля пользователей интернета как
показатель образованности рабочей силы, наличия
информационной инфраструктуры и доступности знаний; доля третичного сектора в ВВП. В зависимости
от развитости этих факторов выделяются пять кластеров по уровню и характеру неоиндустриализации экономики. Страны первых двух кластеров могут быть отнесены к странам с высокой степенью неоиндустриализации, третьего и четвертого — со средней степенью
неоиндустриализации, а пятого — к однозначно отстающим странам. Украина при этом отнесена к странам
четвертого кластера. Однако если учитывать особенности статистики разных стран, согласно которым
доля третичного сектора может считаться по существенно разным методикам, однозначно можно утверждать только, что Украина относится к странам со
средней степенью неоиндустриализации.
В качестве основных факторов, характеризующих
происходящие процессы, сторонники концепции неоиндустриализации выделяют: снижение доли сектора
материального производства за счет роста сектора
услуг и научных исследований; изменение структуры
сектора материального производства в виде роста
наукоемких отраслей; увеличение доли населения,
имеющего высшее образование; перенос основных
вложений из финансового капитала (основного и оборотного) в человеческий капитал; развитие малого
бизнеса, который более оперативно реагирует на возникновение новых возможностей; углубление разделения труда; снижение транспортных барьеров на путях
движения рабочей силы и материальных ресурсов;
развитие аутсорсинга; формирование единого мирового рынка.
Кроме того, выделяют ряд сопутствующих негативных факторов, обусловленных постиндустриализацией, которые также характеризуют суть процессов,
происходящих в мировой промышленности: рост квалификационной безработицы, обусловленной повышающимися требованиями к рабочей силе; рост
структурной безработицы, что обусловлено исчезновением целых профессиональных направлений и падением спроса на продукцию многих отраслей сферы
материального производства; рост противоречий
между развитыми постиндустриальными странами и
странами третьего мира, обусловленные неравномерным распределением прибавочной стоимости.
Промышленность Украины находится в состоянии глубокого кризиса, связанного как с ухудшением
общей экономической ситуации в стране, так и со
специфическими факторами, присущими конкретным
отраслям, что в сумме приводит к усилению конкурентной борьбы на внутреннем рынке, ухудшению
условий доступа на внешние рынки, сокращению инвестиций и снижению финансово-хозяйственных результатов деятельности промышленных предприятий.
В таких условиях особую актуальность приобретают
малозатратные подходы к развитию промышленных
предприятий, позволяющие наиболее эффективно использовать имеющиеся ограниченные ресурсы.
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Основными проблемами украинской промышленности являются низкая конкурентоспособность,
вызванная ее недостаточным технологическим уровнем, и низкая эффективность производства, вызванная недостаточным инновационным уровнем развития
производства. Анализ инновационного развития промышленности Украины по сравнению со странами ЕС
показал крайне низкий уровень инвестиций в исследования и разработки (менее 1% ВВП по сравнению с
3% в Германии) и, соответственно, крайне низкую
долю инновационной продукции — около 3% в структуре реализованной промышленной продукции.
Одной из наиболее острых проблем инновационной активности отечественных промышленных предприятий является дефицит средств для авансирования
инновационного процесса, как на стадиях научно-технических разработок, так и при внедрении инновационных изменений в производство. Также препятствиями для развития инновационного промышленного
предпринимательства являются: противоречивая инновационная политика; неблагоприятный инвестиционный и инновационный климат; практика приостановления действий отдельных статей и законов, касающихся финансирования инновационной деятельности; принятие новых законодательных актов и нормативно-распорядительных документов без должного
анализа и оценки выполнения предыдущих [5].
Основными институциональными особенностями функционирования промышленных предприятий в
Украине являются: существенная зависимость от
внешних рынков; низкотехнологичная продукция;
концентрация большинства предприятий в руках нескольких олигархов; сформированные производственные цепочки, сосредоточенные у одного собственника; деформация структуры отраслей с перекосом в
сторону материально-сырьевых; неудовлетворительная доля НИОКР и инновационной продукции; слабая кооперация с научно-исследовательскими организациями; частые корректировки законодательства под
влиянием отраслевых лоббистов; слабая защита прав
собственности и неконкурентные методы экономической борьбы.
Конкурентными преимуществами украинских
крупных промышленных комплексов являются: очень
низкая стоимость рабочей силы при более высокой
квалификации, по сравнению с другими странами с
низкой заработной платой; выгодное географическое
расположение между Европой и Азией, что позволяет
участвовать в глобальных технологических цепочках;
наличие запасов полезных ископаемых и мощностей
по первичной их переработке, что позволяет на этой
базе строить предприятия по производству продукции
более высоких степеней передела; наличие развитого,
хоть и устаревшего промышленного производства, реформирование которого проще и дешевле, чем создание современной промышленности с нуля.
Учет этих институциональных особенностей,
устранение или минимизация негативных и максимальное использование позитивных, являются основой для разработки стратегии развития крупных промышленных комплексов в условиях неоиндустриализации.
От состояния и особенностей функционирования
промышленных предприятий зависит уровень развития промышленности страны. В 2013 г. по промышленности Украины наблюдалось снижение объемов
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реализованной продукции на 8,5% по сравнению с
2012 г. и индексов производства — на 2,9%. Чистая
прибыль по промышленности в 2013 г. увеличилась по

сравнению с 2012 г. на 41,6%. За 9 месяцев 2015 г.
убыток по промышленным предприятиям составил
90283,3 млн грн (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели результатов деятельности предприятий промышленности Украины за 2010-2015 гг.
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Объем реализованной про792899
1008313
1014907
1006281
1066769,4
1351374,7
дукции, млн грн
Индексы производства
111,2
108
99,5
95,7
89,9
86,6
Чистая прибыль (убыток), 11594,7
31961,6
2592,4
-4181,1
-178730,9
-90283,3
млн грн
(январьсентябрь)
Источник: составлено авторами по данным [7].

Для сравнения: за I полугодие 2013 г. объем реализованной промышленной продукции составил
548403 млн. грн., что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 г. При этом индекс производства за
I полугодие 2014 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47%, а также отмечается убыточность деятельности предприятий промышленности в 2014-2015 гг. Динамика показателей
деятельности предприятий демонстрирует нарастание
кризисных явлений в промышленности. Все это свидетельствует об исчерпании в украинских условиях
возможностей существующих подходов к развитию
промышленности и необходимости применения действенных способов повышения эффективности использования ограниченных возможностей отечественных предприятий. В 2014-2015 гг. произошло значительное снижение индексов производства, а также
увеличились убытки предприятий. По данным за январь-август 2016 г. значительная доля убыточных
предприятий приходилась именно на промышленность (36,5%).
Ухудшение финансово-экономических показателей функционирования предприятий промышленного
комплекса Украины и снижение объемов реализации

во всех основных подотраслях промышленности усугублялось проблемами нерационального использования ресурсов и факторов производства. Несмотря на
то, что в 2013 г. повысилась стоимость основных фондов на начало и конец периода, стоимость выбывших
основных средств тоже увеличилась. Для перерабатывающей промышленности характерна наиболее высокая стоимость основных фондов за период 20102014 гг., но в 2015 г. подотрасль распределения электроэнергии, газа, воды была лидирующей по данному
показателю (табл. 2). Степень износа основных фондов в промышленности характеризуется целенаправленной динамикой к увеличению. В 2015 г. средний
уровень износа основных фондов в экономике составил 60,1%, а по промышленности данный показатель
был выше на 16,8% (то есть составил в 2015 г. 76,9%).
Среди подотраслей промышленности наиболее высокий износ зафиксирован в 2015 г. в подотрасли распределения электроэнергии, газа, воды — 82,6% (по
перерабатывающей отрасли — 75,8%, по добывающей
подотрасли — 57,9%). Таким образом, для производства инновационной и конкурентоспособной на мировом рыке продукции украинская промышленность
нуждается в коренных преобразованиях, в том числе и
в вопросах реструктуризации, модернизации.
Таблица 2

Стоимость основных фондов в промышленности Украины за 2010-2015 гг., млн грн
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
Промышленность
1101199
1116367
1603646
1749110
1937821
Добывающая
141164
204255
231128
309757
362722
Перерабатывающая
705712
644566
677880
599980
756277
Распределение электроэнер254323
267546
694638
773134
758886
гии, газа, воды

2015
3842517
379055
1656971
1736058

Источник: составлено авторами по данным [8].

Характер динамики развития промышленного
производства в Украине указывает на неустойчивость
темпов развития промышленности (рис. 1).
Анализ рис. 1 указывает на значительные колебания индексов объемов промышленной продукции,
цен производителей промышленной продукции, инвестиций в основной капитал и экспорта в 2000-2015 гг.
Периоды роста показателей наблюдаются в 2004, 2007,
2011 гг., периоды спада повторяются в 2002, 2005,
2009, 2014, 2015 гг.
Также наблюдается региональная и межотраслевая неравномерность темпов роста, структурная несбалансированность промышленного производства.
Так, темпы роста по отдельным регионам в 2005, 20072012 гг. отличаются более чем на 10%. Несмотря на

2016/№2

почти одинаковые индексы роста, последствия для
экономики часто противоположны: например, при
росте более чем на 13% в 2011 г. в Луганской области
наблюдались убытки, в то время как при том же
уровне роста в Донецкой области имело место получение прибыли. Разрывы между темпами роста промышленного производства по отраслям достигают
15%, а в некоторых годах — 20 и даже 40% (2010 г.).
Межотраслевая неравномерность роста обусловлена,
прежде всего, тем, что предприятия перерабатывающей промышленности, особенно тяжелого машиностроения, зависят от конъюнктурных колебаний объема спроса на их продукцию, которые достигают больших диапазонов. В 2009 г. машиностроение демонстрировало 44,9% падения, а уже в 2010 г. — 36,1%
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Рис. 1. Динамика основных показателей развития промышленности Украины в 2004-2015 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года
роста. Это приводит в том числе, к постоянному избытку или дефициту квалифицированного персонала.
В 2013-2015 гг. зафиксировано снижение индексов производства по всем основным подотаслям промышленности (табл. 3). При этом за 3 месяца 2014 г.

в перерабатывающей промышленности происходило
сокращение объемов производства на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В
2015 г. отмечалось снижение индекса производства по
промышленности на 24,2% по отношению к 2010 г.

Таблица 3
Индексы промышленного производства в отраслевом разрезе за 2005-2015 гг., % к предыдущему году
Отрасли
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014 2015
Промышленность
103,1
Добывающая промыш- 104,4
ленность
Перерабатывающая
103
промышленность
Производство и распре- 102,9
деление электроэнергии
газа и воды

106
106

107,6
102,6

94,8
95,7

78,1
89,4

111,2
103,7

107,6
107,2

98,2
101,9

95,7
95,3

89,9
86,3

87,0
85,8

106

109,9

94,0

73,5

113,9

108,2

96,3

92,8

90,7

87,4

107

102,3

98,2

88,9

109,5

105,3

102,8

98,6

93,4

88,0

Источник: составлено авторами по данным [21].

Одним из самых высоких по экономике является
уровень износа основных фондов в перерабатывающей промышленности: в 2013 г. — 50,1%; 2012 г. —
57,2; 2011 г. — 56,3; 2010 г. — 68,8; в 2009 г. — 64,9%.
Обновление основных фондов в промышленности
происходит, но уровень износа все же остается высоким. Чаще всего существующая материально-техническая база предприятий не может удовлетворить текущих потребностей производства, не говоря уже о требованиях и стандартах инновационного развития экономики и внедрения инноваций процессного или продуктового вида. Такое сокращение объемов в перерабатывающей промышленности, прежде всего, было
вызвано ухудшением показателей функционирования
отдельных отраслей. Например, в 2012-2013 гг. и за 3
месяца 2014 г. прослеживаются высокие индексы снижения объемов машиностроительного и металлургического производства. В 2014 г. рост индекса производства происходил только в производстве пищевых про-
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дуктов, а во всех других подотраслях перерабатывающей промышленности — снижение. При этом наиболее высокое снижение индекса производства было характерно для машиностроения (табл. 4). Машиностроение сильно пострадало во время мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. и во время военного
конфликта 2013-2014 гг. Также в данной отрасли зафиксированы высокие индексы снижения объемов
производства.
При этом достаточно противоречивым и неоднозначным является тот факт, что иностранные инвестиции в машиностроительные предприятия значительно
уступают по объемам большинству отраслей промышленности (табл. 5).
Анализ структуры прямых иностранных инвестиций в промышленность Украины в 2015 г. позволяет
сделать вывод, что наибольшая их часть приходилась
на перерабатывающую промышленность 26,1% (на
другие подотрасли промышленности приходилось
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всего 4,6%). В перерабатывающей подотрасли сконцентрирован значительный производственный потенциал страны, а также она является привлекательной
для внешних инвесторов. Если рассматривать виды
промышленной деятельности, то привлекают внима-

ния такие тенденции: в 2013 г. прямые иностранные
инвестиции в деятельность машиностроительных
предприятий снизились на 10%, показатели капитальных инвестиций в данную отрасль также претерпели
значительных негативных изменений (табл. 6).
Таблица 4

Индексы производства в некоторых отраслях перерабатывающей промышленности
за 2005-2015 гг., % к предыдущему году
Отрасли
2005 2006 2007 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Перерабатывающая про- 103
106 109,9 94
73,5
113,9
108,2
96,3
92,8
мышленность
Производство пищевых 113,7 110 107,5 97,9
94
103,2
99,4
101,6
96,1
продуктов
107 87,7
73,3
112,2
108,9
94,8
94,7
Металлургическое про- 98,5 109
изводство и производство готовых металлических изделий
Машиностроение
107,1 112
119
100
55,1
136,1
117,2
94
86,8

2014
90,7

2015
87,4

104,6

89,3

85,3

83,9

79,4

85,9

Источник: составлено авторами по данным [21].

Таблица 5
Динамика прямых иностранных инвестиций в промышленность Украины
за 2010-2015 гг., млн. долл. США (на 1 января)
Отрасли промышленности
2010
2011
2012
2013
Промышленность в целом
13022,9
13526,2
14497,7 16496,4
Добывающая промышленность
1009,0
1098,7
1136,0
1498,5
Перерабатывающая промышленность
11685,3
12085,6
12872,8 13857,7
Металлургическое производство
5535,8
5904,9
6103,5
6114,9
Машиностроительное производство
1082,7
998,0
1061,8
982,7
Производство и распределение природного газа и
250,1
264,7
389,4
1050,9
воды

2014
18067,5
1953,1
14894,6
6217,2
1220,5
1140,8

2015
14472,5
1418,2
12264,0
5551,6
894,4
707,2

Источник: составлено авторами по данным [15].

Таблица 6
Динамика индексов капитальных инвестиций по видам промышленной деятельности за 2011-2015 гг.
Показатели
2011
2012
2013
І полуго- 2014
январьдие 2014
сентябрь
2015
Промышленность в целом
141,6 107,5
100,3
78,8
74,3
77,9
Добывающая промышленность
140,3 129,7
67,8
82,6
73,4
71,5
Перерабатывающая промышленность
124,6
95,6
107,7
86,8
79
82,8
Металлургическое производство
125,3
95,9
114,9
113,1
89,9
80,5
Производство электрического оборудования
100,6
126
96,1
101,2
66,3
107,6
Производство машин и оборудования, не отнесенного 125,6 123,8
80,7
78,7
72,6
69,0
к другим группам
Производство автотранспортных средств, прицепов и 152,7 115,2
105,4
54,8
70,4
116,8
полуприцепов для других транспортных средств
Источник: составлено авторами по данным [16].

Так, если в 2012 г. имел место рост капитальных
инвестиций для машиностроительных предприятий на
23,8%, то за период 2013 - I полугодие 2014 гг. темпы
снижения данного показателя превышают тенденции
в других отраслях перерабатывающей промышленности. В 2014-2015 гг. отмечено снижение индексов капитальных инвестиций в промышленность и в такие
ее подотрасли, как: металлургия, машиностроение и
угледобыча. В такой ситуации вопросы расширенного
производства и инновационного развития перемещаются на второй план, а на первый выдвигается задача
поддержания параметров функционирования предприятий Украины.
Следствием дисбалансов в промышленности являются в том числе и дисбалансы на рынке труда, ко-
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торые проявляются в движении трудовых ресурсов
промышленности в другие отрасли экономики, уменьшении удельного веса технических специалистов
среди занятых, высоком уровне текучести кадров. Текучесть кадров в промышленности в среднем составляет около 30% за период 2008-2013 гг.
Ситуация, в которой предприятия используют
труд своих работников как дешевый ресурс, мобилизуется только по мере возникновения конъюнктурной
необходимости, не пытаясь сохранять и развивать человеческий капитал, что вызывает обесценивание значимости труда. Так, удельный вес стимулирующих и
компенсационных расходов в фонде заработной платы
за 2012-2013 гг. не превышает 4%, в перерабатывающей промышленности — не превышает 5%. Это
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обесценивание осознается и самими работниками, которые выбирают стратегию продажи своей работы
«подороже» при минимизации трудовых усилий. Демотивация квалифицированных работников приводит
к их высвобождению или к проявлениям рестрикционизма и дисфункциональных форм поведения. Нестабильность кадрового состава промышленных предприятий вызвала преобразование практических методов мотивации на сугубо материально-денежное стимулирование. Динамика заработной платы слабо коррелирует с показателями производительности труда и
качества управления персоналом. Рост заработной
платы по промышленным регионам Украины практически не согласован с темпами изменения производительности труда. Примерно одинаковые темпы роста
заработной платы в 2012 г. по регионам (в пределах
12-15%) имели место на фоне колебаний производительности труда от 10% снижения до 23,5% роста. Возможно слабые корреляции, которые наблюдаются на
первый взгляд, объясняются только синхронным увеличением тарифных окладов (в соответствии с ростом
минимальной заработной платы) и индексов цен производителей. Устранение этих факторов и сравнение
роста реальной зарплаты с повышением производительности труда в базовых ценах дает корреляции незначительные и вообще отрицательные.
Сокращение портфеля заказов промышленных
предприятий неблагоприятно сказалось на показателях движения персонала в промышленности и использовании трудового потенциала. Так, в 2012 г. спрос на
рабочую силу в промышленности составил 13,8 тыс.
чел., а высвобождение кадров — 25,3 тыс. чел. (для
сравнения: в 2007 г. данные показатели составляли
57,4 и 31,1 тыс. чел. соответственно) [17]. В 2014 г.
спрос на рабочую силу в промышленности составил
всего 9 тыс. чел., а в 2015 г. — 6,5 тыс чел. Данная
тенденция неблагоприятно отразилась на рынке труда.
В 2015 г. трудоустройство официально зарегистриро-

ванных безработных снизилось на 14% по отношению
к 2014 г. [18]. При этом высвобождение кадров в значительной степени превышало прием, а также не обеспечивалось удовлетворение спроса со стороны предприятий на квалифицированную рабочую силу необходимых профессий.
Анализ внешнеэкономических связей украинской промышленности позволяет установить, какое
место на данном этапе занимают украинские предприятия в мировой торговле. При этом рассматриваются
такие показатели: товарная структура экспорта, импорта промышленной продукции; географическая
структура экспорта, импорта промышленной продукции.
Анализ товарной структуры экспорта промышленной продукции позволяет сделать вывод о преимущественно сырьевом характере экспорта (табл. 7). В
экспорте промышленной продукции Украины наибольший удельный вес занимают недрагоценные металлы и изделия из них, удельный вес металлургической продукции в общем объеме экспорта за последние пять лет колебался от 34 до 28%. Также значительную долю имеет продукция перерабатывающей промышленности, в частности, минеральные продукты,
удельный вес которых составляет от 15 до 11%. И
только на третьем месте среди промышленной продукции находится машиностроительная, удельный вес которой составляет 10-11%. Среди прочих групп промышленных товаров выделяются готовые пищевые
продукты (удельный вес 4-5%), продукция химической и связанных с ней отраслей (5-7%), средства
наземного транспорта, летательные аппараты, плавающие средства (2-8%). Таким образом, большая часть
промышленного экспорта является низкотехнологичной и относится к продукции низких степеней передела. Технологичной является только продукция машиностроения, транспорта и, частично, химической
промышленности.

Таблица 7
Объем реализации промышленной продукции крупными предприятиями в Украине
Отрасль
2013
2014
млрд грн
%
млрд грн
%
Промышленность — всего
934,1
100,0
932,9
100,0
Добыча каменного и бурого угля
56,6
6,1
25,9
2,8
Добыча сырой нефти и природного газа
32,8
3,5
*
*
Добыча металлических руд
67,1
7,2
76,5
8,2
Производство пищевых продуктов, напитков и табач174,8
18,7
187,9
20,1
ных изделий
Производство кокса и продуктов нефтепереработки
54,6
5,8
48,4
5,2
Производство химических веществ и химической про37,8
4,0
32,8
3,5
дукции
Металлургическое производство и производство гото189,2
20,3
225,5
24,2
вых металлических изделий
Машиностроение
69,2
7,4
48,7
5,2
Поставки электроэнергии, газа, пара и кондициони202,4
21,7
195,4
20,9
рованного воздуха
Прочие
49,7
5,3
91,9
9,8
* Данные недоступны в связи конфиденциальностью информации согласно Закону Украины «О государственной
статистике».
Источник: составлено авторами по данным [20].

Основная импортируемая продукция по составу
почти полностью совпадает с экспортируемой, однако
есть отличия в пропорциях и детализированном со-

62

ставе (табл. 8). Так, основной группой импортируемых товаров являются минеральные продукты, среди
которых наибольшую долю занимает нефть и про-
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дукты нефтепереработки (29-35%). Также существенный удельный вес имеет продукция машиностроения
(13-16%). В товарах химической промышленности
наибольшую долю имеет фармацевтическая продукция, в группе транспортных средств — наземный
транспорт. В целом Украина импортирует высокотехнологичную продукцию, которую не производит самостоятельно или же продукцию низких степеней передела, для производства которой не имеет своего сырья
(в частности, нефтепродукты). Совпадение товарных
групп импортируемой и экспортируемой продукции
свидетельствует, что, потенциально, Украина имеет
возможности для развития промышленности в
направлении импортозамещения.
Основными партнерами-экспортерами товаров
Украины по итогам 2013-2014 гг. являются: РФ, Турция, Египет, Китай, Польша, Италия, Индия. Причем
доля экспорта товаров во все эти страны в 2014 г. выросла, кроме РФ, что объясняется вооруженным конфликтом и оккупацией части территории. В дальнейшем доля РФ неизбежно будет снижаться, поэтому
следует рассматривать две перспективные группы
стран экспортеров — европейские страны и азиатскоафриканские страны.
Анализ актуальных значений факторов, характеризующих украинскую промышленность, позволил
сделать следующие выводы. Доминирующие отрасли
определяются согласно занимаемой ими доле в объеме
реализованной продукции (табл. 7). При этом к доминирующим относятся преимущественно сырьевые отрасли, производящие продукцию низких степеней передела. Так, наибольший удельный вес имеет металлургия, которая производит 20-24% всей реализованной крупными предприятиями промышленной продукции. Также значительный удельный вес имеет пищевая отрасль, однако это производство отличается

довольно консервативными технологиями. Удельный
вес 20-21% имеет отрасль поставки электроэнергии,
газа, пара и кондиционированного воздуха. В развитых странах эта отрасль, прежде всего, поставки электроэнергии, является одним из локомотивов неоиндустриализации, однако в Украине используемые технологии являются одними из наиболее устаревших.
Среди прочих важных отраслей, которые имеют
значимую долю в реализации крупных промышленных предприятий, можно выделить машиностроение и
производство химических веществ и химической продукции. Причем химическая отрасль также является
устаревшей и производит, преимущественно, продукцию низких степеней передела, в частности, удобрения.
Таким образом, в результате анализа определены
перспективные промышленные отрасли в Украине,
которые на первом этапе неоиндустриализации послужат точками кристаллизации для инноваций и перехода к современным технологическим укладам.
Наиболее перспективной, из доминирующих, является машиностроительная отрасль, которая по отдельным направлениям (авиастроение, космическое
машиностроение, ВПК) все еще может составить конкуренцию на мировых рынках.
С учетом того, что в 2015 г. в машиностроении
отмечается высокий уровень снижения и объемов производства, и капитальных инвестиций, важным является исследование причин данной ситуации. При этом
также необходимо принять во внимание, что данная
отрасль является одной из наиболее подверженных
воздействию факторов глобального окружения.
Например, в 2009 г. объемы производства снизились
практически в половину относительно предыдущего
года. В 2014 г. предприятия машиностроения понесли
значительные убытки (табл. 8).
Таблица 8
Динамика общих показателей развития машиностроительных предприятий за 2010-2015 гг.
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
99270,5
133469
148533
108134
91601,2
103708,1
Объемы реализованной машиностроительной продукции, млн
грн
Индексы машиностроительной
136,1
115,9
96,7
86,8
79,4
85,4
продукции, %
Чистая прибыль (убыток), млн
4204,9
10639,6
9268,8
2768,6
-22380,2
-8505,9
грн
(январьсентябрь)
Источник: составлено авторами по данным [7].

Финансовые результаты деятельности машиностроительного комплекса в 2008-2013 гг. имеют волнообразный характер: от убыточности в 2008 г. к постепенному росту прибыли в 2009-2011 гг., а также к
снижению прибыли в 2012-2013 гг. О предстоящих потенциальных угрозах и проблемах в машиностроении
свидетельствовал тот факт, что в 2013 г. прибыль в отрасли сократилась более, чем в три раза по сравнению
с 2012 г. В 2015 г. деятельность машиностроительных предприятий характеризовалась убыточностью,
наблюдалось снижение индекса производства, что
указывает на неэффективность функционирования
данной отрасли.
Высокая актуальность и необходимость разрешения проблем в деятельности предприятий машиностроения связаны с тем, что от уровня развития машиностроительной отрасли зависят показатели функ-
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ционирования экономики страны в целом. Одной из
основных причин снижения показателей финансовохозяйственной деятельности машиностроительных
предприятий является уменьшение объемов производства и реализации продукции. Предприятия преимущественно реализуют произведенную продукцию без
технического переоснащения. Именно машиностроение является основой технического перевооружения
страны, но при этом данная отрасль существенно
уступает зарубежным конкурентам. Так, в Европейском Союзе машиностроение составляет около 30-50%
общего объема выпуска промышленной продукции.
При этом каждые 8-10 лет происходит техническое переоснащение промышленности. Доля машиностроения в ВВП по ЕС достигает 45%. Для сравнения: в
США — 10%, в России — 18, а в Украине — всего около
12%.
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Проблемой ограничения инновационного развития промышленности является низкая доля машиностроительного производства в ее товарной структуре
(около 12,6%). Именно машиностроительная отрасль
должна быть направлена на своевременное обеспечение предприятий промышленности инновационным
оборудованием и машинами.
На предприятиях машиностроительной промышленности наблюдается низкая рентабельность (около
7%), недостаток оборотных средств, отсутствие централизованного финансирования, превышение процентных ставок кредитов над рентабельностью производства, низкая инновационная активность, неблагоприятный инвестиционный климат. Доля убыточных
предприятий в машиностроении за последние 5 лет
составляет более 30% от общего количества промышленных предприятий, подвергшихся ущербам [9].
В машиностроении значительная часть работников выполняет свои производственные функции и задачи в условиях, не соответствующих нормам и стандартам (до 28% среднесписочной численности работников).
Ограничением конкурентоспособности машиностроительного производства является значительный
моральный и физический износ материально-технической базы производства, медленные темпы обновления основных средств, неполная загрузка производственных мощностей. Происходит увеличение стоимости основных фондов машиностроительных предприятий, но при этом степень износа является высокой. Например, в 2010 г. степень износа основных
фондов в машиностроении выросла на 19% по сравнению с 2008 г.
Количество инновационных предприятий за
2008-2011 гг. постепенно увеличивалось в условиях отсутствия действенной государственной финансовой
поддержки. Например, в 2011 г. 351 предприятие машиностроения реализовало инновационную продукцию (169 — за пределы Украины). Среди основных
направлений инновационного развития — производство инновационной продукции (22,4%); внедрение
инновационных процессов (17,2%). Структура инновационных затрат машиностроительных предприятий
Украины предусматривает около 24,9% на внутренние
разработки, только 2,3% — на внешние. Наибольшую
долю в структуре расходов составляет приобретение
оборудования и программного обеспечения — 39,7%.
Другие внешние знания составляют 1,3%, а другие
расходы — 31,8%. Одним из важных стимулов инновационной деятельности является наличие финансовых
ресурсов для этого.
Машиностроение нуждается в поддержке как государства, так и кредитных учреждений и различных
инвесторов. Инвестиции в основной капитал составляют очень малую долю в структуре инвестиций промышленных предприятий (в 2011 г. только 6,8%), что
свидетельствует о низкой инвестиционной привлекательности машиностроения. В таких условиях именно
собственные финансовые ресурсы должны формировать основу инновационного развития, но таких
средств недостаточно. Особые трудности вызывает
именно реализация долгосрочных инновационных
проектов.
На практике ситуация складывается таким образом, что на деятельности машиностроительных и дру-
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гих предприятий [2] неблагоприятно сказываются такие факторы: нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране; значительный моральный и
физический износ основных фондов; высокая доля
убыточных предприятий; дефицит внешних инвестиций; ориентация преимущественно на приобретение
нового оборудования, а не на разработку и внедрение
инновационных продуктов; высокие ставки налогообложения; низкий уровень платежеспособного спроса;
высокие ставки по кредитам и риски вложений;
уменьшение объемов иностранных инвестиций.
Выводы
Потенциальными угрозами для развития промышленности Украины в условиях неоиндустриализации являются повышение цен на энергоресурсы,
необходимость внедрения новых стандартов и директив ЕС, а также эскалация военного конфликта в
стране.
Среди основных преимуществ и перспектив отмечается характерная для Украины низкая стоимость
рабочей силы, выгодное географическое расположение и наличие природно-ресурсного потенциала. Важным является наличие человеческого капитала, который целесообразно развивать с учетом потребностей в
кадрах для перспективных отраслей промышленности.
Машиностроение относится к их числу, так как занимает значительную долю экспорта, несмотря на ухудшение основных показателей деятельности предприятий отрасли в 2014-2015 гг.: снизились индексы производства, доля капитальных инвестиций, повысились
размеры убытков. Перспективным является развитие
машиностроительного производства до уровня его
конкурентоспособности на мировом рынке.
Основными особенностями и проблемными аспектами развития промышленности можно считать:
низкий уровень инновационной активности и конкурентоспособности продукции предприятий на мировых рынках; относительно использования информационных технологий промышленные предприятия
находятся на неудовлетворительном уровне для обеспечения условий формирования информационной
экономики; на фоне ухудшения динамики основных
показателей деятельности промышленных предприятий прослеживается региональная и межотраслевая
неравномерность развития; нерациональность и несистематичность обновления основных средств с учетом
требований инновационного развития; дисбаланс на
рынке труда в промышленности и ее отраслях; специализация на экспорте сырьевой продукции ограничивает потенциал инновационного развития экономики.
Для решения вышеотмеченных проблем необходима разработка и реализация концепции развития
промышленности в условиях неоиндустриализации.
При этом перспективным является изучение и использование опыта стран-ориентиров для украинской неоиндустриализации, учет институциональных особенностей и ограничений, а также конкурентных преимуществ промышленных предприятий Украины.
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Е. К. Добыкина
канд. техн. наук
Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Постановка задачи. Вопросы оценки эффективности деятельности предприятия никогда не теряли
своей актуальности, еще острее они звучат в условиях
усиливающейся конкурентной борьбы. Эффективное
функционирование промышленного предприятия
складывается из множества факторов, но ключевыми
были и остаются ресурсы предприятия. Знание уровня
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производственного потенциала дает возможность принимать своевременные и экономически целесообразные решения в управлении производством и предприятием в целом, влияющие на его текущее и перспективное состояние.
Под понятием «потенциал» в экономике понимаются источники, возможности (скрытые и явные),
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Эффективность мотивации зависит от личностных особенностей человека и прежде всего от его ценностных ориентаций. Она зависит также от того,
насколько учтен сложный мотивационно-поведенческий процесс, протекающий в психике человека.
Анализ последних исследований. Многие зарубежные и отечественные ученые и аналитики утверждают,
что конкурентный имидж предприятия в первую очередь формируется на основе оптимального формирования кадрового потенциала, его реализации, стратегии развития. Основными критериями, как правило,
являются показатели производственно-экономической деятельности.
Эти теоретические и методические подходы изучали и разрабатывали В. Алавердян, Б. Бачевский,
И. Заблодская, Ю. Вебер, В. Гавва, Е. Божко, А. Еськов, А. Кендюхов, М. Корж, Н.-Г. Ольве, Пол Р. Нивен, Роберт С. Каплан, О. Федонин, Хервиг Р. Фридаг.
Однако в настоящее время для реализации
названных аспектов наиболее актуальными вопросами
являются анализ мотивации и динамики реализации
трудового потенциала предприятия.
Целью работы является комплексная оценка мотивационного механизма трудового потенциала предприятия на примере ПАО НКМЗ с целью повышения
его эффективности.
На текущий момент большинство руководителей
понимают возможности, которые дает разработка современных систем стимулирования и мотивации для
повышения эффективности работы персонала.
Для оценки уровня реализации производственного потенциала и совершенствования мотивационного механизма ПАО НКМЗ предлагается графоаналитический метод «квадрат потенциала». Данный метод вполне применим для анализа уровня и динамики
показателей мотивационного механизма предприятия,
поскольку он позволяет дать комплексную и объективную оценку его элементам, показателям и характеристикам.
Алгоритм сравнительной рейтинговой оценки достаточно подробно раскрыт в работах [2, 4].
Для анализа потенциала мотивационного механизма сформированы следующие разделы критериальных показателей:
1. Производственно-экономическая
деятельность.
2. Мотивационный механизм стимулирования
эффективного труда персонала.
3. Охрана труда и культура производства.
4. Программа социальных мероприятий.
Ниже приведены итоговые таблицы, в которых
уже показаны результаты ранжирования по всем показателям (табл. 1-4) и расчет длины векторов по разделу 1.
Таблица 1
Раздел 1 «Производственно-экономическая деятельность» предприятия
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
Товарная продукция
5
3
4
2
1
Реализованная продукция
5
4
3
2
1
Объем продаж
5
3
4
2
1
Договоры
5
4
3
2
1
Доля экспорта в ТП
5
1
4
2
3
Доля экспорта в РП
4
1
5
2
3
Объем механоизделий
5
3
4
2
1
Валовой объем производства
4
1
5
3
2
Сумма мест
38
20
32
17
13

средства, запасы, которые могут быть использованы
для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели.
Под термином «производственный потенциал
предприятия» чаще всего понимается совокупность
ресурсов предприятия для осуществления хозяйственной деятельности.
В настоящее время основной тенденцией развития социально-экономических и технологических
систем является постоянный рост их сложности и динамизма. Характерно все большее усиление инновационного компонента этого развития, и прежде всего,
на основе развития трудового потенциала.
В кризисных условиях мировой экономики и,
особенно для стран с трансформационным характером
хозяйствования, особую актуальность приобретает оптимальное формирование такого элемента экономического потенциала предприятия как трудовой потенциал. Эта актуальность обусловлена еще и тем, что последний является основополагающим фактором, своего рода катализатором, такого нематериального актива как гудвилл фирмы.
Оценка трудового потенциала — это не только
проблема сегодняшних организаций, но одновременно и проблема решения завтрашних перспективных задач, связанных с повышением качества жизни
и улучшения благосостояния населения. Формирование эффективного трудового потенциала является одним из важнейших условий борьбы за рост производительности труда, а также качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Оценка трудового
потенциала начинается с анализа, который призван
раскрыть изменение трудового потенциала под влиянием тех или иных факторов, рациональность использования, степень соответствия потребностям
предприятия.
Трудовой потенциал — существующие и прогнозируемые трудовые возможности, которые определяются количественными и качественными, профессиональными и креативными характеристиками промышленно-производственного персонала предприятия [1].
Результатом сбалансированности кадрового потенциала, адекватности его количественной и квалификационной структуры требованиям масштаба и
конкурентному уровню современного производства,
является ряд показателей деятельности фирмы (выручка от реализации, производительность труда, фондовооруженность, фондоотдача, динамика кадров),
анализ которых дает характеристику эффективности
использования трудовых ресурсов [1], повышению которой в значительной степени способствует мотивационный механизм предприятия.
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Таблица 2
Раздел 2 «Мотивационный механизм стимулирования эффективного труда персонала» предприятия
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
Средняя ЗП работника
5
3
4
2
1
Производительность труда
5
4
3
2
1
Экономия от внедрения мероприятий
4
5
3
2
1
Премии за общие результаты работы (бонусы)
5
2
4
3
1
Премии за осн. результаты хоз. деятельности
5
3
4
2
1
Единовременные вознаграждения
4
2
3
1
1
Сумма мест
28
19
21
12
6
Таблица 3
Раздел 3 «Охрана труда и культура производства» предприятия
Показатели
2011
2012
Обеспечение безопасных и здоровых условий
3
4
Обеспечение работников спецодеждой
4
5
Безопасность труда на предприятии
4
2
Гигиена труда
4
5
Охрана труда
1
2
Охрана окружающей среды
1
3
Обеспечение культуры производства
5
3
Сумма мест
22
24

2013
2
3
3
3
5
2
4
22

2014
5
2
5
2
3
4
2
23

2015
1
1
1
1
4
5
1
14
Таблица 4

Раздел 4 «Программа социальных мероприятий»
Показатели
2011
2012
Количество лечебно-оздоровительных путевок
1
2
Количество оздоровительных путевок
2
5
Льготы работникам
5
4
Материальная помощь
5
4
Сумма мест
13
15
Расчет длины вектора по разделу 1:

100
= 6% ;
= 100 − (38 − 8)
8(5 − 1)

В

1 2011

В

1 2012

= 100 − (20 − 8)

100
= 62.5% ;
8(5 − 1)

В

1 2013

= 100 − (32 − 8)

100
= 25% ;
8(5 − 1)

В

1 2014

В

1 2015

= 100 − (17 − 8)

100
= 72% ;
8(5 − 1)

= 100 − (13 − 8)

100
= 84% .
8(5 −1)

Значения векторов по 2, 3 и 4 разделам осуществляется подобным образом. Результаты расчетов приведены в табл. 5.
Таблица 5
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4
Вектор 1 Вектор 2 Вектор З Вектор 4
2011
6
8
46
44
2012
63
46
39
31
2013
25
38
46
50
2014
72
75
43
50
2015
84
100
75
75
Предложенная методика позволяет дать комплексную оценку структуре, сбалансированности,
уровню реализации потенциала мотивационного механизма, выявить имеющиеся резервы, разработать
обоснованные управленческие решения, направленные на дальнейшее его развитие и совершенствование.
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2013
3
4
3
2
12

2014
4
3
2
3
12

2015
5
1
1
1
8

Как показывает анализ в целом в 2011 г. потенциал мотивационного механизма находился на низком
уровне реализации и в состоянии дисбаланса поскольку разница значений векторов достигла 40% (допустимое значение 10-15% для сбалансированного состояния).
В 2012 г. уровень его реализации по всем разделам увеличился до диапазона средних значений. Но
по-прежнему сохраняется достаточно существенная
разбалансированность (Δ32%).
В 2013 г. отмечается негативная динамика по первым двум разделам. Но при этом повышается уровень
сбалансированности (максимальная разница длины
векторов снижается до 25%).
Последующие 2014 и 2015 гг. показывают положительное изменение практически по всем разделам.
По итогам 2015 года можно констатировать высокий
уровень реализации мотивационного механизма, но
при этом отмечается некоторый дисбаланс (25%).
Выводы
Рекомендуемый подход позволяет сделать комплексную оценку мероприятий мотивации труда и
разработать перспективу его совершенствования.
Анализ изменения показателей по отдельным
разделам свидетельствует: за период 2011-2013 гг.
нельзя дать однозначную оценку динамике показателей по всем четырем разделам (табл. 5). Период 20142015 гг. наоборот характеризуется стабильной положительной динамикой всех показателей.
В перспективе рассмотренный метод предполагается использовать в аспекте детализации используемых показателей с целью более объективной оценки
мотивационного механизма.
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Рисунок. Динамика реализации потенциала мотивационного механизма ПАО НКМЗ
Для эффективной практической реализации
предлагаемой методики в условиях анализируемого
предприятия целесообразно создать специальную
мультидисциплинарную группу, специалисты которой
будут отрабатывать конкретные показатели и задачи в
рамках совершенствования мотивационного механизма.
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КЛІТИННО-АВТОМАТНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ
МАРШРУТИЗАЦІЇ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ІЗ УРАХУВАННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Однією з ключових функцій систем підтримки прийняття рішень в галузі транспортної логістики є побудова ефективних з
точки зору вартості маршрутів різного призначення на
транспортній мережі [1]. Дану роботу присвячено дослідженню однієї з таких задач — задачі маршрутизації
транспорту (Vehicle Routing Problem, VRP), що полягає у пошуку маршрутів руху парку транспортних засобів, пов’язаних із найменшими витратами, у процесі
обслуговування споживачів. Вона цікава з практичної
точки зору, оскільки має багато застосувань у галузях,
де знаходження більш оптимального шляху означає
скорочення витрат. Серед них одним із найбільш поширених використань VRP є оптимізація розвезення
продукції оптового торговельного підприємства споживачам (роздрібним торговельним підприємствам). У
такому разі, як правило, йдеться про доставку продукції вантажним автотранспортом. А це, у свою
чергу, визначає необхідність урахування транспортної
інфраструктури регіону під час планування маршрутів
руху перевізників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Автором
роботи [2] існуючі на сьогодні методи розв’язання
VRP поділені на три класи: точні, класичні евристичні
та метаевристичні методи. Точні методи представляють інтерес при розробці і тестуванні оптимізаційних
алгоритмів, але для розв’язання практичних ситуацій
не використовуються у зв’язку із швидким зростанням
обчислювальної складності при збільшенні розмірності задачі. Евристичні методи полягають у здійсненні
пошуку у відносно обмеженому просторі розв’язків та
забезпечують знаходження наближених до оптимальних розв’язків за прийнятний час. Метаевристичні методи, в напрямку яких зосередилися дослідження з середини 1990-х років, є підкласом класичних евристик,
особливістю яких є ретельне вивчення найбільш перспективних частин простору розв’язків [3]. Якість
отриманих розв’язків при цьому вище, ніж у класичних евристик. Проте, вони включають велику кількість параметрів, які повинні бути налаштовані для
кожної конкретної задачі [4]. Тому метаевристичні методи складають основу сучасних досліджень у сфері
наближених методів розв’язання VRP [2]. Особливо
часто для розв’язання оптимізаційних проблем, до
яких належить і VRP, використовуються метаевристики, які ґрунтуються на механізмах, що зустрічаються
у живій природі. Такі метаевристичні методи отримали
назву біоінспірованих алгоритмів. Серед них і клітинні
автомати, які завдяки природному паралелізму, про-
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стоті і універсальності дозволяють моделювати поведінку самих різних систем, об’єктів і явищ будь-якого
походження [5].
Функціонування апарату клітинних автоматів детально описано у роботах [5, 7, 8]. А приклади їхнього
використання для вирішення оптимізаційних проблем
доводять свою ефективність. Зокрема, у статті [9] на
основі клітинних автоматів змодельовано поведінку
натовпу із урахуванням ментальних особливостей пішоходів. У роботі [10] описано клітинно-автоматний
підхід до моделювання поведінки транспорту та пішоходів. Причому, авторами розроблено програмний
продукт, що дозволяє завантажувати зображення карт
місцевості, на основі яких здійснюється пошук оптимального шляху між двома вершинами графа. Пошук
оптимальних маршрутів руху з використанням апарату
клітинних автоматів також здійснено у статті [11], однак оскільки розглянуто рух повітряних об’єктів, то
транспортну інфраструктуру, на противагу попередньому джерелу, не ураховано. Обґрунтування доцільності застосування клітинно-автоматного підходу до
розв’язання задачі комівояжера наведено нами у роботі [5]. Успішне використання клітинних автоматів
для задач такого плану дозволяє зробити припущення
про їхню ефективність і для розв’язання VRP.
Формулювання цілей дослідження. У попередніх
працях, зокрема у статті [5] було продемонстровано
результати роботи клітинно-автоматного алгоритму
розв’язання задачі комівояжера. Оскільки VRP є узагальненим випадком задачі комівояжера, то можна
зробити припущення, що для її розв’язання також
може бути використано апарат клітинних автоматів.
Таким чином, метою даної роботи є демонстрація результатів клітинно-автоматного алгоритму розв’язання
VRP з урахуванням транспортної інфраструктури
міста. Вирішення цього завдання сприятиме автоматизації бізнес-процесів, пов’язаних з прийняттям рішень у галузі транспортної логістики оптових торговельних чи будь-яких інших підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження.
Найбільш узагальненою варіацією VRP, що використовується під час оптимізації розвезення продукції оптових торговельних підприємств, є Capacitated VRP
(CVRP), що ураховує додатковий параметр — обмежену вантажопідйомність транспортного засобу. Її
сутність полягає в наступному. Однакові транспортні
засоби обмеженої вантажопідйомності здійснюють
доставку продукції з депо до споживачів. Завдання полягає у мінімізації загальних витрат на доставку продукції (або відстаней, що проходять всі транспортні за-
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соби). Тобто, необхідно визначити набір маршрутів мінімальної загальної вартості, що відповідають таким
вимогам:
- кожен маршрут починається і закінчується у
депо;
- кожен споживач включається лише в один із
маршрутів, оскільки може обслуговуватися лише одним транспортним засобом;
- сумарний попит споживачів кожного маршруту не перевищує вантажопідйомності транспортного
засобу.
Математична постановка задачі оптимізації розвезення продукції оптового торговельного підприємства роздрібним торговельним підприємствам здійснена у статті [3].
Для пояснення клітинно-автоматного алгоритму
розв’язання СVRP розглянемо елементарний схематичний приклад розташування навколо депо (центральне велике коло на рис. 1) шістьох торговельних точок-споживачів (дрібні кола на рис. 1).

M

NK NK

k =1

i =1 j =1

S відх =  S сер −   C ij xij → min

.

(2)

Рис. 2. Оптимальний розв’язок з мінімальною
середньою довжиною шляху (на маршруті лише один
перевізник, решта — незадіяні)
При цьому можливий розв’язок (нульове відхилення) може бути не найбільш оптимальним. Такий
випадок схематично зображено на рис. 3.
Виходом із цієї ситуації може бути, зокрема, пошук мінімальної суми середньої довжини шляху та
відхилення від неї. Це можна виразити формулою:

S = (Sсер + Sвідх ) → min .

(3)

Рис. 1. Розташування депо та пунктів призначення
СVRP зводиться до пошуку мінімальної середньої
довжини шляху, яку проходять перевізники товарів.
Цю величину можна виразити формулою
M

S сер =

NK NK

 C
k =1 i =1 j =1

M

x

ij ij

→ min ,

(1)

де M — кількість перевізників, NK — кількість торговельних точок (споживачів), які належить пройти k-му
перевізнику; Cij — елемент матриці відстаней; xij — логічні змінні, причому xij=1, якщо перевізник переїжджає з пункту i в пункт j та xij=0, якщо перевізник не
переїжджає з пункту i в пункт j.
При цьому найбільш оптимальним варіантом,
коли має місце мінімальна середня довжина шляху, є
ситуація, при який лише один перевізник виходить на
маршрут. Тобто СVRP зводиться до задачі комівояжера (рис. 2).
Звичайно, в умовах, коли є обмеження на вантажопідйомність транспортних засобів та норми обслуговування ними торговельних точок на день, необхідно намагатися розподілити споживачів серед відповідної кількості перевізників найбільш оптимальним чином.
Як параметр оптимізації можна вибрати, наприклад, сумарне відхилення від середньої довжини
шляху для кожного перевізника. Це можна виразити
формулою:

70

Рис. 3. Можливий розв’язок за умови пошуку
мінімального відхилення від середньої довжини шляху
(не найбільш оптимальний)
Результати схематично зображено на рис. 4.
Алгоритм рішення СVRP за допомогою клітинних автоматів аналогічний підходу, описаному у статті
[5], але із невеличким доповненням. Суть доповнення
полягає у введенні M—1 допоміжних масивів, які містять інформацію щодо кількості пунктів призначення
відповідних перевізників (рис. 5). Кількість пунктів
третього перевізника можна обчислити: N3 = N — N1 —
N2, де N — загальна кількість торговельних точок. Також у процесі роботи алгоритму, окрім обміну вмістом
клітин, відбувається імовірнісне зменшення або збільшення вмісту цих допоміжних масивів, тобто перерозподіл кількості торговельних точок між перевізниками.
При цьому паралельно відбувається перевірка
щодо порушення умови обмеження на вантажопідйомність машин та норми обслуговування торговельних точок транспортним засобом в день. При фіксації
порушення відповідна зміна ігнорується.
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Рис. 4. Розв’язок за умови пошуку мінімальної суми
середньої довжини шляху та відхилення від неї
(найбільш оптимальне з точки зору рівномірності
навантаження)

Роботу пропонованого клітинно-автоматного алгоритму було апробовано на даних, що стосуються
розвезення продукції по торговельним точкам м. Чернівці оптового торговельного підприємства, що займається продажем продуктів харчування та побутової хімії, ТОВ «Асканія-Прод». Такими даними виступають
координати торговельних точок та центрального
складу (депо), а також попит торговельних точок у
певний день. Кількість торговельних точок, до яких
необхідно доставити вантаж у певний день, становила
134. Кількість транспортних засобів (вантажних автомобілів «Газель»), які обслуговують торговельні точки
м. Чернівці, дорівнює 3, а їхня вантажопідйомність —
1500-1700 кг. Норма обслуговування транспортного
засобу не перевищує 60 точок на день. Сумарний попит усіх торговельних точок — 3840,777 кг.

Послідовність проходження

Варіанти шляхів

Пункти, що належать перевізнику 3

Пункти, що належать перевізнику 2

Пункти, що належать перевізнику 1

Кількість пунктів перевізника 2
Кількість пунктів перевізника 1

Рис. 5. Приклад структури клітинно-автоматного поля для розв’язання СVRP
Зчитування елементів матриці відстаней із сервісу
Google Maps здійснювалося за допомогою відповідної
служби Google Maps Distance Matrix API. Ця служба
надає інформацію щодо відстані для матриці початкових точок та пунктів призначення. Інформація, яка
повертається, ґрунтується на рекомендованому маршруті між початковою точкою та пунктом призначення
у відповідності з розрахунками Google Maps API.
Результати розрахунку оптимального маршруту
руху транспортних засобів у процесі розвезення продукції ТОВ «Асканія-Прод» за відповідними даними наведені у таблиці та графічно зображені на рис.
6.
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Таким чином, в результаті роботи пропонованого
клітинно-автоматного алгоритму отримано розв’язок
СVRP з урахуванням транспортної інфраструктури
міста. Це доводить можливість використання наведеного алгоритму для оптимізації розвезення продукції
оптового торговельного підприємства по точках торговельної мережі. Крім того, він може бути застосований при розв’язанні прикладних задач розвезення
продукції, що виникають в процесі здійснення комерційної діяльності виробниками, які самостійно постачають продукцію у торговельну мережу, а також під
час оптимізації перевезень, що здійснюються різноманітними транспортними компаніями.

71

ЖИХАРЕВИЧ В. В., МАЦЮК Н. О.

Рис. 6. Результати пошуку оптимальних маршрутів руху вантажного автотранспорту ТОВ «Асканія-Прод»
у процесі доставки продукції у торговельну мережу м. Чернівці
Таблиця
Результати маршрутизації
Шлях
Сірий
шлях
Чорний
шлях
Світло-сірий шлях

Порядок проходження торговельних точок
0*-54-120-130-121-24-45-104-101-15-99-102-63-86-13440-79-71-87-128-11-115-44-93-65-7-78-77-29-51-8-3256-108-52-49-34-74-20-84-17-46-132-57-113-59-28-24-0
0-35-88-114-119-61-31-41-18-106-85-97-1-68-112-126100-14-118-95-47-90-123-82-38-5-75-37-66-127-27-11733-25-22-110-26-30-43-4-0
0-50-21-12-81-3-42-29-89-72-91-92-133-73-80-96-10398-10-125-9-116-6-58-109-62-107-36-69-105-16-94-11113-122-76-23-60-19-53-64-48-55-131-39-2-83-67-70-0

Кількість
торговельних
точок, од.

Довжина
маршруту,
км

Сумарна
вага вантажу, кг

47

19,7485

1679,57

39

30,2974

1032,443

48

44,9992

1128,764

* Пунктом 0 позначено склад.
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Висновки
Таким чином, нами була продемонстрована
принципова можливість використання клітинно-автоматного алгоритму при розв’язанні задачі маршрутизації з обмеженою вантажопідйомністю з урахуванням
транспортної інфраструктури регіону. Оптимізація маршрутів руху транспортних засобів під час розвезення
продукції дозволить знизити непродуктивні витрати,
що позитивно впливатиме на рентабельність та конкурентоспроможність підприємств.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ З РИНКУ
З ВИКОРИСТАННЯМ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Постановка проблеми. Стабільність банківської
системи є обов’язковою умовою економічної безпеки
держави. Протягом останніх років відбувається так
зване «очищення банківської системи», виведення з
ринку значної кількості банків, що супроводжується
відтоком коштів і втратою довіри вкладників. Нормативні підстави для виведення банків з ринку регулюються чисельними правовими актами [1-4; 6]. Аналіз
наслідків масового виводу банків з ринку є важливою
науковою та практичною задачею.
Дослідження структурно-функціональних характеристик банків, ліквідованих останніми роками та
підсумкових змін банківської системи доцільно проводити з використанням інструментарію самоорганізаційних карт Кохонена, який забезпечує виявлення однорідних груп банків, залежно від їх профілю ризиків,
переліку основних операцій, джерел отримання прибутку, структури основних статей балансу, особливостей клієнтської бази.
Аналіз досліджень і публікацій. Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банків ґрунтується на традиційних підходах до оцінки причин
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втрати ними платоспроможності і незабезпечення
адекватного управління ризиками. Використання карт
Кохонена для економіко-математичного моделювання
ризиків банків та інших фінансових установ знайшло
відображення у працях вітчизняних та іноземних вчених [7, 9]. У той же час широкі можливості та нерозкритий потенціал даного методу при вирішенні задачі
виокремлення однорідних об’єктів для формалізації
аналізу фінансової стійкості банківської системи та
окремих банків потребує подальшого розвитку.
Метою статті є дослідження можливих якісних
змін банківської системи при суттєвому кількісному
скороченні банків за останні три роки. Запропоновано
структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості кожного із 80 банків, що перейшли до стадії ліквідації. Більшість з цих банків не мали відповідних ознак проблемності.
Виклад основного матеріалу. Динаміка основних
банківських показників за останні три роки, представлена у табл. 1, свідчить про кількісні і якісні погіршення фінансового стану системи.
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Таблиця 1
Основні показники діяльності банків України
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва показника

01.01.2014 р.

01.01.2015 р.

01.01.2016 р.

01.10.2016 р.

Кількість діючих банків
з них: з іноземним капіталом
у тому числі зі 100% іноземним капіталом
Активи банків, млн грн
Регулятивний капітал, млн грн
Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (Н2), %
Результат діяльності, млн грн

180
49

163
51

117
41

100
40

19

19

17

17

1 278 095
204 976

1 316 852
188 949

1 254 385
130 974

1 275 943
135 700

18,26

15,6

12,74

13,78

1 436

-52 966

-66 600

-12 596

Складено за даними статистики Національного банку України [11].

За період з 1 січня 2014 до 1 липня 2016 р. кількість банків скоротилася на 44%. Разом із скороченням кількості банків та банківських операцій, спостерігалося погіршення якості активів та зміна бізнесстратегії для значної кількості учасників ринку. За цей
час значно змінилася і структура активів та зобов’язань банків України, а також загальні обсяги
банківських операцій. Скорочення основних статей
балансу частково компенсовано зміною курсу національної валюти, оскільки залишки коштів в іноземній
валюті збільшилися у перерахуванні до гривні. Наприклад, сукупний обсяг чистого кредитного портфелю
банків, з урахуванням створених резервів на початку
2014 р. складав близько 800 млрд грн і за півтора роки
скоротився до 666 млрд грн. Після перерахування залишків заборгованості у іноземній валюті за курсом на
01.01.2014 р., чистий портфель складає 436 млрд грн,
що на 45% менше від початкового рівня. Скорочення
кількості банків приблизно еквівалентно зменшенню
активів, оскільки з ринка одночасно виводилися малі,
середні і великі за розмірами банки.
Головна проблема полягає не в скороченні обсягів операцій, а у погіршенні якості активів вітчизняних
банків та від’ємному фінансовому результаті їх діяльності. За станом на 1 жовтня 2016 р. сукупний збиток
банківської системи дещо скоротився, що мало би
свідчити про покращення фінансового стану, якщо не
враховувати значне підвищення вимог до створення
резервів під кредитні ризики, яке очікуються з початку
2017 р.
Відповідно до вимог «Положення про визначення
банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями», затвердженого
Постановою Правління Національного банку України
від 30.06.2016 р. №351, для розрахунку резерву використовуватиметься модель «очікуваних збитків», основана на поєднанні більш чітких загальних принципів
та правил оцінки кредитного ризику [5].
Протягом останніх років відрахування банків до
резервів під кредитні ризики є основною причиною
збиткової діяльності. За 2013 р. ці витрати складали
24,5 млрд грн, у наступні два роки вони зросли до 97
та 88 млрд грн відповідно. Відношення обсягу створених резервів до кредитного портфелю за півтора роки
зросли з 13 до 31%. Після впровадження нових стандартів розрахунку кредитних ризиків дане співвідношення зростатиме.
Слід підкреслити, що погіршення якісних показників системи відображає накопичені проблеми минулих років і поточний фінансовий результат не є ко-
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ректним індикатором фінансового стану. Нами запропоновано методику групування банків із близькими
бізнес-стратегіями розвитку, так званий структурнофункціональний аналіз банківської системи, який дозволяє оцінювати фінансовий стан окремих банків та
системи в цілому, а також сприяти ранньому реагуванню на виявлення підвищених ризиків. Дана методика використовує математичний апарат нейронних
мереж, так званих самоорганізаційних карт Кохонена
і забезпечує зручну візуалізацію розподілу ринку банківських послуг.
Групи банків поєднуються за структурою основних агрегатів активів, пасивів, доходів та витрат; за
пріоритетами у наданні послуг; за рівнем та структурою основних видів банківських ризиків; за реакцією
на зовнішні шоки. Такі однорідні структурно-функціональні групи банків (СФГБ), що протягом тривалого
періоду поєднують банки із відповідними характеристиками, мають бути відокремленими та специфічними
об’єктами аналізу фінансової стійкості системи та
оцінки ризиків, які виникають на трьох різних рівнях:
в окремому банку, в СФГБ та банківській системі в
цілому [8].
Для оцінювання фінансової стійкості банків використана система з двадцяти трьох структурних індикаторів, розрахованих за даними оприлюдненої квартальної звітності. На основі аналізу карт Кохонена,
побудованих послідовно на квартальні дати фінансових звітів банків починаючи з 2003 р., розраховується
схематична карта розподілу банків на однорідні групи,
що демонструє взаємне розташування груп, характеристики їх розмірів та середніх значень фінансових
показників. У кластерах поєднуються близькі за значенням структурних індикаторів «образи» банків на
різні звітні дати. Дослідження різних варіантів побудови карт із використанням достатньо деталізованих
системних індикаторів показали, що конфігурація
розташування груп банків на карті зберігається протягом тривалого часу, а зміни структурно-функціональних характеристик кожної групи демонструють об’єктивно існуючі відмінності цих груп.
На рисунку наведені карти Кохонена, побудовані
за даними звітності банків України за станом на
01.01.2014 та на 01.10.2016 рр.
Загальні характеристики розподілу банків на карті майже не змінюються. Найбільша кількість банків
зосереджена у центральній групі із відносно збалансованими показниками. Банки центральної групи (позначені на рисунку як ц) мають дещо підвищену частку
корпоративних кредитів у активах, порівняно із ін-
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шими групами. До центральної групи також можна віднести ц-З/м — банки із підвищеною часткою міжбанківських зобов’язань, ц-А/м — банки із значними
міжбанківськими активами та ц-А/ю — банки із великими корпоративними кредитами. Із урахуванням усіх

СФГБ, наближених до центру, відтік банків із центральної частини карти за визначений період є найбільшим. Кількість банків кожної групи та сукупний розмір їх активів наведено у табл. 2.

Рисунок. Порівняння розподілу банків на СФГБ за станом на 01.01.2014 та на 01.10.2016 рр.
Примітка. Авторська розробка (складено автором на основі [11]).

Таблиця 2

СФГБ

Розподіл банків України на СФГБ за станом на 01.01.2014 та 01.10.2016 рр.
01.01.2014 р.
01.10.2016 р.
Динаміка
Кількість

Активи

Кількість

Активи

Кількість

Активи

ц

90

934 851

28

447 824

-62

-487 027

З/ф/с

27

20 779

20

17 963

-7

-2 816

З/м

9

125 994

7

176 649

-2

50 655

А/цп

11

108 760

19

433 487

8

324 726

А/ф

6

16 338

7

12 853

1

-3 485

А/в-З/п

7

5 104

6

39 954

-1

34 850

З/інш

6

10 136

1

132

-5

-10 004

А/м

10

8 630

1

2 007

-9

-6 623

З/ю/с

9

11 097

-9

-11 097

вал/зб

2

1 657

пробл

3

34 749

180

1278095

З/ф/п

10

144 780

10

144 780

1

295

-1

-1 361

-3

-34 749

-80

-2 152

100

1275943

Складено автором на основі [11].

За неповні три роки більшість СФГБ скоротилася, як за кількістю банків, так і за розміром активів.
Крім центральних кластерів, спостерігалося скорочення групи невеликих банків із підвищеним рівнем
вкладів у пасивах (З/ф/с), міжбанківських зобов’язань
(З/м) та активів (А/м), кептивних банків із підвищеними непроцентними зобов’язаннями (З/інш) та деяких інших груп. У той же час, зросла група банків із
великою часткою цінних паперів у активах (А/цп) та
поточних коштів фізичних осіб у зобов’язаннях
(З/ф/п). Зазначені структурні зміни у системі відображають об’єктивні перетворення у бізнес-стратегіях
банків: скорочення класичного кредитування, зростання частки ОВДП, особливо, у державних банках,

2016/№2

перехід до короткострокової ресурсної бази при поширенні платіжних карток та інших новітніх платіжних
інструментів.
Оскільки загальні співвідношення розмірів СФГБ
та розміщення груп на карті останніми роками принципово не змінювалися, можна стверджувати про збереження багатьох традиційних характеристик ринку
банківських услуг і після проведення його «очищення». Наприклад, залишаються майже незмінними
СФГБ із підвищеними високоліквідними активами і
поточними зобов’язаннями (А/в-З/п), де зосереджені
банки, орієнтовані на комісійні доходи від операцій із
готівкою. Певні ризики пов’язані із роботою банків із
великими споживчими кредитами (А/ф), цінними па-
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перами (А/цп). Протягом усього періоду спостережень,
з 2003 р. виведення з ринку представників СФГБ супроводжується перерозподілом функцій та відокремленням груп, що зберігають ключові характеристики.
У табл. 3 наведено характеристику банків «першої
хвилі» ліквідації у 2014 р. Банки упорядковані за роз-

міром активів, відповідно до класифікації НБУ за
масштабними групами (найменші банки 4 групи розподілені за активами до одного та більше млрд грн).
Також у таблиці надано відомості про СФГБ, до яких
належали ліквідовані банки.

Таблиця 3
Характеристика банків, ліквідованих у 2014 р.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Назва
БРОКБІЗНЕСБАНК
ФОРУМ
АКТИВ - БАНК
ЄВРОГАЗБАНК
ПІВДЕНКОМБАНК
АКТАБАНК
ДАНІЕЛЬ
ЗОЛОТІ ВОРОТА
МЕРКУРІЙ
АВТОКРАЗБАНК
УКР.ФІН.СВІТ
ЧБРР
МОРСЬКИЙ
РЕАЛ БАНК
IНТЕРБАНК
ЗАХІДІНКОМБАНК
ФІНРОСТБАНК
ПРОМЕКОНОМБАНК
СТАРОКИЇВСЬКИЙ
УКРКОМУНБАНК
ПРАЙМ-БАНК
ІНТЕРКРЕДИТБАНК
СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ

Масштабна група
найбільші (1 група)
великі (2 група)
середні (3 група)
середні (3 група)
середні (3 група)
середні (3 група)
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)

грн
грн
грн
грн
грн

Характеристика СФГБ
корпоративні кредити
споживчі кредити
корпоративні кредити
комісійні операції
комісійні операції
корпоративні кредити
цінні папери
вклади
вклади, валюта
вклади
вклади
вклади, валюта
міжбанківські активи
вклади
цінні папери
вклади, валюта
вклади
вклади
вклади
вклади
комісійні операції
вклади
комісійні операції

Складено автором на основі [5].

Серед ліквідованих у 2014 р. банків найбільшу
частину складають малі банки 4 групи, які спиралися
на кошти фізичних осіб, як основу ресурсної бази (12
із 23 банків). Для більшості з цих банків причиною
ліквідації стала непрозора структура власності — ключовий чинник проведення «очищення системи». Деякі
з банків ліквідовані через нефінансові підстави: співпраця з країною-агресором, розташування у Донецькому регіоні або Криму. Окремі банки проводили ризикові операції з купівлі та продажу іноземної валюти
та потрапили у СФГБ із збитками від операцій з валютою. Крім того, 4 банки із 23 спеціалізувалися на
роботі з готівкою та отриманні комісійних доходів.
Для таких банків традиційно високоліквідні активи і

поточні зобов’язання перевищували середній рівень у
системі. Діяльність банків, орієнтованих на комісійні
доходи від операцій з готівкою, супроводжується підвищеними операційними ризиками і потребує посиленого контролю з боку фінансового моніторингу.
Враховуючи значну орієнтацію банків першої
хвилі на кошти вкладників, у 2014 р. в системі розпочався масовий відтік вкладів, що підсилювався нестабільним курсом національної валюти. Подорожчання
ресурсів, погіршення стану позичальників, загальна
економічна кризи посилили проблеми банківської
системи. У 2015 р. кількість ліквідованих банків зросла
майже вдвічі. Перелік ліквідованих у 2015 році банків
наведено у табл. 4.
Таблиця 4

Характеристика банків, ліквідованих у 2015 р.
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
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Назва
2
НАДРА
ДЕЛЬТА БАНК
ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ
ВIEЙБI БАНК
IМЕКСБАНК
КРЕДИТПРОМБАНК
КИЇВСЬКА РУСЬ
ЗЛАТОБАНК

Масштабна група
3
найбільші (1 група)
найбільші (1 група)
найбільші (1 група)
великі (2 група)
великі (2 група)
великі (2 група)
великі (2 група)
середні (3 група)

Характеристика СФГБ
4
споживчі кредити
споживчі кредити
корпоративні кредити
корпоративні кредити
корпоративні кредити
вклади, валюта
корпоративні кредити
корпоративні кредити
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1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2
УКРБІЗНЕСБАНК
УКР.ПРОФЕС.БАНК
СОЮЗ
УКРІНБАНК
МІСЬК.КОМ. БАНК
ЕКСПОБАНК
КИЇВ
КАМБІО
БГ БАНК
ЕНЕРГОБАНК
ДЕМАРК
УКРГАЗПРОМБАНК
ЮНІОН СТАНДАРД
АВАНТ-БАНК
ВСЕУКР.БАНК РОЗВ.
IНТЕГРАЛ
КАПІТАЛ
HАЦ. ІНВЕСТИЦІЇ
ТК КРЕДИТ
АКСІОМА
МЕЛІОР БАНК
УНIКОМБАНК
ПОРТО-ФРАНКО
ГРІН БАНК
ЛЕГБАНК
РЕНЕСАНС КАПІТАЛ
ПРОФІН БАНК
СТАНДАРТ
УКООПСПІЛКА
СТОЛИЧНИЙ
НАЦ.КРЕДИТ
РАДИКАЛ
КОНТРАКТ
ПРЕМIУМ
БАНК СОФІЙСЬКИЙ
ВЕЛЕС
ПЕТРОКОММЕРЦ

3
середні (3 група)
середні (3 група)
середні (3 група)
середні (3 група)
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 гр), >1 млрд
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)

грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн
грн

Закінчення табл. 4
4
комісійні операції
комісійні, валюта
корпоративні кредити
корпоративні кредити
вклади
цінні папери
проблемний
цінні папери
вклади, валюта
вклади, валюта
вклади, валюта
комісійні операції
комісійні, валюта
комісійні, валюта
цінні папери
вклади, валюта
вклади
вклади
комісійні операції
комісійні операції
комісійні операції
комісійні операції
комісійні операції
комісійні операції
вклади
споживчі кредити
вклади
цінні папери
цінні папери
вклади
споживчі кредити
вклади
вклади
вклади
вклади
комісійні операції
цінні папери

Складено автором на основі [5].

Значний перелік ліквідованих банків характеризується різноманітними характеристиками. Сім банків
із 45 належать до великих (1-3 група за розміром активів), орієнтовані на корпоративне кредитування і
пов’язані із ним ризики. Лише чотири ліквідовані
банки мали великий портфель споживчих кредитів.
Слід зазначити, що група банків із підвищеною часткою споживчих кредитів належить до ризикованого
сектору і цей перелік міг бути більшим, якби не відбулася своєчасна зміна структури активів окремих банків. Дванадцять малих та середніх банків спеціалізувалися на отриманні комісійних від роботи з готівкою:
перелік банків із підвищеними операційними ризиками у 2015 р. не збільшився проти 2014 р. 15 малих
банків спиралися на вклади фізичних осіб, як основу
ресурсної бази, їх ліквідація негативно вплинула на
довіру до системи, хоча розміри цих банків незначні.
Шість банків четвертої масштабної групи мали підвищену частку цінних паперів у активах. Лише один банк
із ліквідованих у 2015 р. належав до структурно-функціональної групи проблемних банків.
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Характеристики банків, наведених у табл. 4, суттєво відрізняються між собою. Представлені майже усі
СФГБ, за виключенням групи З/м, залежних від міжбанківських ресурсів, до якої входять, переважно, банки з іноземними інвесторами. Слід підкреслити, що
детальне пояснення причин ліквідації будь-якого банку, потребує не лише аналізу фінансових показників,
а й відомостей про структуру власності, клієнтську
базу, встановлені випадки недостовірності звітності та
порушення економічних нормативів тощо. Структурно-функціональний аналіз дозволяє продемонструвати неоднорідність проблем банків, що виводилися з
ринку та заміщення їх функцій іншими.
Перелік банків, які перейшли до стадії ліквідації
за 9 місяців 2016 р., наведений у табл. 5.
Найбільшу частину складають малі банки із надлишковими активами і комісійними доходами (5 із 12).
На третьому році «очищення» системи банки із підвищеними операційними ризиками ще залишаються на
ринку, що підтверджують дані табл. 2 (група А/в-З/п).
Також серед 12 ліквідованих банків 4 мали підвищений рівень цінних паперів у активах. Слід звернути
увагу, що СФГБ із значним рівнем цінних паперів
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А/цп займає велику частку у структурі ринку і за станом на 01.10.2016 р. Відповідна концентрація ризиків

потребує посиленого контролю з боку банківського
нагляду.
Таблиця 5

Характеристика банків, ліквідованих у 2016 р.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назва

Масштабна група

РОДОВІД БАНК
ФІН.ІНІЦІАТИВА
ХРЕЩАТИК
ФІДОБАНК
ЄВРОБАНК
БАНК ЮНІСОН
МИХАЙЛІВСЬКИЙ
СМАРТБАНК
ІНВЕСТ-ТРАСТ.БАНК
ФІНАНС БАНК
КЛАСИКБАНК
ПАТ Держзембанк

середні (3 група)
середні (3 група)
середні (3 група)
малі (4 гр), >1 млрд грн
малі (4 гр), >1 млрд грн
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)
малі (4 група)

Характеристика СФГБ
проблемний
комісійні операції
цінні папери
цінні папери
цінні папери
цінні папери
споживчі кредити
комісійні операції
комісійні операції
комісійні операції
міжбанківські активи
комісійні операції

Складено автором на основі [5].

За результатами проведеного аналізу не виявлено
чітких і беззаперечних ознак причин ліквідації банків.
Ліквідовані банки належали до різних СФГБ, тобто
мали різні профілі ризиків. Для детального і продуктивного аналізу фінансового стану кожного банку необхідно досліджувати конкретне місце на карті, особливості бізнес-стратегії, причини зміни траєкторії
тощо. Наприклад, розміщення біля ліквідованого банку може свідчити про наявність спільних проблемних
ознак. Більш детальний опис методики структурнофункціональних груп можна знайти у роботі [8].
Висновки
В умовах економічної та фінансової кризи довіра
до банківської системи є ключовою вимогою розвитку.
Виведення банків з ринку є одним із інструментів
банківського регулювання та нагляду, використання
якого має підпорядковуватися забезпеченню стабільності банківської системи. Необґрунтовані та непрозорі рішення щодо ліквідації мають наслідком судові
рішення щодо повернення банків на ринок [9], що
завдає величезних втрат для вітчизняної фінансової
системи. Враховуючи значний соціальний резонанс
кожного випадку виведення банків з ринку, необхідно
відслідковувати системні наслідки процедур ліквідації.
Аналіз фінансової стійкості ринку доцільно проводити з використанням великої кількості показників
та сучасних методик дослідження банківських ризиків,
як СФГБ-метод, який дозволяє вивчати відхилення
структурних характеристик банків кожної СФГБ від
середніх значень банків збалансованої групи. Достатньо формалізований апарат виокремлення однорідних
банківських груп надає широкі можливості приймати
обґрунтовані рішення в системі банківського регулювання та нагляду.
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ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ІВАНОВ С. В., СОЛДАК М. О.

С. В. Іванов
д-р екон. наук,
М. О. Солдак
канд. екон. наук
Громадська спілка «Міжнародний центр досліджень
соціально-економічних проблем модернізації та
розвитку кооперації», м. Полтава
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТАН
У ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Термін «модернізація» останнім часом є предметом політичної та наукової риторики в Україні та розуміється як процес, який здатен забезпечити країні
статус постіндустріальної держави. Модернізація нерозривно пов'язана з переходом на інноваційний шлях
розвитку, тому в результаті має привести до нового
технологічного вигляду української економіки, зниження її залежності від кон'юнктури сировинних ринків, підвищення конкурентоспроможності країни та
рівня добробуту українських громадян.
За даними статистики Світового банку, економіка України за структурою ВДВ за формальними
ознаками може бути віднесена до економіки постіндустріального типу: обсяг виробництва послуг (60%) перевищує обсяг виробництва товарів (25,9%) та сільського господарства (14,0%) (рис. 1). Однак галузева
структура національної економіки свідчить про зворотне. Стадії цивілізаційного прогресу (аграрну, доіндустріальну, індустріальну та постіндустріальну) визначають технологічні способи виробництва, які є
критерієм визначення ступеня економічного розвитку
країни [1, с. 105]. За оцінками експертів економіка України ґрунтується на 95% на третьому та четвертому
технологічних укладах (металургійна, хімічна, аграрна
галузі, нафтохімія, застаріла енергетика, важке машинобудування), тоді як в економіці країн, які перейшли
до постіндустріальної стадії, переважають п’ятий та

шостий уклади (радіоелектроніка, обчислювальна, телекомунікаційна техніка, програмне забезпечення, робототехніка, інформаційні послуги, біомедична інженерія) [2].
У світовій економіці відбуваються істотні зміни у
співвідношенні ролі та значущості секторів, які формують їх структуру: частка первинного та вторинного
секторів у виробництві валової доданої вартості знижується відповідно до третинного сектора (рис. 1).
Структурні зрушення у світовій індустрії визначають зміни галузевої структури переробної промисловості високорозвинутих країн, однак і у деяких країнах, що розвиваються, відбулися помітні зміни. Склалася стала світова тенденція випереджального зростання у структурі переробної промисловості наукоємних галузей, які виробляють продукцію, що є конкурентоспроможною на ринку. Основу цих тенденцій
складає зростання витрат на наукові дослідження.
Розвинуті країни підтримують фінансування науки на
рівні 2,0-4,0% (рис. 2). Останніми роками стрімко
зросла наукоємність ВВП азіатських країн. Південна
Корея підвищила цей показник з 2,3% у 1996 р. до
4,3% у 2014 р., а Китай — з 0,6 до 2,1%. Це свідчить
про існуючі в країнах стратегії розвитку, що спрямовані на зростання конкурентоспроможності на основі
економіки знань.
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Рис. 1. Частка секторів економіки у валовій доданій вартості світу, %
Джерело: дані Світового банку.
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Рис. 2. Динаміка витрат на наукові дослідження та розробки по окремих країнах світу, у % до ВВП
Джерело: данні Світового банку [3].

Останніми роками формується новий тренд, який
пов'язаний із сектором інтелектуальних послуг, та
його бурхливим розвитком у країнах світу, що пояснюється низкою факторів:
зростання доходів призвело до зростання кінцевого попиту на послуги і значні зрушення в приватному внутрішньому споживанні. Це, перш за все, стосується таких послуг, як дозвілля, висока якість охорони здоров'я та медичних послуг, вищої освіти або
інших послуг, наприклад подорожі, які можуть сприяти поліпшенню якості життя;
деякі сектори послуг стикаються зі зростаючим
попитом через фактор демографічних змін. Збільшення тривалості життя в промислово розвинених
країнах, демографічне старіння населення, впливає на
зростання попиту на певні послуги (наприклад, в галузі охорони здоров'я). Крім того, зміни в житті стилів
(готелі і ресторани, туризм, творчі галузі) або більш
широке використання Інтернету (комп'ютерні послуги, телекомунікації) також впливають на кінцевий
попит на послуги. Попит на деякі послуги, зокрема в
галузі освіти і медичного обслуговування, тісно пов'язаний з дією механізмів держави загального добробуту
(welfare states);
зростання сектору послуг в національній економіці стимулюється зростаючим проміжним попитом
на послуги, а послуги все частіше використовуються
як проміжні матеріали для різних видів промислової
діяльності. Це безпосередньо означає, що послуги
отримали чіткіше відображення в сучасній статистиці.
Наприклад, види послуг, які виконуються силами підприємства, або були на зовнішньому підряді вертикально інтегрованих компаній-виробників (клинінгові
та транспортні послуги) тепер краще відображені в наявних статистичних даних про послуги, в той час як
раніше вони відображались у даних з виробництва.

Використання IT-аутсорсингу дозволяє значно скоротити нетипові для підприємства витрати, пов’язані з
непрофільною діяльністю, підвищити прибутковість
IT-проектів. Більше 70% американських компаній використовують IT-аутсорсинг, передаючи на виконання
спеціалізованим фірмам 10-15% операцій, пов’язаних
із застосуванням інформаційних технологій. Основними з них є побудова IT-інфраструктури, забезпечення інформаційної безпеки й надійного зв’язку з
віддаленими філіями та інші, які сприяють швидкому
здійсненню інноваційних проектів [4].
У дискусіях щодо ролі промисловості та послуг у
розвитку економіки основним аргументом є чітке
розмежування між матеріальними товарами переробної промисловості та нематеріальним сектором послуг.
Але характер виробництва та послуг, що змінюється,
роблять межу між цими групами галузей все менш
чіткими. Багато сервісних компаній становляться
більш схожими на виробничі підприємства, де виготовляється продукція масового виробництва сервісних
продуктів, а не послуги на замовлення. Деякі категорії
послуг проявляють виробничі характеристики, оскільки ці послуги «виготовлені», як товари. Автори роботи
«Немає індустрії, немає майбутнього?» [5] навели
яскравий приклад такого явища: «Найбільш широко
відомі приклади послуг, що виробляються згідно промисловим методам, такі як центри обробки даних, пошукові системи і хмарні обчислення, є енергоємними
видами діяльності і вимагають високих рівнів основних засобів (серверні ферми, системи охолодження,
захист сайтів тощо), нічим не поступаються традиційним промисловим об'єктам, для яких витрати швидко
зменшуються. У той час як промислові підприємства
більше не мають димових труб, виробники послуг
прийшли їм на зміну: кожен центр обробки даних
Google містить сотні тисяч серверів, які мають бути
охолоджені»1.

1
«The most widely-known examples of services produced
according to “industrial” methods are those of data centres,
search engines and cloud computing, all of which are energyintensive activities, requiring high levels of fi xed assets (server
farms, cooling systems, secure sites, etc.), in no way inferior

to those of traditional industrial sites, and for which the costs
rapidly decrease. While (industrial) factories no longer have
chimneys, service producers have taken over: each Google data
centre includes hundreds of thousands of servers which need
to be cooled».
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Так, поширення ІТ має екологічні наслідки. За
оцінками Gartner Consulting, провідної дослідницької і
консалтингової компанії з інформаційних технологій,
ІТ відповідають за такий же обсяг викидів CO2 в глобальному масштабі, як і вся авіаційна промисловість,
обсяги викидів якої складають два відсотки від загального обсягу викидів CO2 [6]. Тому розвинуті країни
вдосконалюють свої методи боротьби зі шкідливою
дією ІТ на навколишнє середовище.
Підприємства все більше створюються навколо
тісної взаємодії виробничої діяльності та послуг, і
складно статистично визначити виробництво це чи
послуга. Промислові підприємства виконують не
тільки виробничу діяльність, як і сервісні фірми виробляють не тільки послуги. Робочі місця на виробничих підприємствах більше не пов'язані тільки з виробничим процесом (виробництво, монтаж і т.п.) і все більша кількість працівників у виробництві зайнята в
професіях, які можна розглядати як послуги пов'язані
з керуванням, дизайном, фінансовою та юридичною
діяльністю. За десять років (з 2002 по 2012 р.) частка
зайнятих у промисловості, які мають відношення до
послуг, збільшилась у Франції з 37,8 до 52,8%, Великій
Британії з 45,3 до 51,7%, Німеччині з 42,6 до 50,1%,
Чехії з 29,7 до 32,7%, Естонії з 22,9 до 28,8% [7].
Сектор послуг традиційно розглядався як інноваційно-відсталий (innovation-laggards) з точки зору
R & D і технології. Сектор послуг в цілому нижче по
R & D інтенсивності порівняно з підприємствами переробної промисловості і майже половина підприємств, які впроваджують нові послуги на ринку не виконують діяльності з наукових досліджень та розробок.
Інновації у сфері послуг втілюють у собі деякі технологічні (в основному пов'язаних з ІКТ), але особливо
нетехнологічні інновації. Інноваційний продукт часто
асоціюється з проведенням досліджень та розробок, а
інноваційні стратегії в сфері послуг включають частіше маркетингові та організаційні інновації (так звані
«м'які» інновації). Беручи до уваги той факт, що інновації в сфері послуг, швидше за все, приймають інші,
ніж R & D, форми, сервісні фірми є набагато більш
інноваційними, ніж традиційно вважається. Частки
інноваційних фірм переробної промисловості і сервісних фірм в більшості країн майже однакова [8, p. 27]1.
Вивчення особливостей та тенденцій розвитку
третинного сектору країн Євросоюзу здійснюється на
основі показників, що характеризують різні аспекти
сфери послуг, зокрема рівень їх знанеємності. Секторальний підхід базується на показнику наукоємності
витрат при виробництві продукції та послуг (R & D
expenditure /value added). На цьому підході засновано
поділ галузей промисловості і сфери послуг за рівнем
технологічного розвитку в кодах NACE (Classification
of Economic Activities in European Community), при цьому
класифікація має 2-х і 3-цифровий рівні (табл. 1). Кількісної оцінки рівня наукоємності послуг в статис-

тичній класифікації не існує, але прийнято поділ інтелектуальних послуг на комерційні (ринкові) і некомерційні (неринкові), до яких відносять послуги
освітні та послуги охорони здоров'я, що фінансуються
переважно з бюджету. Для наукоємних послуг знання
є основним фактором виробництва товару, який вони
пропонують. Високотехнологічні, наукоємні послуги
(high tech knowledge-intensive services — KIS) — це послуги, у складі яких використовуються високі технології. Вони є принципово новими, мають революційний характер, завдяки чому на певний час займають
монопольне становище на ринку послуг за рахунок
інноваційної спрямованості. Окрему підкатегорію KIS
будують наукоємні бізнес-послуги (KIBS). Останніми
роками багато досліджень зосереджено саме на цьому
виді послуг: дається огляд ролі і функції KIBS в інноваційних системах і виробництві знань, трансформації
та взаємозв’язку із підприємствами малого та середнього бізнесу через процеси генерування та поширення знань [9].
У США при аналізі показників розвитку технологій розглядаються сектор інтелектуальних та технологічно інтенсивних виробництв (knowledge- and technology-intensive industries − KTI), який складається з 10 видів економічної діяльності, що мають тісний зв'язок з
наукою та передовими технологіями. Вони включають:
п’ять видів інтелектуальних послуг, які або використовують високі технології, або доводять їх до споживача. До них відносяться фінансові послуги, ділові
послуги (у тому числі розробка програмних продуктів,
НДДКР), а також некомерційні послуги у сфері освіти
та охорони здоров’я;
п’ять видів високотехнологічних виробництв товарів, які включають аерокосмічну галузь, фармацевтику, виробництво комп’ютерів та офісного обладнання, телекомунікаційне обладнання, наукове обладнання (медичні, точні та оптичні інструменти) [14].
За оцінками на КТI галузі (частка галузей у ВВП)
у 2014 р. припадало 29% світового виробництва. Комерційні послуги мають найвищу частку ВВП (17,1%).
Громадськість послуги (освіта і охорона здоров'я) —
9,1%. Виробництво високотехнологічних товарів складає 2,4% світового ВВП.
Серед країн лідирує США — 39,3% та Велика
Британія — 37,0%. Далі слідують: Євросоюз — 30,5%,
Японія — 29,8, Південна Корея — 23,7%, Китай —
21,0%. На Сполучені Штати припадало 33% світових
комерційних послуг, на другому місті − ЄС (25%).
Частка Китаю у цьому показнику продовжувала
швидко зростати, і Китай, обігнавши Японію, став
третьою країною в світі за величиною поставок комерційних послуг з часткою 10%. Сполучені Штати і
Китай, який в кінці 2000-х років обігнав Японію і ЄС,
є найбільшими світовими виробниками високотехнологічних товарів (29 і 27%, відповідно) [15].

1
В Україні серед загальної кількості обстежених підприємств переробної промисловості інноваційно активними у 2012-2014 рр. були 19,5%, а послуг — 11,0%. Серед
інноваційно активних підприємств переробної промисловості з технологічними інноваціями 75%, тоді як серед
сервісних підприємств — лише 48,7%. У той же час нетехнологічні інновації (маркетингові та/або організаційні
інновації) більш притаманні підприємствам послуг —

51,3%, ніж промисловим (24,6%) [10, с. 184 ]. Тому, за
версією журналу Forbes до трійки лідерів за комплексною
оцінкою масштабу продуктових, маркетингових та управлінських інновацій з урахуванням рівня конкурентної переваги, увійшли дві компанії, що надають послуги (ПриватБанк, «Нова Пошта») і одне промислове підприємство
(«Південмаш») [11].
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Таблиця 1
Сфери послуг за рівнем наукоємності
Виробництво кінофільмів, відео- та телевізійних програм, фонограм і музичних записів (59);
Програмування, радіомовлення та телебачення (60);
Телекомунікації та зв'язок (61);
Комп'ютерне програмування, консультації та інші супутні послуги (62);
Діяльність інформаційних служб (63);
Наукові дослідження та розробки (72)
Наукоємні ринкові по- Водний транспорт (50);
слуги (за винятком по- Повітряний транспорт (51);
середницьких і високо- Юридична та бухгалтерська діяльність (69);
технологічних фінансо- Діяльність головних офісів; консультації з питань управління (70);
Архітектурно-інженерна діяльність; технічні випробування та аналіз (71);
вих послуг)
Реклама і маркетингові дослідження (73);
Інша професійна, наукова і технічна діяльність (74);
Діяльність з працевлаштування (78);
Безпека і розшукова діяльності (80)
Діяльність з надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного заНаукоємні фінансові
безпечення (64);
послуги
Страхування, перестрахування та пенсійне забезпечення, крім обов'язкового
соціального забезпечення (65);
Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг та страхової діяльності (66)
Видавнича діяльність (58);
Інші наукоємні послуги
Ветеринарна діяльність (75);
Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне забезпечення (84);
Освіта (85);
Діяльність у сфері людського здоров'я (86);
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання (87);
Надання соціальних послуг без забезпечення проживання (88);
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг (90);
Бібліотеки, архіви, музеї та інші культурні заходи (91);
Організації азартних ігор і укладання парі (92);
Спортивні заходи та організації відпочинку та розваг (93)
Комп'ютери та пов'язана з цим діяльність;
KIBS
Наукоємні
Дослідження та розробки;
бізнес-послуги
Правова, технічна та реклама діяльність
Джерело: складено авторами за [12; 13].
KIS

Високотехнологічні
наукоємні послуги

Європейські дослідження щодо ролі наукоємних
послуг у розвитку економіки стосуються, насамперед,
їх внеску у загальну зайнятість. На сьогодні KIS забезпечують високу частку кваліфікованих робочих місць
у різних європейських регіонах. Столичні регіони в
центральних і південних Європейських країнах, деякі
регіони в Великобританії, Швеції і Фінляндії мають
найвищий відсоток зайнятості у KIS — більше 39,0%.
Більшість периферійних регіонів в нових державахчленах ЄС мають менше 25% співробітників підприємств KIS [16, р. 13]. Показник зайнятості у високотехнологічних послугах по регіонах використовується
для кластерного аналізу [17, р. 10-14]. Територіальний
аспект розміщення високотехнологічних послуг має
велике значення. У роботі [18] на основі моделі, описана роль KIS у розвитку регіонів. Дослідження показали, що вплив KIS на розвиток регіонів залежить від
їх (регіонів) рівня розвиненості. Вплив KIS на економічне зростання є лише непрямим навіть в розвинених
регіонах. У менш розвинених регіонах вплив KIS на
продуктивність праці і розвиток промисловості слабкий; в розвинених регіонах KIS відіграє ключову роль
в якості посередника між високотехнологічними галузями промисловості.
Детальний аналіз наукомістких послуг в європейських регіонах проводиться з урахуванням їх просторової структури. Емпіричні дослідження демонструють
наявність просторових структур у сфері наукомістких
послуг серед європейських регіонів [16, р. 12-20]. Цей
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висновок заснований на дослідженні зайнятості та
професійності діяльності. Рівень зайнятості у KISпослугах є особливо високим у центральній та північній Європі. Наукоємні високотехнологічні послуги зосереджені, в основному, в європейських столицях, а
також у прилеглих міських районах. Крім того, підтверджується динамічне зростання наукомістких послуг в європейських регіонах. Зв'язок зайнятості у
KIS-послугах із ВВП вказує на той факт, що рівень
соціально-економічного розвитку регіону та зайнятість у сфері наукоємних послуг тісно пов’язані між
собою. Розбіжність між спеціалізацією послуг по регіонах та динамікою їх зростання є принциповим моментом, який демонструє необхідність адаптації політики підтримки окремо у контексті кожного регіону.
Кластерний аналіз дозволяє визначити типи європейських регіонів зі специфічними характеристиками та
розробити напрями політики підтримки інноваційного розвитку територій. Так, політика, яка орієнтована виключно на сектор послуг може бути неоптимальною, у той час як підтримка інноваційної системи,
що спрямована на весь набір акторів та їх взаємозв’язoк, буде вказувати на цілісний, системний підхід
на основі політики і збалансованого набору підтримки
для усіх типів суб’єктів (виробництва та послуг) і діяльності від науково-дослідної до нетехнологічних
інновацій. Поліпшити інноваційну діяльність в регіонах з високою концентрацією KIS або високотехнологічного виробництва можливо за рахунок посилення
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узгодженості і системних можливостей. Політика має
ґрунтуватися на сильних сторонах в одному секторі та
спрямовуватися на передачу їх в інші сфери діяльності. Наприклад, кілька європейських регіонів мають
помірне високотехнологічне виробництво, але важливий сільськогосподарський сектор і порівняно високі
темпи зростання KIS. Це може вказувати на можливості перетворення з сільськогосподарського регіону або
промислового, з переважанням галузей середньотехнічного рівня на конкурентоспроможний регіон, де
провідні види діяльності розвиваються під керівництвом наукоємних послуг. У будь-якому випадку, детальний розгляд ситуацій, які є характерними для
кожного регіону є необхідним, включаючи аналіз
інноваційної діяльності, співпраці, конкретних потреб
регіональних компаній, а також перешкод для інноваційної активності.
Важливе значення в контексті інформованості
осіб, які приймають рішення щодо розробки та впровадження політики регіонального розвитку є взаємозв’язок між наукомісткими послугами та кваліфікаційним рівнем зайнятих (рівень вищої освіти, особливо в
технічних галузях, професійно-технічної підготовки,
навчанні протягом усього життя). Однак, крім кваліфікації, важливими є і «м’які навички» (soft skills),
прояв яких складно відстежити, перевірити і наочно
продемонструвати (тренінги з мотивації, лідерства,
менеджменту, роботи в команді, управління часом,
проведення презентацій, продажу, особистого розвитку).

Рівень розвитку сектору високих технологій у промислових регіонах України.
На відміну від розвинутих країн світу в Україні
продовжується зниження витрат на наукові дослідження по відношенню до ВВП (рис. 2) і не перевищує в останні роки 0,6%. Частка експорту високотехнологічних товарів у відношенні до обсягу переробної
промисловості складає 6,0 проти 15,0% у ЕС, 11,1% —
Росії, 9,0% — Польщі, 20,0% — Китаю [19].
Недостатньо уваги приділяється підтримці сектору високотехнологічних послуг. У світовій практиці
формування постіндустріальної економіки має стратегічний характер і для розвитку економіки знань сектор
послуг розподіляється на кілька рівнів за ступенем використання знань, у якому окремо розглядаються високотехнологічні. Проте у вітчизняній практиці
складно виділити сектор інтелектуальних послуг. З
2006 р. Державна служба статистики України проводить обстеження інноваційної діяльності підприємств
за європейською методологією. Але можливість визначити рівень наукоємності вітчизняних послуг можна
лише з 2015 р. Класифікація послуг за КВЕД-2010
представляється із деталізацією кожного виду діяльності у вітчизняній статистиці з І кв. 2015 р. щоквартально (табл. 2). Деталізація є вкрай важливою, оскільки
такі види послуг, як «Транспорт» та «Діяльність у
сфері адміністративного та допоміжного обслуговування» тільки частково входять до наукоємних: з першого виду — тільки водний та авіаційний транспорт, з
другого — діяльність із працевлаштування та діяльність
охоронних служб та проведення розслідувань.
Таблиця 2

Структура наукоємних послуг (knowledge-intensive services ) в Україні
IV кв. 2015 р.,
млн грн
%
Усього
123250
100,0
Усього наукоємні послуги
44,6
Високотехнологічні наукоємні послуги
25462,4
20,66
Видавнича діяльність; виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів; діяльність у сфері
радіомовлення та телевізійного мовлення
3401,6
2,76
Телекомунікації (електрозв’язок)
13245,1
10,75
Комп’ютерне програмування, консультування та пов'язана з
ними діяльність; надання інформаційних послуг
6869,9
5,57
Наукові дослідження та розробки
1945,8
1,58
Ринкові наукоємні послуги
19889,6
16,14
Водний транспорт
648,9
0,53
Авіаційний транспорт
6309,9
5,12
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
5647,3
4,58
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку; інша
професійна, наукова та технічна діяльність; ветеринарна діяльність
5532,7
4,49
Діяльність із працевлаштування
385,6
0,31
Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань
1365,2
1,11
Інші наукоємні послуги
9642,9
7,82
Освіта
5623,6
4,56
Охорона здоров'я
3052,4
2,48
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання; надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
13,9
0,01
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
953
0,77

I кв. 2016,
млн грн
119817
25681,4

%
100,0
41,4
21,43

3084,1
13412,9

2,57
11,19

7601,3
1583,1
16582,8
421,5
5107,5

6,34
1,32
13,84
0,35
4,26

4307

3,59

4965,8
491,7
1289,3
7395,1
3928
2613,2

4,14
0,41
1,08
6,17
3,28
2,18

10,8
843,1

0,01
0,70

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [20; 21].
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За результатами розрахунків, наведених у таблиці,
в Україні наукоємні послуги складали у І кв. 2016 р.
41,4%, з них високотехнологічні наукоємні послуги —
20,4%, серед яких найбільшу питому вагу займали телекомунікації (електрозв'язок) — 11,2% та комп’ютерне програмування, консультування та пов'язана з
ними діяльність; надання інформаційних послуг —
6,3%. Ринкові наукоємні послуги представлені, переважно, авіаційним транспортом (4,3%) та рекламною
діяльністю і дослідженнями кон’юнктури ринку; іншою професійною, науковою та технічною діяльністю;
ветеринарною діяльністю — 4,1%. У загальному обсязі
реалізованих послуг освіта складає 3,3%. Дуже низький рівень у загальному обсязі послуг займають наукові дослідження та розробки — 1,3%.
Для України однією з перспективних зараз вважається ІT-галузь. Рівень її розвитку високо оцінюється як в Україні так і за її межами і тому пропонується широка підтримка цієї галузі з боку держави у
вигляді зменшення адміністративного тиску, забезпечення доступу до дешевих кредитів, запровадження
ефективних механізмів залучення інвестицій1. Спеціалісти відмічають розширення IT-аутсорсингу в Україні, що зумовлюється підвищенням попиту на «хмарні»
послуги (сучасні технології збереження та управління
базами даних), зростанням потреби в розробці проектів консолідації та візуалізації, комплексних систем інформаційної безпеки, уніфікованих комунікацій. Саме
розвиток IT-галузі, як інноваційної сфери економіки
з високою доданою вартістю, дасть змогу в стислий
термін збільшити ВВП країни та забезпечити стабільні
валютні надходження до української економіки. Аналітики вважають, що для розвитку цього бізнесу потрібні суттєва підтримка держави у вигляді зменшення
адміністративного тиску, забезпечення доступу до дешевих кредитів, запровадження ефективних механізмів залучення інвестицій.
Відомо, що поява нового потенціалу зростання в
одному з секторів завдяки вдалій підтримці держави
здатна перетворитися у локомотив зростання для всієї
економіки. Але таке може бути, коли економіка має
набір характеристик системи: розвинуті внутрішні
зв’язки, ємний внутрішній ринок, сучасну диверсифіковану виробничу базу, розвинуту підсистему коопераційних зв’язків, сучасну інфраструктуру, накопичений досвід проведення ефективної економічної політики. Щодо національної економіки, то їй, скоріш,
притаманні інші риси: слабкі внутрішньорегіональні і
міжрегіональні зв’язки, недостатньо ємний внутрішній ринок, слабка інфраструктура, недостатній рівень
коопераційних зв’язків, значний знос виробничих
фондів, недосконалість соціально-економічних інститутів, недостатність досвіду проведення ефективної
промислової політики. Тому уявляється сумнівним,
що поява нового потенціалу зростання не обов’язково
розповсюдиться на суміжні сектори та перетвориться
1

У 2016 р. до списку The 2016 Global Outsourcing 100
увійшли десять українських IT компаній, причому чотири
компанії, які засновані саме в Україні, решта — міжнародні, але з центрами розробки в нашій країні. Варто відзначити, що в минулому році в цей рейтинг входили
тільки чотири IT-компанії з офісами в Україні [22];
Прокопенко Р.В. Анализ перспектив отраслей украинской экономики при выходе из кризиса / Р.В. Прокопенко // Управління економікою: теорія та практика. Че-
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на локомотив зростання всієї економіки. Збільшення
витрат на освіту та науку при відсутності розвитку галузей із зростаючою віддачею веде тільки до відтоку
кваліфікованих кадрів на кордон. Країна, яка спеціалізується на галузях із убиваючою віддачею, забезпечує галузі зі зростаючою віддачею інших країн кваліфікованими кадрами, які готові працювати за менші
заробітні плати, ніж місцеві спеціалісти. І те, що вітчизняні програмісти мають успіх у світи, підтверджують експерти.
Отже, необхідним є пошук драйверів, які консолідують розрізнені імпульси від окремих секторів у потоки інтегрованого внутрішнього розвитку для усіх галузей і регіонів. Такими драйверами зазвичай називають транспортну та логістичну інфраструктури, малий
та середній бізнес, кластерні структури, аграрний сектор. І хоча для останнього характерна спадаюча віддача, він формує попит на продукцію сільхозгосподарського машинобудування, виробництво добрив, а це
середньовисокотехнологічні галузі, які здатні забезпечувати конкурентоспроможність регіонів України на
сучасному етапі.
Для аналізу розвитку наукоємних виробництв у
промислових регіонах України, враховуючи можливості вітчизняної статистики, розглянуто показники
сектору наукоємних послуг та технологічно інтенсивних виробництв:
високотехнологічні наукоємні послуги (видавнича
діяльність; виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів; діяльність у
сфері радіомовлення та телевізійного мовлення; телекомунікації (електрозв’язок); комп’ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
надання інформаційних послуг; наукові дослідження
та розробки); ринкові наукоємні послуги (діяльність у
сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури та
інжинірингу, технічні випробування та дослідження,
діяльність головних управлінь (хед-офісів), консультування з питань керування; рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність);
неринкові наукоємні послуги (освіта; охорона здоров'я та
надання соціальної допомоги);
високотехнологічні галузі переробної промисловості
(виробництво комп'ютерів, електронної та обчислюваної техніки; виробництво основних фармацевтичних
продуктів); середньовисокотехнологічні галузі переробної
промисловості (виробництво електричного устаткування; виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань; виробництво автотранспортних засобів; виробництво хімічних речовин та хімічної продукції).
На рис. 3 регіони розташовано за часткою ВРП у
ВВП України. Дослідження включає і м. Київ. Як адміністративний центр країни, де знаходяться головні
офіси багатьох компаній, дослідно-наукові та освітні
тверті Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті — Київ, 2015. — 300 с., (С.
156-165);
Збаразська Л.О. Неоіндустріалізація в Україні: концепт національної моделі /Л.О. Збаразська // Економіка
промисловості. — 2016. - № 3(75). — С. 5-32;
Сергієнко І. Держава повинна зупинити відтік ITшників / І. Сергієнко // Урядовий кур’єр. — Режим доступу:
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/derzhava-povinnazupiniti-vidtik-it-shnikiv/p/.
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набагато нижчою. Дніпропетровська область, посідаючи перше місце серед регіонів України за часткою у
ВВП, — на другому місці після Харківської області за
внеском у високо- та середньовисокотехнологічні галузі, лише на 0,6 в.п. випереджаючи Запорізьку область. Найменша кількість високо- та середньо високотехнологічних галузей розташована у Полтавській
області.

заклади, він концентрує значний науковий потенціал
має найвищу частку й у високо- та середньовисокотехнологічному виробництві, і в усіх видах наукоємних
послуг. Власно, це не суперечить європейській тенденції розташування KSI у столицях. Проте незадовільним є те, що частка промислових регіонів у інтелектуальних та високотехнологічних виробництвах є

70
62,2
60

56,3

50
40
30,2
30

23,8
22,5

20

14,5

13,6
11,1

10

6,5
5,5 6,1

7,6

9
4,1 3,6

6,1
2,2

5,25,4 4,9

13
6,8
4,4

4,6 4,2
1,41,1

5,3
1,7
1,6

7,2
2,0

1,5 1,5 0,3

0
м. Київ

Дніпропетровська

Донецька

Харківська

Полтавська

Запорізька

Луганська

Частка у ВВП
Частка у високо- та середньовисокотехнологічних галузях
Частка у високотехнологічних наукоємних послугах

Рис. 3. Внесок промислових регіонів та м. Києва у національні показники
Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики та головних управлінь статистки областей та м. Києва.

Графік демонструє вкрай нерівномірне розташування по промислових регіонах видів наукоємних послуг. Значна частка наукоємних високотехнологічних
послуг зосереджена у Дніпропетровський, Донецькій
та Харківський областях — 15,8%, у той час на Полтавську, Запорізьку та Луганську області разом припадає лише 4,5%. Така ж сама ситуація і з просторовою
структурою ринкових наукоємних послуг. Неринкові
наукоємні послуги значною мірою зосереджені в
Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. При чому, за наданням освітніх послуг лідирує
Полтавська (6,6%) та Харківська області (4,9%). Низькими ці показники є у Луганській та Донецькій областях (відповідно 0,2 та 1,6%).
Структура наукоємних послуг (табл. 3) в Україні
характеризується переважанням у ВВП високотехнологічних послуг (5,7%). Далі слідують комерційні наукоємні послуги (2,2%), останнє місце займають неринкові (0,6%). У промислових регіонах частка високотехнологічних послуг у ВРП значно нижче за середнєукраїнський показник: у Дніпропетровській області — 3,3%, Донецькій — 3,1, Запорізькій — 2,2, Луганській — 4,2, Полтавській — 1,8, Харківській — 4,9%.
Наукові дослідження та розробки в ВВП України займають 1,0%, а в промислових регіонах — максимальне
значення — 0,3%, крім Дніпропетровської області, де
цей показник декілька вище середнього по Україні —
1,1%. Ринкові наукоємні послуги у промислових регіонах теж розвинуті гірше, ніж в середньому по Україні.
Неринкові наукоємні послуги складаються з послуг освіти та послуг з охорони здоров'я та надання
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соціальної допомоги і частка цих послуг у ВВП України є набагато нижчою за світовими стандартами (0,6
проти 9,1%). Для розвитку промисловості на нових
технологічних засадах необхідною є модернізація інженерної освіти та якості підготовки технічних спеціалістів. Однак саме у промислових регіонах частка надання послуг освіти у ВРП є нижчою, ніж навіть середній показник по Україні. Виключенням є лише
Полтавська та Запорізька області, де цей показник
становить 0,3 та 0,2% відповідно.
Промисловим підприємствам необхідно співпрацювати з місцевими освітніми закладами і низька частка послуг освіти у ВРП промислових регіонів є
вкрай негативним фактором, що ставить під загрозу
формування наступних поколінь промислового персоналу.

Висновки
Постіндустріальний етап розвитку економіки характеризується стрімким зростанням масштабів і ступеня впливу знань як ключового фактора. Саме інноваційний фактор розвитку виробництва на основі
знань обумовлює конкурентоспроможність окремих
галузей і виробників на внутрішніх і зовнішніх ринках.
Володіння і можливість застосування тих чи інших
інновацій, що виникають в ході використання знаннєвого ресурсу, обумовлюють рівень технологічності як
самого виробництва, так і обслуговуючих його сервісів.
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Таблиця 3
Наукоємні послуги у промислових регіонах України у 2014 р.

ВРП
Усього послуг
Високотехнологічні наукоємні
послуги
Видавнича діяльність; виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання
звукозаписів; діяльність у сфері
радіомовлення та телевізійного
мовлення
Телекомунікації (електрозв’язок)
Комп’ютерне програмування,
консультування та пов'язана з
ними діяльність; надання інформаційних послуг
Наукові дослідження та розробки
Ринкові наукоємні послуги
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури
та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хедофісів), консультування з питань керування
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку,
інша професійна, наукова та
технічна діяльність, ветеринарна діяльність
Неринкові наукоємні послуги
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Частка видів послуг у ВВП, %

м. Київ
Частка видів послуг у загальному обсязі послуг, %

Частка видів послуг у ВВП, %

Харківська область
Частка видів послуг у загальному обсязі послуг, %

Частка видів послуг у ВВП, %

Полтавська область
Частка видів послуг у загальному обсязі послуг, %

Частка видів послуг у ВВП, %

Частка видів послуг у загальному обсязі послуг, %

Частка видів послуг у ВВП, %

Частка видів послуг у загальному обсязі послуг, %

Частка видів послуг у ВВП, %

Частка видів послуг у загальному обсязі послуг, %

Частка видів послуг у ВВП, %

ДніпропетДонецька Запорізька Луганська
ровська
область
область
область
область
Частка видів послуг у загальному обсязі послуг, %

Частка видів послуг у ВВП,%

Частка видів послуг у загальному обсязі послуг, %

Україна

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 22,7 100,0 14,6 100,0 16,6 100,0 11,6 100,0 7,9 100,0 7,5 100,0 16,3 100,0 37,4
25,1

5,7

22,9

3,3

18,7

3,1

18,7

2,2

52,8

4,2

24,7

1,8

30,0

4,9

38,1 14,3

2,6

0,6

0,8

0,1

4,4

0,7

1,5

0,2

1,2

0,1

1,0

0,1

2,5

0,4

4,9

1,8

13,4

3,0

10,8

1,6

13,6

2,3

13,1

1,5

50,3

4,0

20,4

1,5

15,9

2,6

15,3

5,7

4,6

1,0

3,8

0,6

0,3

0,1

2,8

0,3

0,6

0,1

1,5

0,1

9,6

1,6

7,6

2,8

4,5
9,8

1,0
2,2

7,5
7,6

1,1
1,1

0,3
6,4

0,1
1,1

1,3
7,7

0,1
0,9

0,6
21,7

0,1
1,7

1,8
7,2

0,1
0,5

2,1
12,0

0,3
2,0

10,2
16,4

3,8
6,1

5,3

1,2

6,3

0,9

6,1

1,0

6,4

0,7

21,1

1,7

7,0

0,5

9,9

1,6

6,1

2,3

4,5
2,9
0,8

1,0
0,6
0,2

1,3
2,4
0,6

0,2
0,4
0,1

0,3
1,2
0,2

0,1
0,2
0,04

1,3
7,1
1,5

0,1
0,8
0,2

0,6
1,2
0,2

0,05
0,1
0,02

0,2
9,0
3,7

0,01
0,7
0,3

2,1
3,2
0,9

0,3
0,5
0,2

10,2
2,3
0,7

3,8
0,9
0,3

2,0

0,5

1,8

0,3

0,9

0,2

5,6

0,7

1,0

0,08

5,3

0,4

2,3

0,4

1,6

0,6

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики [23, с. 21-72; 24, с. 13].

У роботі зроблено спробу здійснити оцінку секторів наукоємних виробництв, структуру наукоємних
послуг промислових регіонів. Аналіз продемонстрував,
що промислові регіони не є однаковими за наданням
наукоємних послуг та випуском високо- та середньовисокотехнологічної продукції. Це свідчить, що політика з розвитку інтелектуальних та технологічно інтенсивних виробництв не може бути однаковою для
всіх промислових регіонів. Результати просторової
структури наукоємних виробництв у європейській
практиці оцінюються через частку цих видів діяльності
у створенні нових робочих місць, зміни у структурі
зайнятості, заробітної плати, рівень кваліфікації фахівців в цих галузях. Провести таку оцінку за регіонами України поки ще складно. Але динамічний розвиток сектору наукоємних послуг у світі та в Україні

86

потребує визначення системи показників його розвитку, проведення аналізу кращої світової практики
моніторингу дослідження сектору наукоємних послуг,
здійснення накопичення необхідної для аналізу динаміки розвитку наукоємних послуг та його прогнозування. Особливо важливим це становиться в умовах
децентралізації управління, прийнятті управлінських
рішень на місцевому рівні.
Список використаних джерел
1. Чухно А.А. Висновки і пропозиції, що витікають із праці «Постіндустріальна економіка: теорія,
практика та значення для України» / А.А. Чухно //
Економічна теорія. — 2004. — №1. — С. 105-114.
2. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015-2020 роки) і довгостроковий (2020-2030

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ІВЧЕНКОВА О. Ю., ЛЯХ А. О.
роки) часові горизонти (версія для обговорення) /
наук. керівник проекту акад. НАН України М.З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий
центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. —
Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 36 с.
3. Research and development expenditure (% of
GDP) [Электронный ресурс] // Databank.worldbank.
org. — 2016. — Режим доступа: http://data.world
bank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS? view= chart.
4. Лабжанія Р.Г. Місце і роль аутсорсингу у
сфері послуг і виробництві / Р.Г.Лабжанія // Бізнес
Інформ. — 2013. — №7. — С. 357-361.
5. Fontagnй, L., P. Mohnene and G. Wolff (2014),
No Industry, No Future?, Les Notes du Conseil d’Analyse
Economique, No. 13, Р. 3.
6. https://green.pcmag.ru/content/chto-takoe-zelen
ye- informatsionnye-tekhnologii-green-it.
7. Manufacturing refers to ISIC Rev.4 (NACE
Rev.2) Divisions 10-33 (2002: ISIC Rev.3 / NACE Rev.1
divisions 15-37). http://www.doi.org/10.1787/ 8889329041
27.
8. De Backer, K., I. Desnoyers-James and L.
Moussiegt (2015), “'Manufacturing or Services - That is
(not) the Question': The Role of Manufacturing and
Services in OECD Economies”, OECD Science,
Technology and Industry Policy Papers, No. 19, OECD
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5js64ks09dmn-en.
9. Muller, E., Zenker, A.: Business services as actors
of knowledge transformation: the role of KIBS in regional
and national innovation systems, Research Policy, 2010,
Vol.30, 1501-1516.
10. Наукова та інноваційна діяльність України,
2015: стат. збірник // Офіційний сайт Державної служби статистики.
11. Врятувати майбутнє: перший рейтинг інноваційних компаній України // Офіційний сайт журналу
Forbes http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1416757vryatuvati-majbutne-pershij-rejting-innovacijnih-kompani
j-ukrayini.
12. Glossary: Knowledge-intensive services (KIS) //
Access mode: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-exp
lained/index.php/Glossary:Knowledge-intensive_services
_ (KIS).

13. Schricke E., Zenker A., Stahlecker Th.
Knowledge-intensive (business) services in Europe //
Fotolia, 2012. — Р. 12.
14. Science and Engineering Indicators 2016,
National Science Board // Access mode https://www.nsf.
gov/nsb/sei/infographic1/index.html#knowledge_and_tec
h&figure1.
15. Science and Engineering Indicators 2016,
National Science Board // Access mode https://www.nsf.
gov/ statistics/2016/nsb20161/uploads/1/9/chapter-6.pdf.
16. Schricke E., Zenker A., Stahlecker Th. Knowledge-intensive (business) services in Europe // Fotolia,
2012.
17. Wintjes, R, Hollanders, H. The regional impact of
technological change in 2020. Synthesis report //
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/stu
dies/pdf/2010_technological_change.pdf.
18. Pylak, K., & Majerek, D. Tracing regional
economic evolutions. KIS impact on growth // Procedia
Economics and Finance, https://www.researchgate.net/
publication/264892955_Tracing_Regional_Economic_Evo
lutions_KIS_Impact_on_Growth.
19. High-technology exports (current US$) [Электронный ресурс] // Databank.worldbank.org. — 2016. —
Режим доступа: http:// http://data.worldbank.org/
indicator/TX.VAL.TECH.CD/countries.
20. Експрес-випуск
«Діяльність
підприємств
сфери нефінансових послуг у ІV кварталі 2015 року» //
Офіційний сайт Державної служби статистики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
21. Експрес-випуск
«Діяльність
підприємств
сфери нефінансових послуг у І кварталі 2016 року» //
Офіційний сайт Державної служби статистики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
22. http://day.kyiv.ua/uk/news/180216-10-ukrayinsk
yh-it-kompaniy-uviyshly-do-reytyngu-100-krashchyh-aut
sorsyngovyh-firm-svitu.
23. Діяльність підприємств сфери послуг, 2014:
стат. бюлетень // Офіційний сайт Державної служби
статистики України. — Режим доступу: http://www.
ukrstat.gov.ua.
24. Валовий регіональний продукт за 2014 рік:
стат. збірник // Офіційний сайт Державної служби
статистики України. — Режим доступу: http://www.
ukrstat.gov.ua.

О. Ю. Івченкова
канд. екон. наук,
А. О. Лях
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ РОЗПОДІЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
В УПРАВЛІННІ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПОРТФЕЛЯ ІТ-ПРОЕКТІВ
Постановка проблеми. Сформовані в даний час
політико-економічні умови в країні формують середовище функціонування ІТ-компаній, що характеризується жорсткою конкуренцією і високим ступенем невизначеності. У таких умовах ключовими аспектами
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«виживання» цих компаній є їх адаптивність до динамічних змін вимог, що пред'являються замовником
при впровадженні ІТ-проектів, одночасне ведення декількох (багатьох) різних за змістом проектів та їх відповідність стратегії розвитку компанії.
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ІВЧЕНКОВА О. Ю., ЛЯХ А. О.
Успішність реалізації портфеля залежить від
ефективності виконання процесів ініціації, планування, виконання, моніторингу та контролю ІТпроектів, що входять до складу портфеля. Однак аналіз досвіду практичної діяльності ІТ-компаній показує, що «вузьким» місцем реалізації портфеля є недостатня ефективність технологій розподілу трудових ресурсів з урахуванням проектних особливостей, таких,
як їх прибутковість, витрати, вплив на конкурентоспроможність компанії тощо. Ця обставина дозволяє
запропонувати ідею синтезу методів визначення пріоритетності ІТ-проектів і розподілу трудових ресурсів.
Компанії зацікавлені у пошуку рішень, що підвищують ефективність технологій розподілу трудових ресурсів між ІТ-проектами портфеля, оскільки вони є
визначальним чинником, що впливає на ступінь успішності їх діяльності, виражена в отриманні максимального прибутку, підвищення конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень. Фундаментальні положення теорії управління портфелем проектів викладені в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених:
В. Аньшина, С. Баркалова, Ст. Буркова, В. Воропаєва,
І. Мазура, А. Матвєєва, Д. Новікова, А. Товба, Г. Ципеса, В. Шапіро, Р. Арчібальда, В. Кендалла, К. Роллінза та інших. У зазначених роботах неповною мірою
представлені конкретні схеми вирішення задачі розподілу трудових ресурсів з урахуванням трудових, фінансових, часових обмежень і високої невизначеності.
Ефективний розподіл ресурсів в умовах їх обмеженості за допомогою оптимізаційних методів детально досліджено в роботах А. Баркалова, Р. Беллмана,
Ст. Буркова, В. Бурковой, Р. Джавахадзе та інших вчених. Проте ці дослідження здебільшого носять теоретичний характер, а їх використання в чистому вигляді
ускладнено.
Методика визначення пріоритетності ІТ-проектів
була викладена у працях В. Буркова, Р. Джавахадзе,
В. Кендалла, С. Лоуренса, К. Роллінза, Т. Сааті та ін.

Огляд літератури показав, що більшість робіт присвячено питанню обліку багатокритеріальності при формуванні портфеля ІТ-проектів, а проблема врахування
безлічі критеріїв, що характеризують особливості
внутрішнього та зовнішнього середовища процесу реалізації портфеля залишається недостатньо дослідженою.
Однак при безсумнівній значущості наведених
робіт суттєві зміни економічної обстановки, необхідність прискореного виконання ІТ-проектів в умовах
обмежених фінансових і часових ресурсів вимагають
актуалізації вивчення ряду питань, що стосуються
особливостей вироблення системного підходу, моделей і методів управління проектами.
Метою статті є аналіз моделей і методів розподілу
трудових ресурсів в управлінні реалізацією портфеля
ІТ-проектів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність сучасних ІТ-компаній (компаній) характеризується виконанням постійно змінюваного великого набору унікальних проектів. У зв'язку з унікальністю виникають високі ризики при їх виконанні [5]. Тому в
набір включаються тільки ті ІТ-проекти, які найбільшою мірою відповідають стратегічним цілям компанії.
Отже, з'являється необхідність переходу на принципово новий рівень управління проектами — портфельне управління. Управління портфелем дозволяє збалансувати можливі протиріччя між напрямками діяльності ІТ-компанії, ресурсами і пріоритетами, визначеними в програмах стратегічного розвитку.
У разі, якщо ІТ-компанія одночасно розробляє і
впроваджує кілька інформаційних систем, то портфель
буде включати кілька незалежних ІТ-проектів. У рамках кожного ІТ-проекту виконується перелік різних
робіт кількох видів, що мають строго певну послідовність виконання. Роботи певного виду можуть бути
виконані тільки фахівцями відповідної класифікації.
Таким чином, у дослідженні розглядається портфель
незалежних ІТ-проектів, що складаються з залежних
робіт кількох видів відповідно з рисунком.

Рисунок. Структура портфеля ІТ-проектів
Задача розподілу трудових ресурсів між ІТпроектами портфеля відноситься до складних багатокритеріальних завдань [7]. Для вирішення даної задачі
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необхідно врахувати характеристики робіт ІТ-проектів
портфеля, кваліфікацію виконавців (членів проектної
команди), пріоритетність ІТ-проектів.
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На практиці завдання розподілу трудових ресурсів між ІТ-проектами портфеля вирішується за допомогою різних наукових підходів до побудови моделей
розподілу ресурсів [7]:
1) підхід, заснований на системах з розподіленим
контролем;
2) підхід, заснований на вирішенні задач дискретної оптимізації;
3) підхід, заснований на моделях з повідомленням
інформації агентами про необхідній кількості ресурсів.
У підходах, заснованих на системах з розподіленим контролем, розглядаються системи з матричною
структурою управління, в яких виконавець підпорядкований одночасно кільком керуючим органам. Тому
завдання, які вирішуються в рамках даного підходу,
полягають у розподілі обмежених ресурсів з урахуванням вимог керуючих органів.

Назва моделі
Найпростіша мережа (SN)
Мережа «GANT-діаграма»
Мережа LMI (лінійна модель)
Мережа CPM

Мережа GNM («узагальнена
мережа»)

Мережа GNMR («узагальнена мережу з ресурсно-тимчасовим аналізом»)
Мережа PERT

Таблиця 1
Огляд мережних моделей управління проектами
Опис моделі
Складається з списку подій. Для цієї мережі тип елемента — події, а параметр — число — відсутнє
Містить елементи: події і роботи, які характеризуються параметрами — тривалістю робіт
Аналогічна мережі Гантта, але тривалість роботи може бути задана інтервалом
Являє собою часто використовувану модель, розрахунок якої проводиться
методом критичного шляху. Модель складається з робіт і подій, містить
зв'язок «закінчення-початок». Параметр, що задається на дузі, являє детерміновану тривалість роботи і задається додатним числом
Використовується у будівельному виробництві. Мережа складається з подій
та робіт, містить обмеження щодо термінів та узагальнені зв'язки між роботами. В якості параметрів дуг використовуються як позитивні, так і негативні числа
Мережа GNM, що містить додаткові неявні алгоритмічні зв'язки

Широко використовується в науково-дослідних розробках. Відрізняється
від CPM наявністю (для деяких робіт мережі) випадкової тривалості операцій

Розглянемо існуючі оптимізаційні методи розподілу трудових ресурсів і проаналізуємо можливість їх
застосування для портфеля незалежних ІТ-проектів з
залежними роботами декількох видів [3].
До точних методів розв'язання задачі розподілу
ресурсів відносяться методи лінійного програмування,
яким відповідають графічний і симплексні методи, метод динамічного програмування, метод гілок та меж,
метод послідовного аналізу варіантів, метод будови
послідовності планів, геометричний метод, метод дихотомічного програмування, метод мережевого програмування, методи відсікань. Серед наближених методів рішення задачі розподілу ресурсів використовуються евристичні методи (наприклад, метод «витратиефект»), зокрема, генетичні методи. Розглянемо методи дискретної оптимізації, що використовуються в
задачі розподілу ресурсів між ІТ-проектами [2]. У
статті представлено огляд методів, що найбільш часто
застосовуються для такого класу задач: методи локальної оптимізації, метод гілок та меж, метод динамічного
програмування, а також розглядається використання
методу дихотомічного програмування у складі методів
гілок і меж та динамічного програмування. У роботі
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Підхід, заснований на моделях з повідомленням
інформації, застосовується в системах, в яких використовуються заявки на необхідну кількість ресурсів.
Підхід, заснований на вирішенні задач дискретної
оптимізації, володіє наступною важливою перевагою
порівняно з іншими — отримання оптимального рішення з усіх можливих. Однак даний підхід застосуємо
до обмеженого класу задач [4].
Підхід, заснований на рішенні завдань на мережах, полягає в побудові графіка робіт ІТ-проекту,
зв'язків між роботами, технологічної залежності між
роботами. Цей підхід зручно застосовувати в задачах
розподілу трудових ресурсів одного виду. Існують різні
мережеві моделі, з допомогою яких будуються календарні графіки ІТ-проектів. Наведемо в табл. 1 найбільш відомі з них.

представлений новий метод розв'язання задач управління ІТ-проектами — метод мережевого програмування, описані практичні результати ефективного використання даного методу. Переваги та недоліки описаних методів, що використовуються при розподілі ресурсів між ІТ-проектами, представлені в табл. 2.
Методи локальної оптимізації є неефективними
через неможливість порівняти отримане рішення з оптимальним.
Метод гілок і меж призначений для вирішення
задач невеликої розмірності через високу обчислювальної складності [9]. Проте в ІТ-компаніях найчастіше
одночасно впроваджуються кілька (багато) ІТпроектів, що характеризуються великим об'ємом робіт.
Тому в діяльності ІТ-компаній даний метод, як правило, не застосовується.
Метод мережевого програмування узагальнює метод динамічного програмування і дає для загального
випадку досить універсальний алгоритм отримання
нижніх (верхніх) оцінок, що дозволяє ефективно застосовувати метод гілок і меж для знаходження оптимальних значень [5]. Недоліком даного методу є використання заздалегідь заданих всіх можливих значень
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змінних (сукупність кінцевого числа дискретних величин). Аналогічний недолік має метод динамічного
програмування. Методи динамічного і мережевого
програмування застосуємо до класу задач лінійного

програмування, до якого відноситься розв'язувана задача. Важливо підкреслити, що при розподілі трудових
ресурсів їх число заздалегідь відомо. Тому зазначені
недоліки методів не є критичними для розглянутої задачі.
Таблиця 2

Огляд методів
Найменування методу
Евристичні методи

Методи локальної оптимізації
Метод гілок і меж

Методи
динамічного
програмування

Метод дихотомічного
програмування

Метод
мережевого
програмування

Генетичні методи

Переваги
Дозволяють отримати непогані розклади при порівняно невеликому обсязі необхідних обчислень
Простота існуючих алгоритмів
Можлива оцінка близькості
одержуваного рішення до
оптимального

Ефективний метод розв'язання деяких задач дискретної оптимізації, істотно скорочує перебір
Містить універсальний алгоритм отримання нижніх
(верхніх) оцінок, що дозволяє ефективно застосовувати метод гілок і меж
Отримання точних рішень
або верхніх (нижніх) оцінок
задач дискретної оптимізації;
узагальнює метод динамічного
програмування
знаходження рішень для
більш простих функцій у
складі складної функції
Гнучкий і ефективний інструмент наближеного розв'язання задачі

Недоліки
Складно оцінити близькість отриманих евристичним методом розкладів до оптимального;
існують задачі, для яких застосування функції переваги призводить до поганих результатів
Відсутність оцінок близькості одержуваного рішення до оптимального
Ефективність методу залежить від «якості» значень нижніх (верхніх) оцінок. При «поганій»
оцінкою буде потрібно повний перебір, при «хорошій» оцінку можливо отримати оптимальне рішення за один прохід по дереву розгалужень;
неможливість застосування в задачі великої розмірності зважаючи на великий обчислювальної
складності
При збільшенні числа обмежень задачі експоненціально збільшується обсяг необхідної пам'яті;
придатність до обмеженого класу задач
Неможливість уявити будь-яку функцію в дихотомічному вигляді

Подання цільової функції й обмежень задачі у вигляді супер-позиції більш простих функцій

Ефективність методу залежить від «якості» структурування даних

В евристичних методах, зокрема, генетичних алгоритмах, точність рішення залежить від того, наскільки «якісно» структуровані дані, отже, може бути
отримано неоптимальне рішення. Але використання
генетичного методу може не дати допустимого рішення на заданому часовому інтервалі.

На даний момент існує величезна кількість підходів, методів і моделей, що застосовуються для розподілу трудових ресурсів в управлінні реалізацією
портфеля ІТ-проектів. У даній роботі розглянуто найбільш застосовуваний інструментарій, визначено переваги та недоліки методів і моделей.

Висновки
Діяльність сучасних ІТ-компаній (компаній) характеризується виконанням великого набору унікальних проектів, що постійно змінюються. У зв'язку з унікальністю виникають високі ризики при їх виконанні.
Тому в набір включаються тільки ті ІТ-проекти, які
найбільшою мірою відповідають стратегічним цілям
компанії. Отже, з'являється необхідність переходу на
принципово новий рівень управління проектами —
портфельне управління. Управління портфелем дозволяє збалансувати можливі протиріччя між напрямками
діяльності ІТ-компанії, ресурсами і пріоритетами, визначеними в програмах стратегічного розвитку.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
В ЗБАЛАНСОВАНІЙ СИСТЕМІ ПОКАЗНИКІВ
Постановка проблеми. Економіка України сьогодні відчуває гострий дефіцит кваліфікованих кадрів у
багатьох галузях. Старіння працюючих осіб та негативний демографічний процес створюють певні перешкоди для нормалізації процесів відтворення робочої
сили. У той же час особливу актуальність мають питання мобільності, конкурентоспроможності й рівня
кваліфікації співробітників, відповідності їхньої підготовки зростаючим вимогам сучасного виробництва й
роботодавця. Тим більше, що з розвитком ринкової
економіки виникають нові кваліфікації й нові вимоги
до утримання й процесу навчання працівників [1]. З
огляду на той факт, що людський капітал становить
основу інтелектуальних ресурсів підприємства, якісна
підготовка персоналу — загальна проблема, рішенням
якої необхідно займатися комплексно. Знання, уміння
й навички персоналу, що відповідають характеру діяльності й стратегії розвитку даного підприємства,
сприяють його економічній активності. Істотний
вплив на рішення стратегічних проблем управління
людським капіталом має розподіл потреб роботодавців
на ринку праці. Незважаючи на успіхи окремих підприємств у плані реалізації в інноваціях людського
фактору, необхідно констатувати: в Україні відсутній
комплексний підхід до рішення питання забезпечення
кадрами підприємств у кореляції з основними стратегічними напрямками діяльності.
Аналіз останніх досліджень. Концептуальні основи
теорії управління людським капіталом закладені такими закордонними вченими, як Т. Шульц [2], Г. Беккер
[3]. Теоретичним і практичним аспектам управління
людським капіталом присвячені роботи вітчизняних і
російських вчених: В.М. Геєця [4], О.А. Гришнової [5],
О.Л. Єськова [6], Р.І. Капелюшникова [7], М.М. Критського [8], Е.М. Лібанової [9], Є.Д. Цирєнової [10] та
багатьох інших. Розробка методології збалансованої
системи показників і питання впровадження цієї сис-
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теми знайшли відображення в роботах закордонних
вчених: Ю. Вебера [11], М. Веттера [12], Р. Каплана,
Д. Нортона [13], Хервига Р. Фрідага, В. Шмидта [14].
У науці існують підходи до управління окремими
елементами людського капіталу в умовах інноваційного розвитку. Це не дозволяє здійснювати комплексне регулювання складових людського капіталу для
ефективного освоєння й здійснення нововведень згідно зі стратегією розвитку підприємства.
Метою статті є розробка методичних підходів і науково-практичних рекомендацій з формування й ефективного управління людським капіталом у системі нефінансової складової стратегічного розвитку підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Людський капітал у даний час є однією з найважливіших
складових ресурсного потенціалу підприємства. Менеджмент підприємств сьогодні має потребу в системі показників, які зможуть описувати й передбачувати зростання вартості й продуктивність праці працівників у
стратегічному аспекті. Кількісні показники людського
капіталу здебільшого спрямовані на вимір витрат праці,
обсягу можливостей працівників і часу в короткостроковій перспективі. Доповнення даних показників якісними характеристиками (рівень професійної підготовки
працівника, відповідність займаній посаді; накопичений досвід роботи; інтелектуальний потенціал працівника; рівень професійної мобільності; зацікавленість
працівника в результатах своєї праці згідно зі стратегією
підприємства) дозволить керівникам підприємств концентрувати свої зусилля на цінностях, знаннях і реакціях людей відповідно до стратегії.
З метою забезпечення ефективного розвитку людського капіталу підприємствам необхідно використовувати стратегічне управління персоналом, інструментом
якого є збалансована система показників (ЗСП). Збалансована система показників сприяє приведенню не-
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матеріальних активів: людського, інформаційного, організаційного капіталу — у відповідність до стратегії.
Доповнюючи традиційну фінансову звітність, збалансована система показників виступає інструментом обґрунтування необхідності виділення коштів конкретному підрозділу підприємства для інвестування в людський капітал.
Стратегія розвитку людського капіталу в системі
ЗСП спрямована на підвищення якісних характеристик
персоналу, створення умов для безперервного навчання, розвитку й удосконалення професійних навичок
й особистих якостей кожного працівника підприємства.
Розробка стратегії включає декілька етапів: оцінку
якості робочої сили; визначення необхідних параметрів
якості працівників; пошук резервів підвищення якості;
визначення мети й завдань стратегії підприємства;
оцінку розвитку трудового потенціалу; обґрунтування
основних шляхів і засобів досягнення поставленої мети.
Метою стратегії розвитку людського капіталу підприємства є створення цілісної й всеосяжної моделі
розвитку особистості, формування ініціативного,
творчого, інноваційного мислення, досягнення оптимальної професійно-вікової структури кадрів.
Стратегію розвитку людського капіталу найчастіше пов'язують із професійним навчанням, при цьому
вона повинна містити наступні елементи:
- розвиток людського капіталу шляхом професійного навчання;
- підвищення компетентності, професійної майстерності за допомогою передачі досвіду;
- підвищення загальної культури працівників
шляхом реалізації загальноосвітніх, етичних, естетичних програм;
- забезпечення оптимальної вікової структури
кадрів і структури за стажем шляхом професійної ротації.
Три перших елементи стратегії розвитку людського капіталу підприємства безпосередньо пов'язані з
навчанням. Тому у вузькому розумінні стратегію розвитку людського капіталу можна розглядати як стратегію організаційного навчання, метою якої є формування інтелектуального капіталу підприємства.
Основними завданнями стратегії організаційного
навчання є збереження, відновлення й поповнення запасу знань підприємства шляхом впровадження системи безперервного навчання протягом всього трудового життя працівників; створення навчальної організації.
Знання мають комплексну природу: це не тільки
інформація, що накопичується в організації, — найбільш цінні ті знання, які «утримуються в головах
співробітників, у точках зору зацікавлених сторін,
особливо клієнтів. Незважаючи на успіхи в розвитку
нейронних комп'ютерів й експертних систем, єдиним
носієм знань й інструментом їхньої обробки залишається людина. Отже, збільшення запасів знань — це
розвиток персоналу в контексті нарощування інтелектуального капіталу компанії» [15, с. 21]. Про важливість процесу формування, відновлення й поповнення
знань говорить те, що в сучасних великих компаніях є
менеджери з управління знаннями. Управління знаннями дає ряд переваг компанії: доступ до кращих
(найновітніших) ідей; ефективний обмін досвідом; новаторські підходи; більш швидке впровадження інновацій; успішне прийняття рішень; зменшення втрат
знань — в остаточному підсумку, підвищення ефективності роботи підприємства й персоналу.
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Таким чином, працівники підприємства — це високоякісний цінний ресурс, яким для більшої ефективності й поліпшення якості результату потрібно науково — обґрунтовано управляти. В умовах постійно
зростаючого конкурентного тиску й глобалізації ринку
виграють тільки ті підприємства, які коштують дорожче інших і постійно за цим стежать. Основною
причиною неефективного навчання є низька мотивація працівників до процесу навчання й підвищення
свого професійного рівня.
Зацікавити співробітників у збільшенні вартості
підприємства можна декількома шляхами:
1) виділення самостійних центрів фінансової відповідальності — наділення співробітників повноваженнями персонального управління фінансами свого
підрозділу, відповідальністю за результат і повноправне володіння цим самим результатом у фінансовому вираженні (мотивуючий фактор);
2) психологічний контракт, умовно укладений
між співробітником і підприємством, — це угода, що
припускає ряд взаємних очікувань і задоволення потреб, що виникають у результаті відносин «організація — люди» (чим докладніше й частіше будуть визначатися взаємні обов'язки, зобов'язання, права й очікування та чим оперативніше будуть обговорюватися
будь-які невідповідності первісного контракту, тим
більше буде лояльність персоналу до компанії й, відповідно, бажання кожного зі співробітників працювати на досягнення єдиної мети);
3) система мотивації — основна складова, на яку
спирається механізм управління людським капіталом.
На сучасному етапі розвитку економіки України
особливого значення здобуло моральне стимулювання
праці — соціально-психологічне явище, що спроможне
задовільнити потреби людини у суспільному визнанні.
Існує безліч методів впливу на мотивацію праці учасників виробництва як у закордонному, так і у вітчизняному досвіді використання морального стимулювання [16, с. 28]. Авторами відзначається той факт, що
при досить високому рівні заробітної плати саме моральне стимулювання стає більш значущим порівняно
з матеріальним. Роботодавці як суб’єкти економічних
відносин, що безпосередньо беруть участь у процесах
управління людським капіталом на мікрорівні, можуть
мати двохаспектну характеристику. По-перше, вони є
споживачами людського капіталу, оскільки залучають
до трудової діяльності найманих працівників з метою
використання їх компетенцій у процесі виробництва
продукції, робіт, послуг. По-друге, вони формують та
розвивають людський капітал шляхом збільшення нових ключових компетенцій, тобто тих професійних та
особистісних якостей, які необхідні працівнику для займання конкретної посади. Формами розвитку персоналу є підвищення у працівників рівня компетенцій
на основі підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації та надбання професійного досвіду
[17].
Держава та громадські організації забезпечують
формування та розвиток людського капіталу шляхом
фінансування освіти, охорони здоров’я, культурного
розвитку, захисту інтересів та прав людини. Початкове
формування людського капіталу відбувається завдяки
первинній освіті, що передусім є інтелектуальною
складовою людського капіталу та в подальшому
сприяє якості засвоєння нових знань, розвитку вмінь
та навичок завдяки професійно-технічній та вищій
освіті.
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Крім того, на макрорівні відбувається формування нових вимог до людського капіталу, що стає поштовхом до сталого підвищення рівня знань, умінь,
навичок та поведінкових характеристик як окремим
індивідом шляхом самостійного розвитку своїх професійних та особистісних якостей, так і підприємством,
яке має постійно підвищувати рівень людського капіталу своїх працівників для ефективного функціонування в ринкових умовах [17]. Компанії більше не готові підвищувати заробітну плату всім співробітникам
і здійснюють її перегляд індивідуально, на основі
оцінки за ключовими показниками ефективності фахівця. Зростання зарплат індивідуально по співробітникам (з огляду тільки на підвищення в межах однієї
посади) у поточному році склав 12,2%. Найефективніші кадри дійсно можуть розраховувати на збільшення винагороди, що у рази перевищує середню в компанії й галузі. До числа таких фахівців з високою доданою вартістю належать, насамперед, ті, хто, по-перше, приносять відчутний бізнес-результат на своєму
місці — наприклад, перевиконують встановлені плани
або впроваджують стратегічно важливі проекти, а, подруге, є дефіцитними фахівцями. Так, за даними Hay
Group, навіть середній темп зростання зарплат в ІТгалузі становить 10%, що майже вдвічі вище, ніж у цілому по Україні. Однак у цій сфері роблять ставку на
кращі кадри. «У нашій компанії цінують тих, хто здатний робити більше, ніж від нього очікують, виходити
за рамки стандартних процесів і не боятися брати на
себе додаткову відповідальність», — відзначає Богдана
Корчак, HR-керівник ІT-компанії GlobalLogіc Ukraіne
[18].
Людський капітал більшою мірою представлений
за допомогою нефінансових показників (компетентність співробітників, мотивованість до цілей, ступінь
задоволеності результатами роботи та інше). Нефінансові показники становлять основу ЗСП підприємства
лише в тому випадку, якщо вони являють собою єдину
систему взаємопов'язаних і ретельно відібраних показників, нечисленних, але достатніх для опису стратегічних цілей.
У результаті впровадження збалансованої системи показників підприємство отримує можливість не
просто аналізувати й оцінювати результати діяльності
за минулий період, але й ефективно управляти своєю
діяльністю на основі даного аналізу. Конкурентоспроможність підприємств прямо залежить від здатності
виробляти продукцію в зазначений термін, за мінімальною ціною й з винятковою якістю.
При цьому головною умовою утримання існуючих і завоювання нових клієнтів є виконання договірних зобов'язань по всіх укладених контрактах. Це,
у свою чергу, вимагає розробки й впровадження принципово нових підходів до управління персоналом підприємства, знання й здібності якого сьогодні є основним джерелом збільшення вартості підприємства відповідно до стратегії.
Серед підприємств, що демонстрували високі
стратегічні результати діяльності, 73% респондентів
приділяли значну увагу комунікації стратегії співробітникам підприємства. Серед підприємств, що демонстрували середні або нижче середнього результати,
тільки 28% відзначили важливість цього напрямку. Без
урахування стратегії управління персоналом підприємства неможливо створити загальну стратегічну єдність, що ускладнює реалізацію стратегічних цілей.

2016/№2

Причинно-наслідкові зв'язки між цілями всіх складових у збалансованій системі показників знаходять висвітлення у стратегічних картах, що служать перехідною ланкою між формулюванням стратегії та її втіленням. Стратегічна карта сприяє доведенню інформації
про стратегічні цілі підприємства до всіх її співробітників. У результаті співробітники навчаються стратегічно мислити й можуть внести власні ідеї й доповнення у формулювання місії й стратегії підприємства
[19].
На рисунку представлені основні етапи розробки
стратегічної карти людського капіталу. Стратегічна карта людського капіталу може розроблятися на період
від трьох до десяти років залежно від різних умов
функціонування підприємства.
Різна кількість показників обумовлена тим, що у
стратегічній карті кожного рівня повинні бути тільки ті
показники, на динаміку яких працівники даного рівня
безпосередньо впливають, — показники, на виконання
яких працівники впливати не можуть, не повинні бути
включеними до стратегічної карти. Для кожного показника, що входить до стратегічної карти, необхідно
встановити прогнозне (цільове) значення, на досягнення якого, за допомогою розробки відповідних заходів, мають бути спрямовані зусилля працівників.
У процесі впровадження стратегічної карти людського капіталу підприємству необхідно визначити як
короткострокові, так і довгострокові цілі даного виду
нематеріальних активів і коректувати поточну діяльність на основі останніх. Істотне значення має погодженість зазначених цілей із загальною місією й стратегією підприємства. Тому стратегічні цілі людського
капіталу визначаються як для підрозділів, так і для
рівнів організаційної структури. Заключним етапом
впровадження стратегічної карти є план заходів, що
передбачає відповідальних за виконання конкретних
завдань і термін проміжних і підсумкових звітів.
Для правильного формулювання цілей людського
капіталу необхідно мати чітке уявлення про види компетенцій, що сприяють реалізації ключових внутрішніх бізнес-процесів підприємства. Опис цих компетенцій дозволить сформувати групи найбільш цінних
положень у процесі реалізації стратегії та оцінити всі
розбіжності між майбутніми потребами підприємства
й дійсними умовами. Усунення розбіжностей можливе
шляхом навчання або залучення до роботи співробітників, які володіють необхідними вміннями.
Висновки
Необхідність розробки стратегічної карти людського капіталу у збалансованій системі показників обумовлена ситуацією, що склалася в нових складних
умовах економіки господарювання та демографічної
кризи. Постійні зміни техніки і технології вимагають
від підприємств відповідної реакції, що призводить до
появи нових вимог щодо кваліфікаційного рівня персоналу. Стратегічна карта людського капіталу дозволить підвищити ефективність діяльності підприємства
шляхом удосконалення процесів формування, використання та розвитку кваліфікованого персоналу. Таким
чином, формування вимог підприємств до працівників
за допомогою збалансованої системи показників дозволяє оптимізувати процес оцінки при наймі та атестації персоналу і впроваджувати своєчасні заходи
щодо підвищення його кваліфікаційного рівня.
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Рисунок. Етапи розробки стратегічної карти людського капіталу в системі ЗСП
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ДИНАМІЧНА СИСТЕМА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ
ПРЕМІЮВАННЯ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ МОТИВАЦІЇ
ЕФЕКТИВНОЇ ПРАЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ
Постановка проблеми. Ефективність функціонування та соціальний розвиток тих чи інших суб'єктів
господарювання (трудових колективів) забезпечується,
насамперед, формуванням належних індивідуальних і
колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці різних категорій
персоналу. Заробітна плата — це основна частина життєвих засобів працівників, що розподіляється між ними
відповідно до кількості і якості витраченої праці, реального трудового внеску кожного і залежно від кінцевих
результатів роботи підприємства.
Оплата праці — унікальна за природою категорія,
призначена за своєю місією забезпечувати рішення, як
мінімум, двох великих проблем: 1) відтворення робочої сили і людини; 2) зацікавленості працівників у результативності функціонування своїх організацій, розвитку економіки регіону, країни і суспільства в цілому.
Застосування неефективної або несправедливої системи оплати призводить до зниження продуктивності
праці, порушення трудової дисципліни, виникнення
соціально-трудових конфліктів між працівниками і роботодавцем, негативно відображається на кінцевих результатах діяльності підприємства. Політика в сфері
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оплати праці є складовою частиною управління підприємством. Відсутність ефективної системи матеріальної зацікавленості є однією з причин нестабільної
роботи підприємства. Тому питання про організацію
ефективної системи оплати праці є актуальним.
Аналіз останніх досліджень. Багато вітчизняних та
закордонних вчених займались дослідженням даної
проблеми. Значний внесок у розвиток теорії і практики мотивації трудової діяльності зробили економісти-класики А. Сміт, Ф. Гілбрет, А. Маслоу, Ф. Герцберг, А. Афонін, Р. Оуен, Д. МакГрегор, В. Врум та
інші, роботи яких стали основою теоретичних досліджень та практичних впроваджень. Серед сучасних дослідників можна виділити, зокрема, О. Амошу, Д. Богиню, О. Грішнову, О. Єськова, Г. Завіновську,
А. Колота, С. Покропивного та ін. [1-3]. Значний внесок у розвиток наукової думки в сфері мотивації трудової діяльності, що потребує реалізації науково-технічної творчості, зробили такі вчені, як А. Гречан,
Т. Дудар, О. Кендюхов, В. Мельниченко, П. Микитюк, А. Никифоров та ін. [4-7]. Однак значна частина
праць цих учених має переважно загальнотеоретичний
характер чи присвячена вирішенню окремих аспектів
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проблем; залишаються недостатньо розглянутими питання, пов’язані зі специфікою стимулювання творчої
праці та розробкою дієвого економічного механізму
мотивації творчої праці в умовах формування інноваційної економіки.
Метою статті є висвітлення зарубіжного досвіду
та вітчизняної практики стимулювання персоналу
творчої праці та розвиток сучасних технічних інструментів мотивації ефективної праці конструкторських
служб машинобудівного підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. У даний
час в багатьох країнах Західної Європи, США та Японії мотиваційні аспекти управління персоналом набули великого значення, і ці методи і досвід мотивації
можуть бути з успіхом перенесені в Україну. Протягом
ХХ століття в світі сформувалася умовна класифікація
методів мотивації праці, яка містить американську, європейську та японську складові. На думку авторів, доцільним є дослідження американського, європейського та японського досвіду мотивації персоналу з метою виявлення та вивчення можливості впровадження
найбільш ефективних методів на вітчизняних підприємствах. Коротко результати цих досліджень полягають у наступному.
В США компанії використовують систему підвищення окладів управлінського персоналу за зростання
професійної майстерності, яка застосовується для працівників технологічних, інноваційних, проектно-конструкторських і дослідних відділів, від яких залежать рівень технології, нововведень, науково-технічних розробок та конкурентоспроможність підприємства. При
цьому персонал інженерних і науково-дослідних професій розбивається на категорії відповідно до встановленої кваліфікаційної шкали. За колективні раціоналізаторські пропозиції налічується премія, джерелом
якої є економія, отримана в результаті впровадження
технічних і технологічних розробок.
Усі методи мотивації на підприємствах США
можна розділити на дві групи: 1) ті, що підтримують
престиж організації; 2) ті, що стимулюють продуктивність і якість праці. Стимули першої групи забезпечують підбір і закріплення найбільш кваліфікованих кадрів, другої — підтримують високий рівень результативності. До стимулів першої категорії можна віднести
відрахування в пенсійний фонд, страхові та лікарняні
доплати, право придбання акцій фірми на пільгових
умовах, участь у прибутках. Стимули другої категорії —
це преміювання в формі грошових виплат, просування
на службі, моральне стимулювання тощо.
При цьому найбільш ефективними методами мотивації спеціалістів і керівників вважаються: володіння
часткою акцій компанії; застосування ефективних систем оплати праці; використання доплат і надбавок;
керівництво спеціальними програмами; участь в управлінні в будь-якій формі, наприклад, у роботі комітету з планування; грошові винагороди, короткострокове преміювання, підвищення заробітної плати за результати праці тощо [9].
Для західноєвропейських компаній характерними
є три моделі стимулювання праці: 1) безпреміальна —
функції стимулювання праці виконує високий рівень
заробітної плати; 2) преміальна, що включає виплати,
розмір яких залежить від величини прибутку підприємства; 3) преміальна, що передбачає виплати, розмір
яких встановлюють з урахуванням індивідуальних результатів праці.

96

Преміальні моделі оплати праці реалізуються
шляхом різних форм залучення працівників до участі
в прибутку підприємства:
− диференційована винагорода з прибутку підприємства;
− виплата працівникам винагороди із суми прибутку, розмір якого визначається за результатами
оцінки виконаного працівниками виробничого завдання і не залежить від розміру прибутку підприємства;
− отримання премії працівниками у вигляді акцій
за їх номінальною ціною.
У Великобританії, Франції та інших країнах ЄС
набула поширення гнучка система оплати праці, в основу якої покладено облік індивідуальних якостей
працівника, його заслуг і результатів праці за допомогою спеціальної оціночної шкали за ряд показників.
У деяких західних фірмах оплачують працю найманих працівників не за розрядом робіт, а за розрядом
працівника — це стимулює працівників до підвищення
кваліфікації. У такому разі система матеріального стимулювання спрямована на фактичну кваліфікацію
працівника, а не на відзначену в дипломі; заробітна
плата працівника залежить не від дорученої йому роботи, а від тих навичок, які він придбав, а також від
рівня майстерності.
Більшість європейських підприємств застосовують безтарифну систему оплати праці, оскільки вона
дозволяє точно враховувати індивідуальні виробничі
показники і оцінювати роботу працівника за його особистий внесок у збільшення прибутку підприємства.
Така система оплати праці характерна для відомих в
Німеччині
промислових
гігантів
"Volkswagen",
"Daimler-Chrysler", "BASF", "SYMRISE" [8].
Японії завдяки пошуку нестандартних форм синтезу матеріальних і моральних стимулів праці виробничого та управлінського персоналу вдалося досягти
невідомого в Європі і США бурхливого підйому промисловості на якісно іншій парадигмі соціального
розвитку. Японські методи управління в корені відрізняються від європейських і американських. В країні
прийнята своя власна модель мотивації трудової активності працівників з урахуванням національного характеру. Як ключовий компонент динамічного розвитку розглядається людський фактор. Основою мотивації праці є гармонізація між працею і капіталом.
Японський стиль управління базується на переконанні, а не на примусі працівників. Начальник не
виділяє себе з маси підлеглих, його завдання — не керувати роботою, яку виконують інші, а сприяти взаємодії співробітників, надавати їм необхідну підтримку і допомогу, формувати гармонійні міжособистісні
відносини, так званий "менталітет зрівнялівки". Цей
феномен визначає ряд аспектів трудової мотивації в
Японії.
У структурі зарплати можна виділити три основні
складові:
1) основний оклад, або базова ставка, яка встановлюється залежно від стажу роботи та освіти та зростає із збільшенням тривалості роботи на підприємстві. Його розмір визначається витратами на відтворення робочої сили;
2) надбавки, премії, бонуси, які виплачуються як
щомісяця, так і кожне півріччя. Їх величина становить
від 10 до 50% базової ставки;
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3) виплати на соціальні потреби: утримання родини, оплата проїзду на роботу, квартплата, медичне
обслуговування, соціальне страхування — всього близько 50 видів надбавок, які становлять до 20% фонду
зарплати [9].
В умовах сучасного ринку наявність у підприємства можливостей швидко і ефективно пристосовуватися до його вимог є ключовою основою благополучної діяльності. Крім впровадження і використання
підприємством нових технологій, для успішного

функціонування необхідно мати досконалий механізм
мотивування праці, який стимулює персонал до продуктивної і творчої праці.
Створення потужної конструкторської бази є запорукою успішної діяльності машинобудівного підприємства, яка за своєю унікальністю існує в умовах
ПАТ «НКМЗ» м. Краматорськ (на початок 2013 р. обсяг бази даних креслень складає 200 м2). Динаміку
темпів основних показників конструкторських служб
підприємства наведено в таблиці.

Таблиця
Аналіз темпів основних показників конструкторських служб ПАТ «НКМЗ»
Темп приросту, %
Показники
2012-2011 рр.
2014-2013 рр.
2013-2011 рр.
Чисельність фахівців, осіб
-7,1
-7,0
-12,8
Рівень оплати праці фахівця, грн/міс.
13,9
20,7
46,6
Обсяг виробництва продукції, т
11,8
-46,6
-22,7
Кількість розробленої конструкторської доку12,2
-52,0
-25,1
ментації, умов. од.
Як показують результати аналізу, скорочення обсягів виробництва та кількості розробленої конструкторської документації відбувається з одночасним збільшенням рівня оплати праці на тлі скорочення чисельності фахівців. Скорочення обсягів виробництва
пов’язане не тільки з ефективністю роботи конструкторів, але і має вплив на обсяг виробництва. Зменшення кількості розробленої конструкторської документації пов'язано із скороченням обсягів виробництва, на рівень якого має вплив: ефективність роботи
конструкторів, нестабільна економічна ситуація, високий рівень конкуренції, низька ефективність роботи
відділу маркетингу та ін. Групування причин зміни обсягів виробництва (див. рисунок), доводить, що низька ефективність роботи конструкторських служб
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підприємства має суттєву вагомість, а відповідно і
вплив на обсяг виробництва, але за результатами
2012 р. всі зазначенні причини мають відносно однаковий рівень.
Незважаючи на низьку ефективність діяльності
конструкторів та зменшення обсягів виробництва, рівень оплати праці зростає, що впливає на рівень мотивації та стимулювання праці фахівців, які не зацікавлені в залученні внутрішніх резервів підвищення
продуктивної праці.
Система мотивації фахівців конструкторських
служб ПАТ «НКМЗ» більше 8 років не змінювалася,
що призвело до «звикання» фахівців до існуючої системи мотивації, зниження рівня їх зацікавленості в успішній діяльності підприємства.

34,6
Інші причини

18,3
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2014

Рисунок. Динаміка структури причин зміни обсягу виробництва, %
Мотиваційний механізм для конструкторських
служб містить наступні показники преміювання:
1) виконання виробничого плану по конструкторській документації — 20%;
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2) дотримання термінів видачі конструкторської
документації — 10%;
3) виконання виробничого плану за обсягами виробництва — 10%.
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Як видно, існуючі показники преміювання є взаємопов'язаними і мають низький рівень мотивації,
оскільки є колективними. Колективна відповідальність в даній ситуації знижує відчуття власної значущості кожного співробітника окремо, що призводить
до зниження ефективності та продуктивності роботи.
Таким чином, чинну мотиваційну систему конструкторських служб можна визнати сталою; працівник не
відчуває персональну відповідальність за власну ефективність праці, а виконання даних показників досягається за рахунок більш відповідальних фахівців.
Для усунення зазначених недоліків в мотиваційній системі рекомендується перейти від колективної
системи преміювання, коли премію отримують всі фахівці бюро, відділу незалежно від особистого внеску
кожного в загальний результат, до системи індивідуальних показників преміювання, при якій кожен фахівець буде отримувати додаткову заробітну плату
(премію) пропорційно тому обсягу роботи, яка була
виконана ним протягом місяця.
Система, що пропонується, направлена на удосконалення переліку існуючих показників преміювання, стимулює конструкторів виконувати план по
кількості та якості документації, відповідає функціональним обов'язкам фахівця:
1) відсутність конструкторських доопрацювань,
помилок в документації до видання (сприятиме більш
ретельному опрацюванню документації, підвищенню
уважності і зростанню професіоналізму фахівців) —
20%;
2) скорочення термінів опрацювання листа-запита порівняно з нормативно встановленим (дозволить прискорити процес обробки запитального листа,
а отже і не втрачати замовників через затримки під час
розрахунку вартості замовлення) — 10%;
3) не перевищення планового рівня собівартості
за замовленням (сприятиме більш якісній розробці документації, пошуку одночасно більш якісних і дешевих комплектуючих, впровадженню принципів бережливого виробництва) — 10%.
Так, якщо показник преміювання передбачає
10% премії, то 5% з них працівник отримає в разі виконання показника за місяць, а решту працівник отримає, якщо показник виконується з початку року наростаючим підсумком (або відсутні місяці, де даний показник не був виконаний). Набір преміальних показників для кожного окремого конструктора залежатиме
від керівника підрозділу чи підприємства, від вимог,
які будуть висуватися до фахівців у тому або іншому
періоді часу, єдиним обмеженням при виборі системи
преміювання буде сумарний розмір системи преміювання, а саме: не більше 40%.
Таким чином, представлені преміальні показники
є взаємодоповнюючими, що будуть сприяти підвищенню якості виконуваної роботи і зниженню трудомісткості, скороченню витрат завантаження виробництва шляхом створення більш дієвого динамічного
мотиваційного механізму, що дозволить проводити
облік результатів роботи наростаючим підсумком. Запропонована система може викликати зниження рівня
додаткової заробітної плати, що є демотивуючим фактором, однак індивідуальна відповідальність за результати праці створить більш дієвий мотиваційний механізм.
Проте головною перевагою пропонованої системи преміювання є не економія грошових коштів за
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рахунок зменшення преміальних виплат, а поліпшення результатів діяльності підприємства. Згідно з
рекомендаціями вчених-дослідників систем мотивації,
застосування системи індивідуальних показників преміювання дозволить вже з першого року реалізації підвищити мотивацію персоналу до 25-30%, а відповідно,
на таку ж величину поліпшить показники діяльності
підприємства [17].
Нова управлінська парадигма характеризується
також тим, що сучасні концепції менеджменту сфокусовані на людині. Підкреслюючи цю особливість, багато західних теоретиків і практиків — Джеффрі Колвін, Джек Біч, Трава Келлехер та інші — стверджують,
що сьогодні джерела тривалої переваги перед конкурентами слід шукати в людських елементах бізнесу —
людях, ідеях, культурі. «Люди і знання, які вони несуть, є в наші дні головним ресурсом. Інформаційні
технології сприяють надзвичайно швидким змінам, які
роблять швидку реакцію життєво важливою для успіху.
Однак чим більше інфотехнологія революціонізує бізнес, тим більшу економічну цінність набувають ексклюзивні якості людей, що працюють в компанії, а це
тягне за собою глибокі зміни в менеджменті. Керувати
у старому стилі вже неможливо. Розвиток і широке поширення концепції управління людськими ресурсами
перетворюється у найважливішу тенденцію, яка знаходиться у тісному взаємозв'язку і взаємозалежності з
іншими основними напрямами еволюції менеджменту» [1]. Тобто сучасне промислове підприємство
має бути соціально орієнтованим: на найбільш повне
задоволення запитів споживача і суспільства; на вирішення найважливіших соціальних проблем трудящих
фірми. У зв'язку з цим вкрай необхідними стають: організація безперервного навчання та підвищення кваліфікації працівників фірми; гуманізація праці, створення творчого клімату і колективної зацікавленості
працівників у досягненні певних результатів, розвиток
лідерства, розвиток корпоративної культури, що передбачає поряд з організаційною культурою і демократизацію управління (участь працівників у власності,
прибутках, здійсненні управлінських функцій); розвиток самоврядування на всіх рівнях.
Крім того, з поглибленням інтеграції та виникненням єдиного економічного простору успіх корпорацій (компаній) досягається, перш за все, їх кооперацією і співпрацею, а не конкуренцією. Управління сучасним промисловим підприємством базується на
концепції підприємницького менеджменту, що передбачає прагнення до постійних змін в умовах невизначеності середовища, пошук нових можливостей з урахуванням високого ступеня ризику їх реалізації. Також
уваги потребує і залучення персоналу до проведення
змін. При змінах у системі оплати праці чи використовуваних методиках необхідно залучати співробітників (особливо керівників структурних підрозділів) до
участі в розробленні проекту та проведенні змін. У такому випадку є можливість використовувати потенціал
працівників, врахувати їх пропозиції, що сприятиме
зниженню опору співробітників (керівників) подальшому проведенню змін [4, с. 115].
Висновки
Забезпечення ефективного процесу формування,
розвитку і використання трудового потенціалу є визначальним для майбутнього України і створення умов
переходу до інноваційної моделі розвитку. В даний час
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особливо гострою є проблема невідповідності наявного трудового потенціалу сучасним вимогам економічного і соціального розвитку країни.
Ринкова економіка, створюючи передумови для
підвищення мотивації трудової активності, автоматично її не забезпечує. Шлях до ефективного управління людиною пролягає через розуміння її потреб,
мотиваційних настанов. Тільки знаючи те, що спонукає людину до дії, які мотиви покладено в основу
її діяльності, можна розробити ефективну систему
форм і методів управління нею.
Мотивація відіграє важливу роль у підвищенні
ефективності праці. Одним з найважливіших методів
впливу на ефективність трудової діяльності персоналу
і всієї організації в цілому є мотивація, заснована на
оплаті праці. Для залучення й утримання кваліфікованих трудових ресурсів сучасний роботодавець повинен
приділити особливу увагу розробці ефективної системи оплати та мотивації праці. Індивідуальна відповідальність, яка має бути присутня у кожного працівника, повинна підтримуватися з боку керівництва
шляхом певного стимулювання. В кінцевому підсумку
це призводить до істотних втрат для підприємства.
Напрям подальших досліджень — дослідження та
удосконалення системи мотивації праці фахівців маркетингової служби на підприємстві, яка з урахуванням
результатів діяльності підприємства, з одного боку, і
принципів справедливої диференціації заробітної
плати, з іншого боку, дозволить підвищити вплив матеріального стимулювання на використання трудового
потенціалу, поліпшення результатів діяльності підприємства.
Список використаних джерел
1. Амоша О.І. Мотивація персоналу підприємства в ринкових умовах: наочні навчально-методичні

матеріали / О.І. Амоша, О.Л. Єськов, Н.Д. Дарченко;
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк,
2011. — 200 с.
2. Колот А. М. Социально-трудовые отношения : теория и практика регулирования : Монография / А. М. Колот. — К.: КНЭУ, 2009. — 230 с.
3. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижений / Х. Хекхаузен. — СПб.: Речь, 2001. — 240 с.
4. Макаревич О. Мотивація як підґрунтя дій особистості / О. Макаревич // Соціальна психологія. —
2006. — №2 (16). — С. 134-141.
5. Гавловська Н.І. Мотивація персоналу у системі інвестиційного менеджменту / Н.І. Гавловська,
Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. —2010. — №4. — С. 67-72.
6. Кендюхов А.В. Мотивация творческого интеллектуального труда: исследование основных подходов / А.В. Кендюхов // Економіка України. — 2005. —
№3. — С.49-56.
7. Никифоров А.Є. Мотиваційні основи державного регулювання інноваційної праці / А.Є. Никифоров // Вчені записки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»: зб. наукових праць. —2008. — Випуск 10. —
С. 22-30.
8. Кузьменко Л.М. Проблеми проведення оцінки
персоналу / Л.М. Кузьменко // Економіка і маркетинг
в XXI сторіччі. — 2008. — С. 160-162.
9. Ломовських Н.О. Вплив демографічних чинників на ефективність використання потенціалу трудових ресурсів / Н.О. Ломовських // Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора. — Х., 2009. —
С. 189-190.
10. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности / Д. Парментер. — М.: Олимп-бизнес, 2009. —
264 с.

Т. Ю. Коритько
канд. екон. наук
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ
СТРУКТУРА ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАЛОВОЇ
ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. В сучасних умовах, для
яких характерна економічна нестабільність, основним
індикатором оцінки рівня стійкого розвитку підприємства, його конкурентоспроможності, збалансованості інтересів різних учасників ринкових відносин є показник доданої вартості. Це обумовлено тим, що на
вартість підприємства здійснюють вплив економічні і
фінансові фактори, які достатньо повно характеризують його внутрішні бізнес-процеси і зовнішнє оточення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні
проблеми та підходи щодо визначення сутності та
структури доданої вартості запропонували такі вчені,
як: О.Ю. Агафоненко [11], В.О. Іваненко [8], В.В. Рудь
[6], К.К. Уллубієва [9], С.М. Швець [13] та ін. Визначаючи вагомий внесок та отримані наукові результати
необхідно зауважити, що дослідження структурних
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елементів валової доданої вартості потребують подальшого розвитку.
Мета статті полягає в узагальнені теоретичних
підходів до поняття «додана вартість», визначенні її
структурних елементів та розробці методичного підходу щодо її оцінки.
У економічному словнику зазначено, що додана
вартість — частина вартості товарів, послуг, прирощена безпосередньо на даному підприємстві, в даній
фірмі. Визначається як різниця між виручкою від продажу продукції, товарів, послуг, проведених фірмою, і
її витратами на закупівлю матеріалів, напівфабрикатів,
послуг [1, с. 89].
У юридичному словнику відзначено, що додана
вартість — це різниця між вартістю проданого організацією продукту (наданих послуг) і матеріалів, витрачених на його виробництво; рівна виручці. Включає
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еквівалент витрат на заробітну плату, відсоток на капітал, ренту і прибуток. Цей показник використовується для стягування податку на додану вартість [2,
с. 146].
На думку В.М. Лисюка [3, с. 113] додана вартість
розраховується як сума рентних платежів, заробітної
плати, амортизації необоротних активів та секторного
прибутку від реалізації продукції (надання послуг).
Додана вартість — це та частина випуску, яка додається факторами виробництва до вартості проміжного споживання, тобто вартості сировини, матеріалів,
електроенергії тощо, спожитих у процесі виробництва.
Тому величина валової доданої вартості визначається
як різниця між випуском і проміжним споживанням.
Вона є валовим показником, оскільки включає в себе
амортизацію (споживання основного капіталу) [4,
с. 46]. Дещо інше трактування валової доданої вартості
та проміжного споживання дається у Національному
класифікаторі України (класифікація видів економічної діяльності). Згідно з методикою Державного комітету статистики, додана вартість — утворені первинні
доходи, отримані в результаті безпосередньої участі у
процесі виробництва. Згідно з КВЕД, валова додана
вартість — це вартість валової виробленої продукції за
відрахуванням вартості витрат на сировину та матеріали, а також інших витрат проміжного споживання [5,
с. 98].
За визначенням В.В. Рудь додана вартість являє
собою частину вартості продукту, що формується на
підприємстві і складається з амортизації, оплати праці
працівників, відрахувань на соціальне забезпечення,
податкових зобов’язань та прибутку [6, с. 6].
Отже, можна відзначити, що валова додана вартість є складною за своїм змістом категорією, оскільки
включає декілька елементів.
Складовими валової доданої вартості підприємства на думку З.С. Рахматулліна є витрати на заробітну
плату та прибуток.
М.С. Сорокіна пропонує наступну структуру елементів валової доданої вартості підприємства [7, с. 14]:
1) нееластичні елементи доданої вартості за обсягом реалізації:
- оплати праці працівників;
- відрахування на соціальні потреби;
- амортизаційні відрахування на основні засоби;
- податки, які включено у собівартість;
- інші витрати (орендні платежі, витрати на командировки та ін.);
2) еластичні елементи доданої вартості за обсягом
реалізації:
- потенціальні податки від реалізації (ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір);
- норма прибутку.
Як відмічає В.О. Іваненко до складу валової доданої вартості підприємства включають [8, с. 123]: заробітну плату; прибуток; амортизацію.
З точки зору Ж.А. Ермакової та Т.В. Андрєєвої
величина доданої вартості підприємства визначається
як сума витрат на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні відрахування та прибуток.
Як зазначає К.К. Уллубієва до структури валової
доданої вартості підприємства входить сировина, матеріали, а напівфабрикати та інші виробничі запаси не
включаються, оскільки не створюють її, тому що вони
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закуповуються у іншого підприємства. Але, якщо підприємство у процесі виробництва використовує виробничі запаси, створені власноруч (або ж за рахунок
природних сил), то такі запаси будуть створювати додану вартість. Щодо безоплатно отриманих виробничих запасів, то вони також не створюють додану вартість.
Натомість заробітна плата (і відрахування на соціальні заходи), витрати на рекламу та просування товару, інші супутні витрати — це те, що збільшує собівартість продукції внаслідок певної доробки, певних
дій над предметом праці та засобами праці. Окрім
того, вартість товару збільшує додаткова вартість, яка
відображає дохід різних власників: відсоток на капітал,
рента або орендні платежі та прибуток.
Непрямі податки безпосередньо доданої вартості
не створюють, проте включаються до ціни товару [9,
с. 171].
На думку Д.В. Чайковського на підприємстві доцільно не враховувати амортизацію до складу валової
доданої вартості, оскільки вона включається у собівартість продукції (робіт, послуг). Отже, додану вартість слід розглядати як сукупність детермінант, які
складають частку робітників, частку економічних
суб’єктів та частку держави [10, с. 11].
Показник валової доданої вартості — це первині
доходи, які створюються інституційними одиницями
та розподіляються між ними. Обсяг ВДВ розраховується як сума різниці між показниками валового випуску і проміжного споживання [11, с. 7]. Кожна з перелічених складових є складною за своїм змістом категорією, оскільки включає декілька елементів.
Слід відзначити, що процес формування валової
доданої вартості на підприємстві не відображається у
нормативних документах, деякі з них містять лише обґрунтування формування її структурних частин. На сучасному етапі існує декілька підходів до визначення
величини доданої вартості. Вибір методу оцінки валової доданої вартості підприємства визначається сутністю та структурою даної категорії, яка має складну
поелементну структуру. Також спостерігається пряма
залежність даного показника від результатів ефективності діяльності підприємства, що є важливим не
тільки для власників, але і для держави, оскільки додана вартість виступає джерелом формування доходних статей державного бюджету.
Проблема кількісної оцінки валової доданої вартості підприємства полягає у встановленні об’єктивних показників. При оцінці доданої вартості методичною складністю є встановлення оптимального співвідношення між її елементами. Це пов’язано з тим, що
всі без виключення структурні елементи доданої вартості розглядаються як доходи підприємства, зростання яких повинне забезпечувати підвищення ефективності діяльності і при цьому не обмежувати інтереси основних учасників ланцюжка створення вартості продукту (найнятих робітників і власників). У
зв’язку з цим необхідно оцінити значущість кожного
елементу що входить до складу доданої вартості з позицій працівників і власників підприємства.
Таким чином, до найбільш важливих структурних
елементів валової доданої вартості підприємства відносять:
- заробітну плату;
- прибуток;
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- амортизаційні відрахування на основні засоби
та нематеріальні активи.
Для характеристики ефективності діяльності підприємства доцільно визначати оптимальну структуру

ресурсів у виробничому процесі. Етапи методичного
підходу оцінки валової доданої вартості підприємства
наведені на рисунку.

Формування системи показників, що впливають на величину валової доданої вартості

набір змінних, що характеризують використання основних фондів

змінна, що характеризує кількість задіяної праці

набір змінних, що характеризують процес формування
прибутку

Розрахунок питомої ваги факторних показників за їх значимістю
залежно від результатів кореляційного аналізу

Визначення функціональної залежності між факторними параметрами,
що визначають величину валової доданої вартості

Визначення «тісноти» зв’язку між змінними за допомогою коефіцієнту кореляції

Визначення інтегрального показника валової доданої вартості
Рисунок. Методичний підхід оцінки валової доданої вартості підприємства
[авторська розробка]
Більш поширеним підходом до визначення оптимальної структури ресурсів у виробничому процесі є
методологія побудови виробничих функцій. Виробнича функція — це функція, незалежна змінна якої
приймає значення обсягів ресурсу, що використовується (фактора виробництва), а залежна змінна — значення обсягів продукції випуску [12, с. 23].
Отже, як модель, виробнича функція належить не
до процесу обміну, а до процесу виробництва матеріальних благ на будь-якому ієрархічному рівні управління за певний проміжок часу.
У загальному вигляді виробнича функція може
бути представлена як залежність:
y = f ( x1 , x 2 , x3 , . . . , x n ) ,

(1)

де у — випуск продукції;
хі — і-й вид витрат (ресурсів).
Всі змінні, включені у склад виробничої функції,
повинні мати чіткий економічний зміст, числові одиниці виміру.
Для кількісної оцінки процесу виробництва побудована виробнича функція:
Y = f (X1, X2, X3),

(2)

де Y — показник результату виробничої діяльності підприємства;
X1 — набір змінних, що характеризують використання основних фондів;
X2 — змінна, що характеризує кількість задіяної
праці.
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X3 — набір змінних, що характеризують процес
формування прибутку.
Отже, в якості залежної змінної (Y), що характеризує результат виробничої діяльності виступає валова
додана вартість підприємства.
Змінна X1, являє собою фактор, який характеризує ефективність використання основних засобів
(фондовіддача активної частини основних засобів), таким чином для його характеристики використаємо наступні показники:
1) активна частина основних засобів підприємства, тис. грн;
2) інші фінансові інвестиції, тис. грн;
3) знос, тис. грн;
4) амортизація, тис. грн.
Для визначення X2, що характеризує фактори
праці використані наступні показники:
1) річний обсяг витрат на оплату праці, тис. грн;
2) відрахування на соціальні потреби, тис. грн.
Для визначення змінної X3 використані наступні
показники:
1) виручки від реалізації продукції, тис. грн;
2) собівартість продукції, тис. грн.
Визначення змінних X1, X2, X3 проводиться на основі використання лінійної моделі, яка має наступний
вид:
Y = а0 +а1X1 + а2X2 + а3X3,

(3)

де а0 — параметр, який являє собою вільний член лінійної залежності;

101

КОРИТЬКО Т. Ю.
а1 — вектори коефіцієнтів при незалежних змінних
лінійної функції, що співпадають за розмірністю з відповідними їм Xі (і=1, 2, 3).
Таким чином, значення валової доданої вартості
обумовлюється тим, що з одного боку, даний показник залежить від ефективності діяльності економічного суб’єкту і економічно стимулює працівників, а, з

іншого боку, він є важливим джерелом формування
бюджетних статей, тому в зростанні валової доданої
вартості повинні бути зацікавлені не тільки економічні
суб’єкти, але і держава.
Економетричні моделі, на основі яких визначається величина валової доданої вартості підприємств,
запропонованого підходу наведені у таблиці.
Таблиця

Економетричні моделі для розрахунку
Вид моделі

Критерії якості моделі
F = 185,66; R = 0,9850, R2 = 0,9703,
t — критерій Стьюдента: для вільного члена — 2,366;
ВДВ = 227432,26 + 0,0038 * X1 — 6,08 * X2 + 12,09 * X3
x1—6,2452; x2—0,101; x3—(-5,083).
Фактор, який характеризує ефективність використання основних засобів
F = 55,89; R = 0,9660, R2 = 0,9165,
Y = -43124,53 + 1,094 * X1 + 1,76 * X2 — 0,05 * X3 + t — критерій Стьюдента: для вільного члена —
+ 7,137 * X4,
(-0,405); x1—3,993; x2—1,2436; x3—(-1,7979);
x4—1,8540
Фактори, що характеризують витрати на оплату праці
F = 47,66; R = 0,9171, R2 = 0,8411,
Y = 216109,26 + 0,83 * X1 + 4,40 * X2
t — критерій Стьюдента: для вільного члена —
3,1636; x1—0,2332; x2—0,4301.
Фактори, що характеризують процес формування прибутку
F = 6,14; R = 0,6368, R2 = 0,4055,
t — критерій Стьюдента: для вільного члена —
Y = 876776,30 + 2,926 * X1 + 4,054 X2
0,5758; x1—3,4454; x2—(-3,5024).
Розроблені математичні моделі визначення валової доданої вартості є ефективним інструментом оцінки та прогнозування діяльності промислових підприємств.

обсяги інвестицій для забезпечення стійкого і динамічного розвитку.

Висновки
Запропонований методичний підхід дозволить
визначити економічний ефект максимізації валової
доданої вартості, який виражається в реалізації інтересів окремих зацікавлених осіб: власників підприємства, оскільки дає можливість забезпечити вирішення
управлінських завдань його розвитку, зокрема постачальницьких, які пов’язані з реалізацією продукції
(робіт, послуг) і отриманням дивідендів, відсотків, доходів; інвесторів, оскільки робить безпосередній вплив
на окупність вкладеного в підприємство капіталу і термін отримання доходів; працівників, оскільки визначає можливість отримувати заробітну плату з урахуванням потреб і побажань працівників; держави, оскільки оптимізує процес виконання підприємствами зобов’язань щодо сплати податків до бюджету, що дозволить вирішити ряд соціальних і екологічних проблем суспільства.
Отже, додана вартість є результатом роботи підприємства та тією частиною вартості продукції, товарів і послуг, яка була безпосередньо ним прирощена.
Для цілей визначення величини показника доданої вартості необхідно виключити з вартості проданого підприємством продукту вартість матеріалів, використаних для цілей його виробництва.
Таким чином, маючи в своєму розпорядженні
числову оцінку інтегрального показника, що відображає валову додану вартість, можна визначити показники, за якими досліджуване підприємство відстає або
випереджає своїх головних конкурентів, виявити на
перспективу пріоритетні стратегічні напрями, за
якими воно має розвиватися, спрогнозувати необхідні
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. За результатами рейтингового дослідження стану застосування концепції проектного менеджменту підприємствами України у
2015 р. з’ясовано, що попри кризовий стан економіки,
одним із ключових трендів є розвиток застосування
проектного підходу в українських суб’єктах господарювання, оскільки бізнес націлений одержувати максимальні результати від використання наявних ресурсів. Власники й менеджмент підприємств оцінили
можливості проектного менеджменту як найефективнішої технології менеджменту, що дозволяє одержувати максимальні результати від наявних ресурсів. Кількість проектів зростає щорічно, відповідно зростає
кількість менеджерів проектів і їхня кваліфікація. Бізнес вступив у наступний етап розвитку, який характеризується розширенням застосування проектного підходу в підприємствах як по вертикалі, так і по горизонталі. На жаль, в агропромисловому комплексі України, на противагу іншим, не так активно використовують проектний підхід, застосовуючи його в основному в проектах реконструкції та модернізації [1].
У зв’язку із цим особливої уваги заслуговує проблема
застосування проектного менеджменту в аграрних підприємствах України з тим, щоб забезпечити їхню конкурентоспроможність і сталий розвиток. Особливо актуальною є проблема обґрунтування концептуальних
засад економічного управління інноваційними аграрними проектами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє
зазначити, що окремі аспекти проблеми економічного
управління знайшли відображення в працях деяких
учених. Термін «економічне управління» почали використовувати в Україні на початку ХХІ ст., проте й донині в економічній літературі немає єдиного трактування сутності управління підприємством. Результати
дослідження стану та проблем упровадження економічного управління на підприємствах України засвідчили відставання від загальноприйнятих вимог і під-
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ходів, що підтверджує об’єктивну необхідність продовження роботи щодо формування теоретичних засад,
розроблення та впровадження відповідного практичного інструментарію економічного управління як
фактора (передумови) забезпечення високої ефективності діяльності вітчизняних підприємств, створення
передумов для нарощування економічного потенціалу
розвитку, забезпечення життєздатності [2].
В Україні питання економічного управління підприємством найбільш ґрунтовно розглянуто в працях
Л.О. Лігоненко, на які ми спираємося у своєму дослідженні. Її авторська концепція розкриття змісту цього
поняття передбачає його розуміння як інтегрувального
та координувального виду управління, основною метою якого є гармонізація управлінських цілей (що визначають у межах окремих видів спеціального управління) та підпорядкування їх загальній меті діяльності
підприємств — забезпечення довгострокового стійкого
функціонування (життєздатності) та зростання цінності підприємства для усіх груп стейкхолдерів. У межах
запропонованої авторської концепції економічного
управління підприємством визначено його місце в системі менеджменту підприємства й узгодженість з іншими видами спеціального менеджменту; обґрунтовано «7-S» економічного управління: цілі, завдання та
функції, принципи, методичне, інформаційне, організаційне та кадрове забезпечення [3; 4]. Головним
призначенням економічного управління, на думку
Л.О. Лігоненко, є забезпечення координації, взаємоузгодження та загальної спрямованості усіх видів економічної (господарської) діяльності підприємства,
гармонізації усього спектру економічних відносин як
у межах підприємства, так й у взаємовідносинах зі
стейкхолдерами. Об’єкт цього управління визначено
як перетин трьох взаємопов’язаних площин (результативної, ресурсної й оцінної), що зумовлює його
функції (управління вартістю підприємства) результатами економічної діяльності, економічним потенці-
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алом (зокрема, інтелектуальним капіталом), управління інтегральними характеристиками стану підприємства (конкурентоспроможністю, економічним станом, ризикостійкістю, інноваційною активністю), управління економічним розвитком підприємства [5].
Порушену проблему й дотичні до неї аспекти досліджують зарубіжні вчені, зокрема такі, як: S. Filippov,

H. Mooi [6], J. Gawlik, A. Kiełbus [7], T. Kashitsyna, E. Lovkova, M. Berkovich [8], A. Keegan, J. Rodney Turner [9],
A. Nagy, V. Fenyves, A. Nábrádi [10], A. Yakovleva [11],
José G. Vargas-Hernández, A. García-Santillán [12] та ін.
Проте недостатньо дослідженою залишається проблема економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств. З огляду на викладене є
необхідність розглянути інноваційні проекти аграрних
підприємств як об’єкт економічного управління.
Мета статті — висвітлити результати дослідження
щодо обґрунтування концептуального підходу до економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Синтезуючи результати досліджень, ми пропонуємо авторський підхід до визначення сутності економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств, що визначає його троїстий економічний зміст з
позицій діяльнісного, процесного та функціонального
підходів.
З позицій діяльнісного підходу економічне управління інноваційними проектами аграрних підприємств
розглядаємо як інтегрувальний і координувальний вид
управлінської діяльності, спрямований на вирішення
економічних завдань щодо досягнення запланованого
ефекту та підпорядкування їх загальній меті економічного управління діяльністю підприємств для зростання їх цінності для всіх груп стейкхолдерів.
З позицій процесного підходу економічне управління інноваційними проектами аграрних підприємств
розглядаємо як складний, багатоаспектний, динамічний, обмежений у часі процес, що включає управлінські дії, метою яких є досягнення стратегічних та оперативних цілей проекту через здійснення конкретних
заходів з оптимізації співвідношення «інвестиції (і/або
витрати) — результати».
З позицій функціонального підходу економічне
управління інноваційними проектами аграрних підприємств розглядаємо як систему, що забезпечує прогнозування, планування, мотивацію, організацію, аналіз і контроль проектної діяльності. Отже, реалізація
ключових функцій управління, які тісно між собою
взаємопов’язані, дає змогу чітко відстежувати, аналізувати й контролювати процес втілення інноваційного
проекту.
Варто зауважити, що виділення зазначених підходів є певною мірою умовним, оскільки вони між собою тісно пов’язані. Наприклад, згідно з процесним
підходом часто процеси визначають крізь призму дій
і/або функцій, які у свою чергу є складниками діяльнісного та функціонального підходів; управлінські
функції також часто розглядають як процеси.
З огляду на викладене, а також спираючись на
результати досліджень Л.О. Лігоненко [3; 4; 5], авторська концепція економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств полягає в такому:
1. Мета економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств — досягнення
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визначеного в проекті результату, що в кінцевому
підсумку дозволить за інших рівних умов забезпечити
зростання (збереження) цінності (вартості) аграрного
підприємства в довгостроковому періоді для усіх груп
стейкхолдерів.
2. Суб’єкт економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств — менеджер
проекту, керівники й фахівці економічної служби аграрного підприємства та його структурних підрозділів
і, за потреби, незалежні експерти, які будь-яким чином впливають і/або можуть впливати на процес формування результату інноваційного проекту відповідно
до встановлених цілей.
3. Об’єктом економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств є процеси (ініціювання, планування, виконання, моніторингу й
контролю, завершення), економічні ресурси, що використовують протягом життєвого циклу проекту, та результати інноваційного проекту.
4. Базові концептуальні положення економічного управління інноваційними проектами аграрних
підприємств: спрямованість управлінських рішень на
інвестиційно-інноваційний розвиток виробничого
процесу в аграрній сфері; урахування дії ключових
економічних законів у сільському господарстві; зміщення пріоритетів у напрямі стратегічного управління.
5. Принципи економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств (сформовано, ураховуючи результати аналізу досліджень): системність і комплексність; науковість; законність;
адаптивність і варіативність; оперативність; рефлексивність; принцип участі; принцип зворотного зв’язку; стратегічна спрямованість (усі рішення приймають
з урахуванням стратегічних інтересів підприємства в
цілому, стратегічне управління здійснюють не за фактом, а за прогнозом); стимулювання персоналу та забезпечення зацікавленості в ефективному й результативному економічному управлінні; постійний моніторинг поточного стану й контроль над основними показниками проекту; постійне вдосконалення й оновлення методів економічного управління.
6. Функції економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств — прогнозування, планування, мотивація, організація, аналіз і
контроль проектної діяльності. Порядок розміщення
цих функцій не завжди визначає порядок їх здійснення, оскільки на практиці вони часто тісно переплітаються між собою й корегуються залежно від конкретних ситуацій.
7. Методи економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств — економічні
методи управління (до їх переліку можна віднести: на
мікрорівні — моніторинг, економічний аналіз; прогнозування, планування; економічне стимулювання; контроль; на макрорівні — оподаткування, кредитування,
страхування, цінове регулювання, економічні стимули
й санкції); методи проектного аналізу; СVР-аналіз;
метод ЕVА; SWOT-аналіз; PEST-аналіз; LСС-аналіз;
експертні методи тощо. Сутність більшості із цих методів висвітлено в спеціалізованій літературі.
8. Інструменти економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств — бізнесплан інноваційного проекту, аутсорсинг, бенчмаркінг,
бюджетування, нормування, контролінг, реінжиніринг, оптимізація, моделювання. Можливе застосу-
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вання й інших інструментів, зокрема засобів проектного менеджменту.
9. Складники економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств — управління вартістю, змістом, часовими параметрами, якістю, людськими ресурсами й ризиками проекту; фази,
що визначають завершеність циклу управлінської діяльності (за Д.О. Новіковим [13, с. 7]): фаза проектування, технологічна фаза (фаза реалізації), рефлексивна фаза (фаза рефлексії); етапи, що визначають характер процесів економічного управління, зокрема з
позиції процесного підходу механізм економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств може складатися з таких етапів, як (за В.М. Шульгою [14]): формування цілей, визначення ситуації,
виявлення проблеми, вибір й ухвалення рішення, організація виконання рішення, розпорядження щодо
реалізації рішення, моніторинг результатів виконання
рішення, контроль за реалізацією рішення; стадії механізму економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств, зокрема з позиції
структурного підходу виокремлюють такі стадії (за
В.М. Шульгою [14]): прийняття управлінського рішення; реалізація цього рішення; контроль за реалізацією прийнятого рішення. До цих стадій, на наш погляд, варто наприкінці додати матеріальне стимулювання персоналу проекту за результатами контролю.
10. Система забезпечення економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств — кадрове, фінансове, інституційне, організаційне, методичне, інформаційне, програмне забезпечення, яке використовують у процесі здійснення окремих складників економічного управління.
Оскільки управління розпочинається з одержання та вивчення інформації, включає прийняття рішень на її основі й завершується контролем виконання цих рішень, то створення й застосування в аграрних підприємствах ефективної та результативної
системи економічного управління інноваційними проектами значною мірою залежить від інформаційного
забезпечення, що можна розглядати як процес і результат формування відповідного інформаційного масиву й доведення інформації до користувачів усіх рівнів управління з урахуванням їхніх потреб, необхідної
для прийняття проектних управлінських рішень на
всіх етапах життєвого циклу інноваційного проекту.
Як концептуальну основу для побудови системи
інформаційного забезпечення економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств
можна використовувати запропоновану вченими корпоративну стратегічну обліково-аналітичну систему,
що є сукупністю підсистем бухгалтерського, стратегічного фінансового й стратегічного управлінського обліку, економічного й стратегічного аналізу та стратегічного контролю [15, с. 24]. Оскільки ця система має
відповідати, за твердженням її автора, принаймні двом
вимогам (інформаційний супровід процесу аналізування й планування стратегії підприємства, її реалізації та контролю; інформаційна підтримка стратегічного управління в режимі реального часу), а інноваційні проекти є зазвичай способом реалізації стратегії,
то стратегічний облік може бути інструментом інформаційного супроводу (комплексного або часткового)
процесу розроблення та реалізації інноваційних проектів аграрних підприємств. У цьому контексті в роботі Р.Ф. Бруханського доведено необхідність виді-
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лення або розширення функціональних обов’язків
бухгалтера за напрямом інформаційного забезпечення
стратегічного менеджменту для організування та ведення стратегічного фінансового й управлінського обліку та здійснення аналітичної роботи; основною метою бухгалтерів стає не лише збір інформації та її
оприлюднення у звітності, але й її інтерпретація користувачами разом із бухгалтером підприємства [15,
с. 23]. Очевидно, що до таких користувачів належать і
суб’єкти економічного управління інноваційними
проектами аграрних підприємств, тому їхня продуктивна взаємодія може сприяти підвищенню ефективності організації процесу формування й використання
інформації та скороченню затрат часу на прийняття
управлінських рішень.
Під час економічного управління інноваційними
проектами аграрних підприємств можна використовувати різноманітні інструменти (технології) управління,
проте базовою технологією цього управління, яка забезпечує реалізацію його координувальної ролі, підвищує результативність використання окремих методів
економічного управління, формуючи ефект синергії,
варто визнати бюджетування [5], а базовим інструментом вважаємо бізнес-план інноваційного проекту.
Бюджетування проекту зводиться до визначення вартості робіт, виконуваних у рамках проекту та процесу
формування на цій основі бюджету проекту, що містить установлений розподіл витрат за видами робіт,
статтями витрат, за часом виконання робіт, за центрами витрат або в розрізі центрів відповідальності з
метою досягнення цілей проекту й посилення контрольних функцій [16, с. 214].
Узагальнюючи зазначимо, що наш концептуальний підхід до побудови системи економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств
базується на визначенні його теоретичної сутності з
позицій діяльнісного, процесного та функціонального
підходів. З позицій системного підходу систему економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств розглядаємо як складовий елемент
системи економічного управління інноваційною діяльністю, яка, у свою чергу, підпорядковується системі більш вищого ієрархічного рівня, а саме системі
економічного управління аграрним підприємством загалом. З іншого боку, система економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств
є складником системи управління інноваційними проектами, яка, у свою чергу, підпорядкована системі вищого ієрархічного рівня — управлінню проектами, що
входить до системи управління аграрним підприємством загалом. Водночас економічне управління інноваційними проектами аграрних підприємств є підстави
розглядати як відносно самостійну систему, що інтегрує в собі й координує всі види економіко-управлінської діяльності, пов’язані з розробленням і реалізацією інноваційних проектів, а її ефективне функціонування може істотно впливати на результативність й
економічну ефективність роботи аграрного підприємства загалом.
Висновки
На основі виконаного дослідження введено в науковий обіг поняття «економічне управління інноваційними проектами аграрних підприємств», під яким
запропоновано розуміти, по-перше, інтегрувальний і
координувальний вид управлінської діяльності, спря-
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мований на вирішення економічних завдань щодо досягнення запланованого ефекту та підпорядкування їх
загальній меті економічного управління діяльністю
підприємств для зростання їх цінності для всіх груп
стейкхолдерів (з позицій діяльнісного підходу); подруге, складний, багатоаспектний, динамічний, обмежений у часі процес, що включає управлінські дії, метою яких є досягнення стратегічних та оперативних
цілей проекту через здійснення конкретних заходів з
оптимізації співвідношення «інвестиції (і/або витрати) — результати» (з позицій процесного підходу);
по-третє, систему, що забезпечує прогнозування, планування, мотивацію, організацію, аналіз і контроль
проектної діяльності (з позицій функціонального підходу).
Запропоновано концептуальний підхід щодо економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств, що визначає мету, суб’єкт,
об’єкт, базові концептуальні положення, принципи,
функції, методи, інструменти, складники, систему забезпечення; місце економічного управління інноваційними проектами в системі економічного управління аграрним підприємством. Практичне застосування результатів дослідження в аграрних підприємствах може сприяти підвищенню ефективності економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств.
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О. В. Латишева
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
СУТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ
ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку суспільства характеризується усвідомленням необхідності вирішення глобальних, регіональних, локальних
екологічних проблем. Через те підприємство будь-якої
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галузі, що прагне зберегти конкурентні позиції, отримати сприятливіші умови для міжнародної співпраці,
має орієнтуватись на положення "Стратегії сталого
розвитку "Україна - 2020" [1, 2], вітчизняні та міжна-
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родні екологічні стандарти безпеки [3]. Як відзначається у доповіді "Сталий розвиток регіонів з позицій
економічної безпеки" відомих науковців ІЕП НАН України О.І. Амоші, В.І. Ляшенка, О.С. Квілінського,
Ю.М. Харазішвілі [4]: "Вирішення проблем розробки
обґрунтованої стратегії сталого розвитку країни або
регіону є найважливішим завданням сьогодення."
Саме це обумовлює актуальність вирішення проблем
збалансування економічних, соціальних і екологічних
інтересів на всіх рівнях управління, формування умов
сталого розвитку.
Аналіз останніх досліджень. В Україні все більш
актуальною стає проблема створення умов для ефективного управління у контексті сталого розвитку національної економіки, регіонів, галузей та підприємств,
якій і присвячено роботи багатьох відомих вченихекономістів, а саме: О.І. Амоші, О.М. Алимова, А.І.
Бурди, І.К. Бистрякова, Б.В Буркинського, А.І. Бутенка, В.М. Василенка, В.В. Волошина, Б.М. Данилишина, В.І. Данилова-Данильяна, С.І. Дорогунцова,
В.А. Голяна, В.С. Кравціва, Р. Костанца та ін. [8-13;
17; 18 тощо]. В цих працях також багато уваги приділяється питанням розкриття поняття «сталий розвиток» і конкретизації його складових, проблемам формування збалансованої екологічно орієнтованої економіки, підвищення ефективності виробництва. Віддаючи належне внеску науковців у розкриття сутності
поняття «сталий розвиток» та визначення особливостей його забезпечення, необхідно відзначити, що зараз
особливий науковий інтерес становить специфіка
впровадження системи сталого розвитку в сучасних
кризових реаліях розвитку реального сектору економіки та обраного європейського вектору розвитку.
Тому питання розробки оптимального для існуючих
умов господарювання інструментарію впровадження
системи сталого розвитку на підприємствах потребують й подальшого дослідження.
Метою статті є визначення сутності поняття сталого розвитку та пошук напрямків впровадження системи управління сталим розвитком на підприємствах
завдяки найбільш дієвим в світовій практиці інструментам управління екологічно спрямованого характеру.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі прийнятого Україною євроінтеграційного вектору розвитку, ратифікувавши стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" ("Стратегія - 2020") визначила основні напрямки для своїх перетворень,
"пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку України". Закріпленні у положеннях "Стратегія - 2020" вектори розвитку економіки, безпеки та відповідальності обумовлюють необхідність дотримання міжнародних екологічних норм та положень «Стратегії сталого розвитку
Європейського Союзу» [1, 2].
Реалізація Угоди про асоціацію з ЄС відкриває
цілий спектр можливостей для розв'язання проблем
промисловості України. Зокрема, у статті 378 глави 10
"Політика у сфері промисловості та підприємництва"
Угоди йдеться про домовленість сторін розвивати та
зміцнювати "співробітництво з питань політики у
сфері промисловості та підприємництва... Поглиблене співробітництво має покращити адміністративну
структуру та нормативно-правову базу для українських
і європейських суб'єктів господарювання в Україні та
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Євросоюзі і повинно ґрунтуватися на політиці ЄС
щодо розвитку малого і середнього підприємництва та
промисловості". Інтеграція підходів до промислової
політики дасть змогу розширити ринки збуту продукції, увійти в європейські ланцюжки створення вартості, створити нові робочі місця, повернути у промисловість кваліфіковану робочу силу, залучити кошти на
розбудову промисловості з європейського ринку капіталів і цільових фондів (у тому числі Європейського
фонду розвитку, Європейського фонду регіонального
розвитку, Європейського інвестиційного фонду), долучитися до виконання науково-інноваційних проектів (наприклад, за програмою "Горизонт 2020") [20].
Тому в сучасних умовах вибору євроінтеграційного вектору розвитку національної економіки України, після прийняття країною міжнародних природозахисних програм і конвенцій, актуальним питанням
у країні є пошук такого комплексу заходів управління
потенціалом сталого розвитку.
Під потенціалом сталого розвитку підприємства
вітчизняний економіст А.І. Бурда пропонує розуміти
"сукупність ресурсів і можливостей, що дозволяють забезпечити збалансований еколого-соціально-економічний розвиток підприємства", а його формування на
підприємстві має передбачати: "по-перше, здатність
до саморозвитку і прогресу підприємства, тобто забезпечення сталого зростання виробництва, створення
надійних умов і гарантій для суб’єктів господарювання, створення сприятливого клімату для інвестицій
та інновацій; по-друге, раціональне використання
природних ресурсів і збереження екологічної рівноваги в регіоні; по-третє, стабільне підвищення якості
життя всіх працівників та жителів міста" [7, с. 34].
Таке трактування, на наш погляд, повною мірою
відображає усі складові (у ракурсі еколого-соціальноекономічного вимірювання сталого розвитку) та ключові аспекти цього поняття (саморозвиток, удосконалення /прогресивний рух, динаміка та ін.), однак потребує уточнення щодо можливості адаптації к змінам
при формуванні потенціалу сталого розвитку підприємства. Аналіз економічної літератури з дослідження
питань СР [4;7-13;17;18 та ін.] показав таке:
1. Розвиток концепції сталого розвитку як наукового напряму пов'язано зі зміною поглядів наукової
спільноти щодо вектору світового економічного розвитку спочатку переважно екологічної направленості у
бік обов'язкового урахування додатково й соціальної
складової, тобто від двохфакторного (еколого-економічного) вимірювання до трьохфакторного (соціоеколого-економічного) (див. рисунок).
2. Формування нової моделі розвитку цивілізації
на засадах сталості базується на принципах збалансованого функціонування трьох складових: економічної — забезпечення збалансованого з екологічними і
соціальними вимогами ефективного розвитку виробництва; екологічної — відновлення та збереження
стану природного середовища, що не шкодить здоров'ю людини і природним екосистемам; соціальної —
поліпшення умов життєдіяльності й відтворення населення, поліпшення його генофонду, підвищення його
матеріального забезпечення і якості життя [12, с. 23].
3. Термін «сталий розвиток», на Конференції в
Ріо-де-Жанейро у 1992 році в рамках прийняття «Порядку денного на ХХІ століття» [7, с. 79], визначався
як «розвиток, що задовольняє потреби теперішнього
часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх по-
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Рисунок. Триєдина концепція сталого розвитку
Джерело: офіційний сайт проекту "СТАЛО" ГО "Комунікації для змін" Програми розвитку ООН (ПРООН) в
Україні та Глобального екологічного фонду (GEF) [18].

колінь задовольняти свої власні потреби». Всі наступні
визначення поняття за основу брали саме це тлумачення сталого розвитку, у російськомовних наукових
колах у країнах СНД неабиякого поширення набув
термін «устойчивое развитие». Англомовний оригінал
розглянутого поняття — «sustainable development» —
означає «підтримуваний розвиток» [5, с.125].
4. Сама концепція СР удосконалюється завдяки
формуванню методичних і практичних розробок в області соціально спрямованого та екологічно орієнтованого управління економічним розвитком та зусиллям
міжнародної і наукової спільноти у напряму збалансованого (сталого) розвитку людства.
Проведене узагальнення найбільш поширених у
наукових колах трактувань поняття сталого розвитку
та його складових (див. рисунок), обумовлює розуміння його сутності та компонентів. Ґрунтуючись на
розумінні потенціалу, як здатності та можливості системи до певних змін (за умов наявності певних ресурсів), пропонується дефініцію потенціалу сталого розвитку обмежувати до рівня поняття «соціо-екологоекономічний потенціал».
Систематизація і розвиток теоретичних підходів
до визначення сутності потенціалу сталого розвитку
обумовлюють його розуміння як спроможності, готовності та здатності економічної системи трансформувати ресурсні компоненти для задоволення суспільних
потреб шляхом підтримки екологічно спрямованих інно-
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ваційних процесів внутрішньої складової з метою підвищення ефективності функціонування національного господарства та всього суспільства з урахуванням екологічних і ін. обмежень.
Управління потенціалом сталого розвитку на рівні підприємств базується на збалансуванні функціонування соціальної, економічної й екологічної складових, та формує умови для ефективного управління та
регулювання як підприємств так і національної економіки у цілому.
Як свідчить міжнародний досвід, для екологоекономічного управління та оптимізації стану підприємств у контексті управління екологічною складовою
сталого розвитку доцільне впровадження сучасних систем екоменеджменту та його інструментів, таких як:
екологічний маркетинг (екомаркування, екосертифікація, екомаркетингові дослідження, просування екотоварів, екореклама й ін.); екологічний (внутрішній)
аудит і контролінг; екологічний лізинг; екологічний
інжиніринг; екологічне нормування й екологічна
стандартизація; економічні та фінансові інструменти
(екологічно-спрямовані інновації, залучення екоспрямованих інвестицій; збори за забруднення навколишнього середовища і за спеціальне використання природних ресурсів; продаж екологічних прав; отримання
грантів, субсидій, ринкові сертифікати; цінові, податкові та фінансово-кредитні інструменти й ін.); екологічне управління персоналом, екологічна освіта; еко-
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комунікації (реклама, PR, управління взаємодією з
державними та місцевими органами влади й управління взаємодією з громадськістю, населенням і засобами масової інформації, послуги з екоконсалтингу,
екоспонсорингу й ін.) [14, 15].
Аналіз інструментів, що існує в сфері екологічно
орієнтованого управління та регулювання, дозволяє
запропонувати розглядати екологічний менеджмент в
сучасних умовах на локальному рівні (рівні підприємства) як екологічно-орієнтовний менеджмент — підсистему загального менеджменту, яка містить: сукупність принципів, методів, засобів і форм управління
екологічними процесами підприємства, що збалансовує економічні, соціальні й екологічні критерії, застосовуючи при цьому комплекс взаємопов’язаних і взаємодіючих екоінструментів.
Аналіз ефективності СЕМ можливо проводити за
міжнародним стандартом [16] — ISO 14001, в Україні
прийнято відповідний аналог [3] — ДСТУ ISO 14001
(«Система управління НПС. Склад і опис елементів і
вказівки щодо їх застосування»). Але варто зазначити,
що на даний момент при застосуванні алгоритмів, що
існують, впровадження СЕМ невирішеною проблемою залишається отримання об’єктивних результатів
на основі багатокритеріальних оцінок результативності функціонування СЕМ, проблема оптимізації й
адаптації процедур управління до специфіки конкретного підприємства та галузі.
Завдяки впровадженню на підприємстві СЕМ
(системи екологічного менеджменту) (відповідно екостандарту ISO 14001) визначаються такі потенційні переваги екологічного поліпшення в його діяльності
[15]:
− ефективніше використання ресурсів (економія
матеріалів унаслідок більш повного оброблення, перероблення відходів у комерційно значущу форму;
зменшення енергоспоживання; повніша утилізація побічної продукції); збільшення виходу продукції; зростання безпеки продукції; вища якість, сумісність продукції; нижча вартість продукції (наприклад, унаслідок
заміщення матеріалів) тощо;
− зменшення витрат, пов'язаних з викидами,
скиданнями, поводженням з відходами, їх вивозом і
похованням; зменшення витрат на зберігання матеріалів, зниження вартості упаковки; нижча вартість утилізації відходів після використання продукції для споживачів;
− зниження ризику екологічних аварій, зменшення витрат на їх усунення, отримання можливості
попереджати виникнення позаштатних ситуацій;
− економія за рахунок забезпечення безпеки робочого місця; поліпшення морального клімату в колективі та підвищення мотивації співробітників;
зменшення простоїв унаслідок ретельнішого моніторингу та технічного обслуговування;
− довіра до екологічної діяльності підприємства,
поліпшення іміджу, поліпшення експортних можливостей.
Додатково визначають [13; 14] переваги від впровадження СЕМ є:
− забезпечується системний підхід у вирішенні
питань ОНС і природокористування (досягається
оздоровлення середовища усередині самого підприємства, покращується управління і раціоналізація виробничими процесами, покращується еколого-економічні показники);
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− у структуру загального управління підприємства закладено механізм постійного вдосконалення й
оптимізації системи управління, що дозволяє збалансувати економічні й екологічні інтереси, а також дозволяє здійснювати превентивні заходи щодо впливу
на НПС;
− знижується ризик притягання до судової відповідальності та припинення діяльності (у зв’язку з
попередженням виникнення позаштатних ситуацій і
екологічних аварій, недоліків у виробничому процесі,
недотримання вимог природоохоронного законодавства), а також скорочується кількість аудиторських перевірок;
− виникає можливість своєчасно реагувати на
будь-які зміни зовнішнього середовища (зміни в споживчих перевагах, виробничих технологіях, зміни чинного законодавства, нові бар’єри в міжнародній торгівлі тощо), отримання відповідної документації (облік
впливу природоохоронних процесів на стан довкілля,
екологічні звіти, екологічний паспорт, екосертифікат);
− виникають сприятливі можливості для маркетингу (поліпшення взаємин з клієнтам, досягається
відповідність стандартам безпеки, краща якість продукції, довіра на європейських ринках, зменшується
потреба у внутрішньому контролі продукції);
− скорочуються простої обладнання унаслідок
ретельнішого моніторингу та технічного обслуговування;
− додаткові можливості у зв’язку з продажем
екоправ на викиди парникових газів у рамках «гнучких
механізмів» Кіотського протоколу, можливості послуг
екоконсалтингу, еколізингу й ін.;
− зростає відповідальність працівників, досягається чіткий розподіл обов'язків серед персоналу підприємства і його підрозділів, з’являється можливість
створення для персоналу системи стимулювання пропозицій з охорони довкілля; отримання економії за рахунок забезпечення безпеки робочого місця, виникає
можливість розроблення об’єктивного оцінювання результатів роботи відповідних підрозділів, а також окремих відповідальних працівників з питань екології;
підвищується екоосвіта (діяльність екологічних гуртків, тренінги);
− виникає можливість отримання дотацій, субсидій, грантів, податкових пільг (формування режимів
прискореної амортизації, зменшення ставок акцизних
зборів, зменшення ставок податків на власність) й ін.
Ці переваги від екологічного менеджменту зумовлені тим, що самі програми організації природоохоронної діяльності систематично корегуються й удосконалюються, пріоритет надається сучасним маловитратним і водночас найбільш ефективним заходам,
а результативність їх впровадження багато в чому визначається ініціативою й особистою зацікавленістю
відповідальних фахівців (керівництво ж підприємства
і персонал у цілому беруть активну участь щодо його
впровадження). Імператив сталого розвитку в умовах
підвищення невизначеності параметрів внутрішнього
та зовнішнього середовища потребує підвищення якості інвестиційно-технологічних чинників виробництва, його екологічної спрямованості та безпеки,
формування соціально відповідальної стратегії бізнесу.
Таким чином, імплементація Угоди про асоціацію потребує від України роботи над реформуванням власної
промислової політики, яка була б націлена на нові
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стандарти європейського ринку та міжнародних стандартів екологічної безпеки.
Ураховуючи нинішній стан промисловості країни
засадничими елементами нової промислової політики
недарма визнають: відродження промисловості як
ключової галузі національної економіки; фінансова
стабілізація і забезпечення доступності ресурсів фінансових ринків для реального сектора економіки; залучення інвестицій для розбудови нового індустріального базису економіки; структурна перебудова промисловості, модернізація виробництва на основі нових
технологій; децентралізація інструментів промислової
політики і стимулювання розвитку промисловості в
регіонах країни; фінансування науки і сприяння технологічним інноваціям у виробництві; розбудова сучасної виробничо-технологічної інфраструктури.[20]
Висновки
Сучасний стан розвитку національної економіки
України, незавершеність ринкових трансформацій пострадянського періоду зумовлюють значне відставання
у реалізації моделі сталого розвитку порівняно з провідними економіками світу. Визначальний дестимулюючий ефект забезпечує системне скорочення фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Процес сталого розвитку в Україні не впроваджується на потрібному рівні, кінцевим результатом
реалізації якого мала б стати структурна перебудова
національної економіки у напрямі формування екологічно спрямованих виробництв з високим інноваційним потенціалом, спроможних ефективно реагувати
на посилення зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих
чинників.
Результати дослідження теоретичних поглядів
щодо змісту феномену «сталий розвиток» та світової
практики впровадження СЕМ вказують на можливості
трансформації екологічного фактору в економічний
потенціал виробництва.
Управління потенціалом сталого розвитку повинно базуватись на збалансуванні функціонування
економічної, екологічної й соціальної складових, що
формує умови ефективного управління та регулювання національної економіки у цілому.
Представлено власне тлумачення поняття потенціалу сталого розвитку, запропоновано використання
системи екологічного менеджменту (СЕМ) для вирішення завдань сталого розвитку підприємств, надано
перелік інструментів СЕМ, що дозволить визначити
фактори впливу на екологічну складову потенціалу
сталого розвитку, показано потенційні переваги впровадження СЕМ.
Список використаних джерел
1. Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року
[Електронний ресурс]: Закон України від 21.12.2010 р.
№2818-VI / База даних «Законодавство України»/ Вебсайт Верховної Ради України. — Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.
2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством від 27.06.2014 р. / ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014 "Щодо тимчасового застосування з 1 січня 2016 року Угоди" лист

110

№ 72/14-612/1-2980 від 30.11.2015 [Електронний ресурс] // Веб-сайт Верховної Ради України. — Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
3. ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і
настанови щодо їх застосування. — К.: Державні стандарти України. Видання офіційне, 1997. — 227 с.
4. Амоша О.І. Сталий розвиток регіонів з позицій економічної безпеки: доповідь наукових співробітників ІЕП НАН України до міжнародної конференції у Познані (Польша 8 вересня 2016 р.) "Розвиток
Великопольского регіону на підставі економіки з низькою емісіею вуглероду" [Електроний ресурс] / О.І.
Амоша, Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, О. Квилинский. — Режим доступу: http://iep.com.ua/ publ/
informacijni_resursi/naukovi_dopovidi/stalij_rozvitok_regi
oniv_z_pozicij_ekonomichnoji_bezpeki/2-1-0-34.
5. Англо-русский словарь / [под ред. А.Е.Чернухина]. — Изд. 5-е, доп. — М.: Сов. Энциклопедия,
1981, 672 с.
6. Бурда А.І. Оцінювання потенціалу сталого розвитку промислових підприємств: дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / А.І.
Бурда; Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут». — Київ, 2008. —
201 с.
7. Брундтланд Г.Х. Наше спільне майбутнє /
Г. Х. Брундтланд // Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку: резолюція ГА ООН. —
1983. — М., 1989. — С. 50-51.
8. Волошин В. Концептуальні засади сталого
розвитку регіонів України / В. Волошин, В. Трегобчук
// Регіональна економіка. — 2002. — № 1. — С. 7—22.
9. Герасимчук З.В. Еколого-економічні основи
формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та методики): автореф. дис. ... д-ра екон. наук / НАН України, Ін-т
регіон. досліджень. — Львів, 2002. — 35 с.
10. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого
розвитку: методологія формування, механізми реалізації: монографія / Х.В. Герасимчук. — Луцьк: Настир’я,
2001. — 528 с.
11. Данилишин Б. М. Еколого-економічні проблеми забезпечення сталого розвитку продуктивних сил
України: на прикладі АПК України: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.10.01
/ Б. М. Данилишин; НАН України, Рада з вивчення
продукт. сил України. — К., 1997. — 62 с.
12. Данилов-Данильян В. И. Экологический
вызов и устойчивое развитие / В.И. Данилов-Данильян, К. С. Лосев. — М.: Прогресс-Традиция, 2000. —
415 с.
13. Концепція сталого розвитку України / під ред.
В.В. Волошина, Н.М. Гордієнка та ін. — К: “БМТ”,
2000. — 17 с.
14. Латишева О.В. Новітні підходи в екологічному
менеджменті / О.В. Латишева // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. — Рівне, 2008. — Вип. 2
(42). — С. 157-164.
15. Латишева О.В. Стан та напрями розвитку екологічного управління і екологічного менеджменту на
підприємствах / О.В. Латишева // Культура народов
Причерноморья. — Симферополь: Межвузовский
центр "Крым", 2006. — № 80. — С.86-89.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЕПА Р. Н., ШУМИЛО Я. Н.
16. Лукъянихин В.А. Экологический менеджмент:
принципы и методы: монография / В.А. Лукъянихин,
Н.Н. Петрушенко; под науч. ред. В.А. Лукъянихина. —
Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. — 408 с.
17. Семенюк Е. Розвиток сталий: Економічна енциклопедія. У 3-х т. — К.: ВЦ “Академія”, 2002. —
Т. 3. — С. 283.
18. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія / О.Ф. Новікова, О.І.
Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 534 с.
19. Проект "СТАЛО – бізнес-рішення для сталого розвитку серед малого та середнього бізнесу"

[Електроний ресурс] / Офіційний сайт проекту
"СТАЛО" ГО "Комунікації для змін" і Ekonomika
Communication Hub за підтримки Програми розвитку
ООН (ПРООН) в Україні та Глобального екологічного
фонду (GEF). — Режим доступу: http://stalo.delo.ua/
pro-proekt-stalo.htm.
20. Шовкун Інна. Асоціація з ЄС диктує необхідність відродити промисловість [Електроний ресурс] //
Дзеркало тижня. — 2015. — 9 жовт. (№38). — Режим
доступу: http://gazeta.dt.ua/promyshliennost/asociaciyaz-yes-diktuye-neobhidnist-vidroditi-promislovist-_.html.

Р. Н. Лепа
д-р экон. наук,
Я. Н. Шумило
аспирант
Институт экономики промышленности НАН Украины, г. Киев
СТАДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКАХ СБЫТА ПРОДУКЦИИ
Экономическая деятельность органично связана
с потреблением, которое является ее конечной целью.
Микроэкономика в своем анализе потребителя исходит из предположения рациональности его поведения.
Так, согласно определению: потребители — это все те,
кто покупает и использует товары, заказывает работы и услуги для собственных бытовых потребностей,
с целью получения максимальной пользы от потребления товара или услуг [1].
Так как основной задачей компании-продавца
является привлечение как можно большего количества
покупателей, необходимо постоянно проводить маркетинговые исследования рынка сбыта, привлекать
новых и удерживать существующих клиентов, а также
стимулировать сбыт всеми доступными средствами.
Характеристикой рынка сбыта является его емкость,
под которой понимается тот объем товаров и услуг,
который можно реализовать на данном рынке за конкретный период. Емкость рынка сбыта зависит от
конъюнктуры и является величиной переменной: при
повышении конъюнктуры, то есть росте спроса, емкость рынка сбыта возрастает, и наоборот. В условиях
рациональности поведения потребителя спрос определяется в зависимости от цены с помощью линейной
функции.
О том, что поведение потребителей на практике
не всегда соответствует предпосылке о рациональном
поведении экономических субъектов в своих работах
впервые упоминали нобелевский лауреат М. Алле [2]
и авторы теории перспектив Д. Канеман и А. Тверски
[3]. Поведение, не соответствующее рациональности,
исследуется и в современных работах И. Гут [4],
О. Алейниковой [5], М. Рыжковой [6], А. Чернявского
[7], И. Шевченко [8], И. Орловой [9], А. Мурашко
[10], А. Саевца [11], Н. Апатовой [12] и других.
Целью данного исследования является доказательство того, что следствием проявления иррационально-

2016/№2

сти потребителей на рынках сбыта продукции является стадное поведение.
Отметим, что для обозначения поведения, противоположного рациональному, будем считать верным
использовать название «иррациональное» поведение,
которое согласно правилам образования слов с помощью отрицательных префиксов, в отличие от формы
«нерациональное» поведение, не исключает рациональное поведение, но противопоставляется ему.
Согласно исследованиям [13] до начала ХХ века
потребление имело лишь одну функцию — продолжение жизнедеятельности живых организмов, однако с
развитием массового производства и изобретением
конвейера явление потребительства охватило весь цивилизованный мир. Расширив возможности потребления корпорации и государства активно занимались
пропагандой нового стиля жизни с помощью образов
в средствах массовой информации, фильмах и литературе. Именно эти факторы оказали наибольшее влияние на изменение концепции рационального экономического человека, которая заключается в том что
цена и доход прямо пропорциональны спросу. На сегодняшний день под потребительством обычно понимают модель поведения, которая заключается в удовлетворении не только жизненеобходимых, но и избыточных потребностей.
Считается [14], что в основе иррационального поведения потребителей лежат такие механизмы как
подражание, заражение, внушение, действие которых
усиливается под влиянием толпы и публики. Также
однотипность проявления иррационального поведения у индивидуумов наблюдается под воздействием
паники.
Процесс имитирования поведения окружающих,
так же как и процесс информационного каскада в случае, если индивид ориентируется на большую группу
людей, получили название стадного поведения [15].
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З. Фрейд [16] считал проявлением стадности
идентификацию человека с другими индивидуумами и
стремление к социальному равенству перед общим авторитетом. Стадный инстинкт, по его мнению, это перерожденная форма враждебной установки к окружающим — зависти.
Противоположным стадному инстинкту является
отчуждение, которое З. Фрейд называл открытым проявлением враждебности к социальной культуре.
Э. Фромм [17] отмечал, что крайняя ипостась отчуждения – это прежде всего отношение человека к своему я как к рыночному товару, который необходимо
продать на «личностном рынке» подороже [18].
Следовательно, стадность присуща человеку как
биологическому существу и ее проявления встречаются во всех сферах жизни, в том числе в экономике.
Так, под стадным поведением потребителей на
рынках сбыта продукции будем понимать такое поведение, при котором результат принятия решения о покупке товаров формируется на основе подражания поведению авторитетов и может противоречить прямой
выгоде и/или намерениям. Проявление стадного поведения субъектов в процессе принятия решений
напрямую зависит от информированности субъектов,
их компетентности относительно предметной области,
где наблюдается стадное поведение, внутренних
(намерения ЛПР) и внешних (институциональные
нормы, обычаи) интенций, полноты и достоверности
информации, которой располагают субъекты [19].
X. Лейбенстайн [20] связывал иррациональное
поведение потребителя с причиной возникновения
нефункционального спроса, то есть такого, который
обусловлен не качествами товара, а другими факторами. Так, согласно предложенной Лейбенстайном
классификации, частными проявлениями иррационального поведения потребителя можно считать:
1. Внешние воздействия на полезность
а) эффект присоединения к большинству
б) эффект сноба
в) эффект Веблена
2. Спекулятивный спрос
3. Иррациональный спрос
Рассмотрим эти проявления подробнее.
Внешние воздействия на полезность (эффект
Веблена, эффект присоединения к большинству и эффект сноба) также называют иррациональными эффектами поведения потребителя [21].
Эффектом присоединения к большинству была
названа величина, на которую возрастет спрос на товар из-за того, что другие тоже покупают этот же товар. Этот эффект выражает стремление людей приобретать товар, чтобы соответствовать тому кругу людей,
в котором они хотели бы вращаться, не быть «белой
вороной».
Под эффектом сноба подразумевается величина,
на которую спрос упадет из-за того, что другие тоже
потребляют этот товар (или увеличивают потребление
этого товара). В отличие от эффекта присоединения к
большинству, он, наоборот, выражает стремление людей к исключительности, уникальности, желанию
быть «не таким как все» и «выделяться из толпы».
Под эффектом Веблена подразумевается явление
показательного потребления: такая величина, на которую возрастет спрос потому, что товар имеет более высокую, а не более низкую цену. В отличии от эффекта
сноба он зависит не от потребления товара другими
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людьми, а только от его цены. Этот эффект выражает
стремление людей подчеркнуть свою статусность, возможность потреблять блага недоступные для большинства людей.
Кроме того, в проявлении нефункционального
спроса, как следствии иррационального поведения потребителей на рынке сбыта продукции, Х. Лейбенстайн [20] также выделял спекулятивный спрос и иррациональный спрос. К спекулятивному спросу относилось такое поведение потребителей, которое было
смотивировано опасностью увеличение цены товара в
будущем и стимулировало увеличение дополнительного потребления в настоящем. Иррациональным
спросом Х. Лейбенстайн называл незапланированное
потребление под влиянием внезапного желания, прихоти, каприза.
Исходя из рассмотренного ранее определения
стадности можно заметить, что в каждом частном случае проявления иррационального поведения потребителя наблюдаются признаки стадного поведения.
Так, проявление стадного поведения заставляет
потребителей осуществлять нефункциональный спрос:
подражать окружающим как в эффекте присоединения большинству, поддаваться панике в проявлении
спекулятивного спроса.
И наоборот, проявлением отчуждения, противоположного стадному поведению, является желание
противопоставить себя толпе с помощью эффекта
сноба и эффекта Веблена.
Также, иррациональный спрос, мотивированный
сиюминутными желаниями является ничем иным как
проявлением действия механизма внушения публики
[14] на подсознательное через рекламу и масс-медиа.
Итак, стадное поведение потребителя на рынке
сбыта продукции проявлено в каждом частном случае
иррационального поведения потребителя, а значит является его следствием.
Выводы
Таким образом, рассмотрена природа стадного
поведения потребителей на рынках сбыта продукции
как следствие иррациональности. В результате проявления иррационального поведения потребителей на
рынках сбыта продукции возникает явление нефункционального спроса. Выявлено, что причиной возникновения проявлений нефункционального спроса: эффекта Веблена, эффекта сноба, эффекта присоединения к большинству, спекулятивного спроса, — являются проявления иррациональности в поведении потребителей и, как следствие, проявляется стадное поведение потребителей на рынках сбыта продукции.
Таким образом, стадное поведение потребителя на
рынках сбыта продукции является следствием проявления иррациональности в процессе принятия решений. Учитывая выявленные особенности процесса
принятия решений потребителями актуальным становится дальнейшее изучение возможности управления
стадным поведением потребителей на рынках сбыта
продукции путем разработки соответствующих механизмов управления.
Перспективным направлением исследования является моделирование механизма управления стадным
поведением потребителей на рынках сбыта продукции.
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д-р екон. наук, академік АЕН України
Інститут економіки промисловості
НАН України, м. Київ
СТРАТЕГІЧНІ СЦЕНАРІЇ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Актуальність проблеми. Однією із суттєвих ознак
економічного розвитку вважаються структурні трансформації, які стосуються всіх його вимірів, що обумо-
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вило низку глибоких теоретико-методологічних досліджень. Структурні трансформації передбачають позитивні економічні зміни, що сприяють розвитку. На
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жаль, в Україні такі трансформації відбуваються без
розвитку, що характерно практично для всіх промислових регіонів.
Структурна складова розвитку країни або регіону
є частиною макроекономічного розвитку поряд з
формальною і неформальною та інфраструктурною
складовими, яка поряд з інвестиційно-фінансовим,
інноваційним, соціально-демографічним, еколого-рекреаційним та зовнішньо-внутрішнім розвитком визначають стан сталого розвитку [1]. У зв’язку з багатоплановістю поняття структуру економіки трактують як
співвідношення різних елементів економічної системи, що відображають певні види структури економіки. Завдяки різноманітним структурним зрушенням
може відбуватись швидке зростання виробництва, зайнятості і добробуту населення, тому структура економіки має велике значення.
На макроекономічному рівні розрізняють різні
види структурних співвідношень: відтворювальний,
інституційний, управлінський, секторальний, галузевий, виробничо-технологічний, регіональний, зовнішньоекономічний тощо, — дія яких реалізується через
багаторівневі соціально-економічні відносини [2]. У
даній статті будемо розглядати агреговану галузеву
структуру, яка виражає пропорції розвитку окремих
галузевих секторів, груп галузей, видів діяльності та
сфер національної економіки на регіональному рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань структурного розвитку у контексті
його впливу на економічне зростання присвячено
праці таких вчених, як Ж. Фурастье [3], С. Кузнець
[4], О. Амоша [5], ], С. Єрьохін [6], А. Мельник [7],
В. Ляшенко [8], Л. Шинкарук [2] та ін.
У визначених працях аналізується світовий досвід
структурної перебудови економіки України та її регіонів, проводиться аналіз структурного зрізу економічного розвитку та розкриваються основні макроекономічні диспропорції та асиметрії структурного розвитку
регіонів, обґрунтовуються модернізаційні процеси нової промислової політики. Але недостатньо уваги приділяється дослідженню стану і рівня ефективності
структурного розвитку промислових областей та відповідних економічних районів України з позицій економічної безпеки — визначення інтегральних індексів
та порівняння з інтегральними пороговими значеннями та розробці стратегічних планів структурного
розвитку.
Мета статті — комплексна ідентифікація стану
структурного розвитку промислових регіонів й економічних районів України та розроблення стратегічного
плану структурного розвитку з позицій економічної
безпеки, якій може слугувати критерієм ефективності
виконання стратегій розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно
досліджень Ж. Фурастье [3] та С. Кузнеця [4], країни
з низьким доходом на душу населення знаходяться в
ранній стадії розвитку; основна частина національного
доходу досягається за рахунок виробництва в первинному секторі (сільське господарство, добування сировини). Країни на більш просунутій стадії розвитку, із
середнім національним доходом, генерують свої доходи в основному у вторинному секторі (промисловість). У високорозвинених країнах з високим рівнем
доходу третинний сектор (послуги) переважає в загальному випуску економіки. При цьому, розподілення
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робочої сили між трьома секторами прогресує через
різні етапи наступним чином [8, 9]:
- перший етап — доіндустріальне суспільство, де
зайнятість розподіляється в первинному секторі —
70%, у вторинному секторі — 20%, у третинному секторі — 10%. Цей етап представляє суспільство з нерозвиненою наукою, з незначним використанням техніки
та притаманний країнам, що розвиваються;
- другий етап — індустріальне суспільство, де зайнятість в первинному секторі — 40%, у вторинному
секторі — 40%, в третинному секторі — 20%. Характеризується переважанням добувних галузей промисловості, важкого та низькотехнологічного машинобудування з технологіями переважно 3-го та 4-го укладів,
які намагаються з метою підтримки конкурентоспроможності модернізувати до ринкових викликів сучасності. Чим більше розгортається обладнання в первинному секторі, тим сильніше зменшується число необхідних працівників. У результаті попит на техніку виробництва у вторинному секторі збільшується. Третинний сектор починає розвиватися в фінансовому і
державному секторах. Стан розвитку відповідає розвиненим країнам;
- третій етап — постіндустріальне суспільство, де
зайнятість в первинному секторі — 10%, у вторинному
секторі — 20%, в третинному секторі — 70%. Характеризується переважанням технологій 5-го укладу, який
супроводжується процесами деіндустріалізації — виводом за межи країни низькотехнологічних галузей
(offshoring), введенням сучасних високотехнологічних
виробничих потужностей орієнтованих на випуск продукції з високою часткою доданої вартості, інформатизацією суспільства, розвитком сфери сучасних наукоємних послуг. Тому у первинному і вторинному
секторах, таким чином, попит на робочу силу падає,
а робоча сила переміщається в зростаючий третинний
сектор. Ситуація тепер відповідає сучасним високорозвиненим країнам;
- четвертий етап — неоіндустріальне суспільство,
яке характеризується переходом до технологій 6-го укладу, випуском продукції з високою доданою вартістю,
індивідуалізацією, наномінітюризацією, біотехнологізацією, когнітивізацією, розвитком 3D-друку шляхом
реіндустріалізації (reshoring), тобто збільшенням в національний економіці робочих місць, на базі цих технологій у сфері малого та середнього підприємництва.
У зв’язку з посиленням процесів деіндустріалізації та
некроіндустріалізації звільнятиметься частина робочої
сили, яка буде працювати в нових неоіндустріальних
секторах. Але вони пред'являють більш високі вимоги
до кваліфікації працівників, тому виникає проблема
адаптації звільненої робочої сили до нових вимог.
Як справедливо відзначає один із дослідників
структурно-технологічної модернізації економіки [10,
с. 532]: «Реструктуризація промислового виробництва
потребує відповідних взаємоузгоджених управлінських
рішень, ресурсів і часу. Тому вона має здійснюватись
на засадах державного стратегічного планування. Воно
передбачає розробку системи довго-, середньо- та короткострокових прогнозів, визначення низки взаємопов’язаних цілей соціально-економічного розвитку,
розроблення довгострокових концепцій, середньострокових програм та індикативних планів, створення
інститутів організації і виконання намічених завдань,
методів контролю та механізмів відповідальності за досягнення намічених результатів».

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЯШЕНКО В. І., ХАРАЗІШВІЛІ Ю. М.
Саме цим питанням: ідентифікації стану структурного розвитку та науковому обґрунтуванню стратегічних середньострокових планів промислових регіонів та економічних районів України присвячена дана
стаття. Під поняттям «економічний район» будемо розуміти «…частину економічного простору, що характеризується географічною та соціо-еколого-економічною цілісністю, спеціалізацією в межах національної
та світової економіки, координацією господарюючих
суб’єктів і керованістю економіки, наявністю одного
або кількох центрів тяжіння, спільністю інфраструктури» [11, c. 13]. При цьому необхідно враховувати,
що кожний регіон відрізняється своїми природними,
географічними, історико-суспільними та виробничоспоживчими особливостями.
Промислові економічні райони об’єднують такі
області:
- Донецький (Донецька і Луганська області);
- Придніпровський (Дніпровська, Запорізька, Кіровоградська області);
- Північно-Східний (Полтавська, Сумська, Харківська області).
Основними критеріями визначення структури
(структурних співвідношень, пропорцій) економіки
виступають:
- обсяги виробленої і реалізованої на ринку продукції та наданих послуг;
- чисельність зайнятого населення.
З огляду на викладене пропонуються такі індикатори структурного розвитку:
1) валовий регіональний продукт (ВРП, номінал)
на одну особу, тис. дол. США/особу (або тис. грн) (S1);
2) питома вага валової доданої вартості сільського
господарства у ВРП, % (D);
3) питома вага валової доданої вартості промисловості у ВРП, % (D);

4) питома вага валової доданої вартості сфері послуг у ВРП, % (S);
5) питома вага зайнятих у сільському господарстві
до загальної зайнятості, % (D);
6) питома вага зайнятих у промисловості до загальної зайнятості, % (D);
7) питома вага зайнятих у сфері послуг до загальної зайнятості, % (S).
Системне дослідження соціо-еколого-економічного (СЕЕ) розвитку регіонів повинно включати визначення меж безпечного існування системи, тому
важливим етапом моніторингу стану СЕЕ розвитку є
визначення порогових значень індикаторів, що дає
змогу шляхом їх порівняння виявити потенційні «зони
небезпеки» та рівні небезпеки (прийнятний ризик (задовільний / допустимий стан) — передкризовий стан —
кризовий стан), а також визначити умови, необхідні
для посилення економічного імунітету регіону або
держави. Тому визначення порогових значень досить
тісно пов’язане з поняттям динамічної стійкості економічної системи та окремих її складників, або з механізмом гомеостазу [12]. Без такого порівняння будемо мати динаміку інтегральних індексів СЕЕ розвитку, які визначатимуть їх збільшення / зменшення в
окремі періоди, що може привести до помилкового висновку щодо максимізації інтегрального індексу.
Отже, для кожного індикатора СЕЕ розвитку задається вектор порогових значень, а саме: нижній пон

н

ріг ( xпор ), нижнє оптимальне ( xопт), верхнє оптимав

в

льне ( xопт), верхній поріг2 ( xпор )3. Для кожного індикатора структурного розвитку визначено вектор порогових значень з урахуванням досвіду економічно розвинених країн ЄС та світу за допомогою методу tкритерію [13] (табл. 1).
Таблиця 1

Порогові значення індикаторів структурного розвитку*
Індикатори
Нижній
Нижнє
поріг
оптимальне
1. ВРП на одну особу, тис. дол. США,
3,0
9,5
тис. грн
16,5
150
2. Питома вага ВДВ сільського господарства у ВРП, %
24
7,0
3. Питома вага ВДВ промисловості у ВРП, %
48
36
4. Питома вага ВДВ послуг у ВРП, %
25
52
5. Питома вага зайнятих у сільському господарстві, %
30
9.5
6. Питома вага зайнятих у промисловості, %
40
32
7. Питома вага зайнятих у послугах, %
37
50
_______________
*

Верхнє
оптимальне
28
450
3,3
22
75
2,8
15
70

Верхній
поріг
58
700
1,6
18
85
2,0
5,5
85

Розрахунки авторів. Для дестимуляторів порядок порогових значень змінюється навпаки.

Інтегральна згортка індикаторів та їх порогових
значень дає наступну динаміку інтегральних індексів
структурного розвитку визначених областей (рис. 1, а)
та відповідних економічних районів України (рис. 1,
б).

Визначення вектору порогових значень кожного
індикатора структурного розвитку та їх інтегральна
згортка дає можливість припустити, що знаходження
інтегрального індексу нижче нижнього порогу свід-

1
Стимулятор (S) — індикатор збільшення якого приводить до покращання ситуації; Дестимулятор (D) — індикатор, збільшення якого призводить до погіршення ситуації.
2
Оптимальні значення індикаторів характеризують
допустимий інтервал величин, у межах якого створюються найсприятливіші умови для функціонування системи. Порогові значення індикаторів — це кількісні вели-

чини, порушення яких спричинює несприятливі тенденції в економіці регіону або держави.
3
Для перспективних досліджень доцільно розширити вектор порогових значень додаванням ще двох порогових значень, як це запропоновано у методиці МЕРТ2007: нижнє критичне та верхнє критичне, порушення
яких може призвести до руйнування системи.
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Структурний розвиток економічних районів

Структурний розвиток областей України
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Рис. 1. Динаміка інтегральних індексів структурного розвитку
чить про належність до доіндустріального суспільства;
між нижнім оптимальним та нижнім пороговим — до
індустріального суспільства; між верхнім та нижнім оптимальним — до постіндустріального суспільства.
За результатами розрахунків практично всі промислові економічні райони України за інтегральним
індексом структурного розвитку знаходяться у фазі індустріального суспільства (рис. 1, б). Але приналежність промислових областей України до різних фаз
розвитку є більш диференційованою (рис. 1, а) де
тільки Харківська область ледве перетнула поріг постіндустріальної фази розвитку.
Як свідчать результати вивчення динаміки економіки розвинених країн, основні структурні зміни в
секторах у першу чергу пов'язані з двома чинниками —

динамікою попиту і продуктивністю праці. Динаміка
попиту в секторах економіки та галузях також неоднакова. Вона тісно пов'язана зі зміною душового доходу,
який залишає бажати кращого. Надзвичайно низький
рівень душового доходу в регіонах України (як і по
країні в цілому) (рис. 2, а) обумовлений тотальною корумпованістю економіки, високим рівнем тінізації
економіки, значним технологічним відривом її структури виробництва та надзвичайно низьким рівнем оплати праці у випуску.
Продовження існуючих тенденцій не залишає надії на процвітаючий розвиток регіонів України. Тобто
у середньостроковій перспективі не варто очікувати
структурних зрушень з боку такого інструменту, як душовий дохід.

ВРП на одну особу (поточ.ціни), тис. дол.США

Продуктивність праці у цінах 2000 р., тис.грн/ осс
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Рис. 2. Динаміка душового доходу та продуктивності праці по ВДВ у секторах економіки
(
Донецький р-н;
Придніпровський р-н; ---- Північно-східний р-н)
Залишається інструмент структурних зрушень —
продуктивність праці, яка змінюється дуже повільно.
За результатами розрахунків (рис. 2, б) продуктивність
праці промислових економічних районів у вторинному
секторі, як правило, є найбільшою, у третинному —
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майже у 2 рази менше, у первинному — може бути
найкращою, середньою та найнижчою залежно від
специфіки регіону. Між тим, продуктивність праці в
Україні у рази менше ніж у країнах ЄС.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЯШЕНКО В. І., ХАРАЗІШВІЛІ Ю. М.
Така ситуація обумовлена відсутністю науковотехнологічного прогресу, низьким рівнем технології
виробництва — завищеним проміжним споживанням
та, як наслідок, заниженою валовою доданою вартістю. Чи можливі структурні зрушення при низькому

душовому доході, низькому рівні технології виробництва, надзвичайно низьким рівнем оплати праці у випуску та постійним підвищенням тарифів на енергоресурси для населення? — Питання риторичне.
Динаміка структури ВДВ і зайнятості промислових економічних районів наведена на рис. 3.
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Рис. 3. Динаміка структури ВДВ и зайнятості промислових економічних районів
По сільському господарству. Динаміка питомої
ваги ВДВ сільського господарства у ВРП (рис. 3, а)
засвідчує, що Донецький економічний район за цим
індикатором знаходиться у фазі постіндустріального
розвитку з 2001 р. дотепер.
Придніпровський економічний район до 2006 р.
знаходився у фазі індустріального розвитку, в період
2006-2012 рр. — у фазі постіндустріального розвитку та

2016/№2

з 2013 до сьогодні знову у фазі індустріального розвитку. Північно-Східний економічний район хоча і
наближався до фази постіндустріального, але весь
розглянутий період знаходився у фазі індустріального
розвитку. До постіндустріальної фази розвитку належать Донецька, Луганська та Дніпровська області,
інші — до індустріальної (рис. 4. а).
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Рис.4. Динаміка структури ВДВ промислових областей у ВРП
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Для всіх економічних районів характерне знаходження у фазі індустріального розвитку по долі зайнятих (рис. 3.г). Виключення становить Дніпровська

область, яка по долі зайнятих у сільському господарстві належить до постіндустріальної фази розвитку
(рис. 5, а).
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Рис. 5. Динаміка структури зайнятості промислових областей у ВРП
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Практично всі області мають позитивні тренди
зростання реальних обсягів сільськогосподарської
продукції у цінах 2000 р. за виключенням Донецької

та Луганської
(рис. 6, а, б).
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Рис. 6. Динаміка структури ВДВ промислових областей у цінах 2000 р.
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По промисловості. По питомій вазі ВДВ промисловості Донецький та Придніпровський райони поступово переходили з індустріальної до постіндустріальної фази з 2012 р. (рис. 3, б). Північно-Східний
район за період 2000-2015 рр. вже знаходився у фазі
постіндустріального розвитку, що відображається зниженням долі ВДВ промисловості у ВРП в діапазон 2236% для всіх економічних районів. Така сама ситуація
з наближенням та переходом до постіндустріальної
фази розвитку для визначених областей (рис. 4, б). В
економічно розвинених країнах деіндустріалізація
не впливає негативно на обсяг виробництва промислової продукції. Він зростає порівняно з попереднім
періодом, але зменшується її частка у ВВП. Науковотехнологічний прогрес дає можливість значно підвищити продуктивність праці. Вона зростає швидше, ніж
попит на продукцію промисловості, тому чисельність
зайнятих у промисловості зменшується. В даний час в
промисловості США працює менше одного з шести
працівників, зайнятих в економіці країни, в той час як
в сфері послуг — понад 70%. У країнах ЄС в промисловості працює кожен п'ятий із зайнятих в економіці.
На жаль, практично у всіх в промислових областях України в останні роки спостерігається протилежна картина: поряд зі зменшенням частки ВДВ промисловості у ВРП зменшується реальний обсяг промислового виробництва (рис. 6, а-з). Це пояснюється

тим, що в Україні замість науково-технологічного
прогресу маємо науково-технологічний регрес [14], а
також військовими діями на сході України. По долі
зайнятих у промисловості (рис. 3. д) всі економічні
райони та області (рис. 5, б) знаходяться у фазі постіндустріального розвитку — у діапазоні зайнятості 1532%. Хоча продуктивність праці у промисловості має
незначний позитивний тренд, цього недостатньо для
зростання обсягів промислової продукції.
По послугам. По питомій вазі ВДВ у ВРП сфери
послуг практично всі промислові економічні райони
та області знаходяться на кордоні фаз індустріальногопостіндустрального розвитку 25-52%, деякі — з негативною тенденцією до доіндустріальної фази розвитку
(рис. 3, в, рис. 4, в). Що стосується долі зайнятих у
послугах — з 2010 р. всі економічні райони з 2010 р.
знаходяться у фазі постіндустріального розвитку — у
діапазоні 50-70% (рис. 3, е). Така сама ситуація з промисловими областями, за виключенням Кіровоградської та Луганської областей, які знаходяться у фазі
індустріального розвитку (рис. 5, в).
Практично у всіх областях зростає реальний обсяг
послуг, якій переважає реальні обсяги промислового
виробництва. При цьому важливе значення має
структура сфери послуг, яку можна поділити на такі
складові: традиційні, прогресивні, креативні (рис. 7).

Послуги

Традиційні:
- торгівля;
- діяльність готелів і ресторан.;
- операції з нерух. майном;
- надання ком. та інд. послуг;
- тимчасове розміщення та організація харчування

Прогресивні:
- діяль. трансп.та зв’язку;
- фінансова діяльність;
- державне управляння;
- охорона здоров’я;
- інформація і телеком.;
- діяльн. у сфері адм. упр-я

Креативні:
- освіта;
- проф., наукова та
технічна діяльність;
- мистецтво, спорт,
розваги

Рис. 7. Структура сфери послуг
За результатами досліджень за всіма видами послуг лідирує Північно-Східний район (рис. 8, а, б, в)
завдяки Харківській та Сумській областям (рис. 8, г,
д, е). Всі інші економічні райони та області мають при-

близно однакову структуру послуг з незначним коливанням: традиційні — 38%, прогресивні — 44, креативні — 18%. Тобто всі розглянуті економічні райони
та області мають недостатньо розвинутий напрям креативних послуг.
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Питома вага креативних послуг у ВРП, %
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Рис. 8. Динаміка питомої ваги видів послуг у ВРП промислових районів (а, б, в) та областей (г, д, е)
Враховуючи динаміку всіх складових (індикаторів) структурного розвитку промислових областей та
відповідних економічних районів України, можна задатися ціллю (або декількома цілями) на найближчі
0,8

5 років — досягнення інтегральних індексів структурного розвитку до рівня середнього оптимального значення вектору інтегральних порогових значень — у
фазі розквіту постіндустріального розвитку (рис. 9).
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Рис. 9. Динаміка інтегральних індексів структурного розвитку областей та районів зі стратегічними цілями
Знання стратегічних цілей обумовлює необхідність вирішення завдання декомпозиції інтегрального
індексу, тобто завдання синтезу необхідних значень
складових та їх індикаторів для знаходження інтегрального індексу у заданих межах. Вирішення такої задачі (оберненої) для кожної складової СЕЕ розвитку,
коли відомо (або задано) його необхідне значення, дозволяє з урахуванням чутливості складових або індикаторів, вагових коефіцієнтів впливу та адаптивних
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методів регулювання [1] з теорії управління визначити
необхідні значення складових та їх індикаторів у кожному році. Спочатку така процедура проводиться на
рівні складових сталого розвитку, а потім на рівні індикаторів кожної складової, результатом якого є наукове обґрунтування стратегічних орієнтирів індикаторів прискореного розвитку країни або регіону будьякого рівня (табл. 2-4).
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Таблиця 2
Стратегічні орієнтири індикаторів структурного розвитку Донецького р-ну
Індикатори структурного розвитку
2015
2016
2017
2018
2019
Донецька обл. / Луганська обл.
ВРП (номінал) на одну особу, тис. грн /
20,76
37,34
61,45
92,90
129,35
особу (S)
11,40
18,64
29,58
45,15
65,93
Питома вага ВДВ сільського господар4,28
4,255
4,193
4,070
3,87
ства у ВРП, % (D)
2,38
2,37
2,35
2,31
2,23
Питома вага ВДВ промисловості у ВРП,
24,79
24,76
24,69
24,57
24,37
% (D)
11,89
11,88
11,87
11,85
11,79
Питома вага ВДВ сфері послуг у ВРП, %
39,01
39,08
39,25
39,58
40,11
(S)
23,95
24,00
24,12
24,36
24,84
Питома вага зайнятих у сільському гос8,62
8,59
8,52
8,38
8,16
подарстві до заг. зайнятості, (D) %
12,37
11,26
11,24
11,19
11,11
Питома вага зайнятих у промисловості до
32,66
32,55
32,28
31,78
31,00
заг. зайнятості, % (D)
30,92
12,68
12,67
12,66
12,64
Питома вага зайнятих у сфері послуг до
47,92
47,97
48,10
48,40
48,94
заг. зайнятості, % (S)
46,65
46,67
46,69
46,76
46,89

2020
167,48
91,95
3,60
2,08
24,09
11,71
40,83
25,65
7,85
10,95
30,00
12,59
49,74
47,13
Таблиця 3

Стратегічні орієнтири індикаторів структурного розвитку Придніпровського р-ну
Індикатори структурного розвитку
2015
2016
2017
2018
2019
Дніпровська обл. / Запорізька обл./
Кіровоградська обл.
ВРП (номінал) на одну особу, тис. грн /
64,27
84,46
108,62
135,84
165,35
особу (S)
48,18
61,84
81,23
104,03
129,72
36,60
58,89
90,08
130,17
177,55
Питома вага ВДВ сільського господар5,45
5,37
5,26
5,11
4,91
ства у ВРП, % (D)
9,70
9,65
9,56
9,43
9,25
26,39
26,3
26,10
25,74
25,16
Питома вага ВДВ промисловості у ВРП,
39,37
39,21
38,97
38,65
38,24
% (D)
33,97
33,85
33,65
33,35
32,93
18,22
18,15
18,00
17,74
17,31
Питома вага ВДВ сфері послуг у ВРП, %
33,44
33,74
34,17
34,76
35,51
(S)
40,07
40,17
40,33
40,58
40,92
49,99
50,11
50,35
50,78
51,49
Питома вага зайнятих у сільському гос7,88
7,84
7,77
7,69
7,58
подарстві до заг. зайнятості, (D) %
16,11
16,05
15,95
15,80
15,59
28,28
28,20
28,04
27,75
27,28
Питома вага зайнятих у промисловості
25,17
25,01
24,79
24,48
24,09
до заг. зайнятості, % (D)
22,36
22,29
22,16
21,98
21,73
13,06
13,03
12,98
12,88
12,71
Питома вага зайнятих у сфері послуг до
56,97
57,16
57,42
57,79
58,27
заг. зайнятості, % (S)
52,49
52,56
52,68
52,86
53,12
48,94
49,05
49,28
49,70
50,38

2020

196,91
161,91
230,07
4,66
8,97
24,34
37,72
32,31
16,69
36,44
41,44
52,49
7,44
15,29
26,63
23,61
21,35
12,48
58,87
53,50
51,34
Таблиця 4

Стратегічні орієнтири індикаторів структурного розвитку Північно-Східного р-ну
Індикатори структурного розвитку
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
Харківська обл. / Сумська обл./
Полтавська обл.
ВРП (номінал) на одну особу, тис. грн /
44,08
46,24
53,77
62,23
71,66
особу (S)
35,08
49,27
66,73
88,27
113,86
63,73
86,08
114,01
146,05
181,08
Питома вага ВДВ сільського господар10,47
10,46
10,45
10,42
10,38
ства у ВРП, % (D)
19,75
19,69
19,62
19,50
19,32
13,93
13,82
13,65
13,41
13,08
Питома вага ВДВ промисловості у ВРП,
18,77
18,76
18,73
18,70
18,66
% (D)
21,08
21,03
20,94
29,80
20,58
39,89
39,76
39,55
39,24
38,84
Питома вага ВДВ сфері послуг у ВРП, %
45,57
45,59
45,65
45,72
45,80
(S)
50,57
50,62
50,69
50,82
51,01
33,06
33,29
33,65
34,16
34,83

2016/№2

2020
7

89,93
141,69
219,28
10,30
19,07
12,66
18,56
20,30
38,31
46,00
51,26
35,70
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1
Питома вага зайнятих у сільському господарстві до заг. зайнятості, (D) %
Питома вага зайнятих у промисловості
до заг. зайнятості, % (D)
Питома вага зайнятих у сфері послуг до
заг. зайнятості, % (S)

2
13,15
22,02
20,53
18,69
15,68
18,11
58,11
51,71
51,27

3
13,15
21,97
20,39
18,68
15,65
17,99
58,12
51,78
51,48

4
13,13
21,88
20,19
18,67
15,58
17,81
58,16
51,89
51,82

5
13,10
21,76
19,91
18,66
15,48
17,55
58,22
52,07
52,31

Закінчення табл. 4
6
7
13,06
12,99
21,56
21,30
19,52
19,03
18,64
18,59
15,33
15,13
17,20
16,76
58,29
58,44
52,35
52,72
52,96
53,81

Отже, в результаті розрахунків ми отримали стратегічні орієнтири індикаторів структурного розвитку
промислових областей України, які є стратегічним
планом розвитку. Встановлені стратегічні орієнтири
на рівні індикаторів є необхідними для порівняння з
фактичними значеннями індикаторів з метою визначення ступеня наближеності до бажаного рівня розвитку та ефективності макроекономічної політики.
Використовуючи формули розрахунку індикаторів можна отримати стратегічні значення ключових
макропоказників структурного розвитку. Наприклад,

Індикатори структурного розвитку
Донецька обл. / Луганська обл.
Номінальний ВРП, млрд грн

індикатор «ВРП на 1 особу» визначається як відношення номінального ВРП до середньорічної чисельності населення регіону, тому, роблячи прогноз середньорічної чисельності до 2020 року, отримаємо
прогнозні значення номінального ВРП як добуток
значення відповідного індикатора на середньорічну
чисельність населення. Так само, знаючи формулу
розрахунку окремого індикатора, можна отримати
стратегічні прогнозні значення макропоказників для
кожного з досліджуваних сценаріїв розвитку (табл. 57).
Таблиця 5
Донецький економічний район
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ВДВ сільського господарства, млрд грн
ВДВ промисловості, млрд грн
ВДВ сфері послуг, млрд грн
Чисельність зайнятих у сільському господарстві, млн осіб
Чисельність зайнятих у промисловості,
млн осіб
Чисельність зайнятих у сфері послуг,
млн осіб

88,90
25,23
3,80
0,60
22,00
3,00
34,63
6,04
0,0652
0,0379
0,2740
0,0947
0,3624
0,1429

158,69
41,10
6,75
0,97
38,29
4,88
62,02
9,87
0,0863
0,0501
0,3271
0,0564
0,4824
0,2077

259,64
65,07
10,89
1,53
64,13
7,73
101,91
15,69
0,1068
0,0656
0,4047
0,0740
0,6043
0,2726

390,94
98,66
15,91
2,28
96,06
11,69
154,72
24,04
0,1260
0,0809
0,4745
0,0915
0,7299
0,3379

543,03
143,73
21,01
3,20
132,32
16,96
217,79
35,70
0,1429
0,0957
0,5429
0,1088
0,8618
0,4039

702,62
199,54
25,26
4,15
169,24
23,37
286,85
51,18
0,1570
0,1095
0,6001
0,1260
1,0012
0,4713
Таблиця 6

Придніпровський економічний район
Індикатори структурного розвитку
2015
2016
2017
Дніпровська обл. / Запорізька обл./
Кіровоградська обл.
Номінальний ВРП, млрд грн
209,91
270,29
331,30
84,78
108,52
142,16
35,76
57,13
86,66
ВДВ сільського господарства, млрд грн
11,43
14,52
17,43
8,23
10,47
13,59
9,43
15,02
22,62
ВДВ промисловості, млрд грн
82,65
105,99
129,13
28,80
36,74
47,83
6,51
10,37
15,60
ВДВ сфері послуг, млрд грн
70,20
91,19
113,20
33,97
43,59
57,34
17,87
28,63
43,63
Чисельність зайнятих у сільському гос0,1166
0,1157
0,1144
подарстві, млн осіб
0,1200
0,1213
0,1223
0,1094
0,1118
0,1138
Чисельність зайнятих у промисловості,
0,3724
0,3691
0,3649
млн осіб
0,1666
0,1685
0,1700
0,0505
0,0516
0,0526
Чисельність зайнятих у сфері послуг, млн
0,8430
0,8435
0,8452
осіб
0,3911
0,3974
0,4041
0,1893
0,1944
0,1999
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2018

2019

2020

440,12
181,01
124,31
22,49
17,07
32,00
170,12
60,36
22,05
152,97
73,46
63,13
0,1129
0,1229
0,1152
0,3594
0,1710
0,0535
0,8483
0,4113
0,2063

535,08
225,06
168,49
26,28
20,81
42,39
204,60
74,12
29,17
190,00
92,10
86,76
0,1109
0,1231
0,1158
0,3527
0,1714
0,0540
0,8530
0,4191
0,2139

630,10
280,10
216,26
29,37
25,12
52,64
237,69
90,50
36,11
229,63
116,07
113,53
0,1086
0,1223
0,1156
0,3447
0,1708
0,0542
0,8595
0,4280
0,2228
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Таблиця 7
Індикатори структурного розвитку
1
Харківська обл. / Сумська обл./
Полтавська обл.
Номінальний ВРП, млрд грн

Північно-Східний економічний район
2015
2016
2017
2
3
4

ВДВ сільського господарства, млрд грн

ВДВ промисловості, млрд грн

ВДВ сфері послуг, млрд грн

Чисельність зайнятих у сільському господарстві, млн осіб
Чисельність зайнятих у промисловості,
млн осіб
Чисельність зайнятих у сфері послуг,
млн осіб

120,12
39,23
92,03
12,58
7,75
12,82
22,54
8,27
36,72
54,75
19,84
30,43
0,1619
0,1036
0,1198
0,2300
0,0738
0,1057
0,7152
0,2433
0,2992

Висновки
1. Запропоновано індикатори структурного розвитку областей України та визначено вектор порогових значень (нижній поріг, нижнє оптимальне, верхнє
оптимальне, верхній поріг) з урахуванням досвіду
розвинених країн ЄС та країн світу, що дає змогу
через інтегральне оцінювання ідентифікувати стан
структурного розвитку промислових областей та відповідних економічних районів. Причому, визначення
вектору порогових значень кожного індикатора структурного розвитку та їх інтегральна згортка дає можливість припустити, що знаходження інтегрального індексу нижче нижнього порогу свідчить про належність
до доіндустріального суспільства; між нижнім оптимальним та нижнім пороговим — до індустріального суспільства; між верхнім та нижнім оптимальним — до
постіндустріального суспільства.
2. За результатами досліджень встановлено, що
практично всі промислові регіони та відповідні економічні райони знаходяться у фазі індустріального розвитку, що характеризується переважанням добувних
галузей промисловості, важкого та низькотехнологічного машинобудування з технологіями переважно 3-го
та 4-го укладів. За деякими індикаторами окремі області наближаються до фази постіндустріального розвитку, але гальмом для переходу у фазу постіндустріального суспільства є високий рівень корупції, тінізації економіки, використання застарілих технологій,
відсутність достатнього рівня інвестування та інноваційного розвитку, принизливо низький рівень оплати
праці у випуску та, як наслідок, низький рівень душового доходу.
3. Практично у всіх областях зростає реальний
обсяг послуг, якій переважає реальні обсяги промислового виробництва. При цьому важливе значення має
структура сфери послуг, яку можна поділити на такі

2016/№2

125,78
54,69
123,62
13,17
10,77
17,09
23,60
11,50
49,15
57,35
27,69
41,16
0,1632
0,1081
0,1197
0,2319
0,0770
0,1056
0,7213
0,2549
0,3022

145,99
73,40
163,03
15,25
14,40
22,26
27,35
15,37
64,47
66,64
37,21
54,86
0,1643
0,1080
0,1192
0,2337
0,0769
0,1051
0,7279
0,2561
0,3059

2018
5

2019
6

2020
7

168,63
96,22
207,38
17,57
18,77
27,81
31,53
20,01
81,38
77,09
48,90
70,84
0,1653
0,1076
0,1181
0,2354
0,0766
0,1042
0,7347
0,2576
0,3104

193,33
122,97
255,32
20,13
23,76
33,41
36,16
25,32
99,16
88,78
62,72
88,93
0,1662
0,1069
0,1165
0,2371
0,0760
0,1027
0,7416
0,2596
0,3160

242,81
151,61
306,99
25,02
28,92
38,87
45,07
30,78
117,62
111,69
77,72
109,60
0,1666
0,1065
0,1142
0,2385
0,0756
0,1005
0,7497
0,2636
0,3228

складові: традиційні, прогресивні, креативні. За результатами досліджень за всіма видами послуг лідирує
Північно-Східний район (завдяки Харківській та Сумській областям). Всі інші економічні райони та області
мають приблизно однакову структуру послуг з незначним коливанням: традиційні — 38%, прогресивні —
44, креативні — 18%. Тобто всі розглянуті економічні
райони та області мають недостатньо розвинутий напрям креативних послуг.
4. Як приклад розроблено сценарій структурного
розвитку промислових областей України, що відповідає досягненню фази розквіту постіндустріального
розвитку. Результатом розрахунків є щорічні стратегічні орієнтири індикаторів та ключових макропоказників структурного розвитку до 2020 р., які є стратегічним планом структурного розвитку та можуть слугувати критерієм ефективності виконання стратегій
розвитку.
5. Найбільш відстаючим індикатором структурного розвитку є душовій дохід: від 2 до 8 разів від рівня
економічно розвинених країн ЄС та світу. Зменшення
податку ЄСВ є умовою необхідною, але недостатньою
для зменшення рівня тінізації та підвищення рівня
життя працюючого населення. Необхідним є прийняття закону про обов’язкове поступове підвищення
рівня оплати праці у випуску хоча б до мінімального
рівня країн ЄС (0,26). На сьогодні маємо такі дані по
промисловим областям України: частка оплати праці
у випуску 0,11-0,22.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ
РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ
Ринок сільськогосподарської техніки України, як
будь-який інший ринок, формується під впливом попиту і пропозиції. Пропозиції на ринку сільськогосподарської техніки України нині формують вітчизняні
машиновиробники, офіційні представники зарубіжних
фірм та окремі підприємці. Попит на ринку матеріально-технічних ресурсів визначається технологіями й
економічними можливостями аграрних підприємств.
Аналіз останніх досліджень. Теоретичні та практичні аспекти проблем інженерно-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва в умовах
його реформування та адаптації до ринкових засад
господарювання розглядаються в працях Я.К. Білоуська, В.І. Більського, Є.Л. Бузовського, П.І. Гайдуцького, А.А. Демка, М.Й. Малика, І.П. Масла, П.О. Мосіюка, В.О. Питулька, Л.В. Погорілого, І.Г. Тивоненка, П.Т. Саблука та інших вчених і практиків. Вагомість отриманих ними наукових і практичних результатів в удосконаленні інженерно-технічного забезпечення та обслуговування агропромислового виробни-
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цтва незаперечна. Проте, і на сьогодні залишаються
недостатньо розкритими питання, пов'язані з дослідженням проблеми в цілому, як єдиної взаємопов'язаної системи техніко-технологічного забезпечення сільського господарства України.
Постановка проблеми. Платоспроможний попит
формується за рахунок власних коштів підприємств,
банківських кредитів, лізингових механізмів і бюджетних програм, запроваджених Міністерством агропромислової політики, зокрема: часткової компенсації
вартості, фінансового лізингу техніки та пільгового
кредитування. Коштів, що виділяються із держбюджету на зазначені програми, є недостатніми, їх не
вистачає навіть для простого відтворення парку машин. Власних коштів сільгоспвиробників також не вистачає на придбання сучасної сільськогосподарської
техніки. Низька купівельна спроможність сільськогосподарських товаровиробників призвела до того, що
обсяги продажів сільгосптехніки за останні роки скоротились, а окремих машин — зовсім припинилися.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

МАЛЬЧИК М. В., ПОПКО О. В.
Якісний склад сільськогосподарської техніки також є
незадовільним. Машинно-тракторний парк сільгосппідприємств зазнає морального та фізичного старіння,
зменшується кількісно, оскільки нову сільськогосподарську техніку мають змогу купувати лише окремі
економічно потужні господарства України. Купівельна
спроможність аграріїв дає їм змогу витрачати на придбання техніки щорічно 5-7 млрд грн, що покриває
технологічну потребу в оновленні парку машин лише
на 15-20%. Для більшості сільськогосподарських підприємств придбання енергозберігаючої техніки на
сьогодні є практично недоступним. У результаті машинно-тракторний парк сільгоспвиробників України
не забезпечує вчасного виконання робіт, що призводить до подовження строків сільськогосподарських
робіт та втрат урожаю. Як наслідок: сільське господарство країни щороку втрачає третину вирощеного врожаю [1, с. 86].
Сьогодні у машинобудуванні для АПК функціонує 126 спеціалізованих підприємств, у яких працює
70 тисяч робітників, що виготовляють сільськогосподарську техніку та обладнання для переробних галузей
[2, с.104]. На початок 2007 року серед підприємств
сільгоспмашинобудування 60% було приватизовано,
19% стали акціонерними з державним пакетом акцій
до 25%, а 12% — понад 25% акцій. У 9% підприємств
більше як 90% акцій знаходилося у державній власності. Отже процес реформування галузі не завершився.
Це дає підстави стверджувати, що в здійсненні економічної політики з техніко-технологічного переоснащення сільського господарства стратегія розвитку
сільськогосподарського машинобудування залишається невизначеною. Досі немає чіткої державної позиції щодо ринкових напрямів розвитку науково-дослідних робіт і проектно-конструкторських розробок
із виготовлення технічних засобів, сфери технічного та
машинно-технологічного обслуговування, організації
ринку нової техніки, вживаних і відновлених машин,
регламентації ролі держави у цій галузі [1, с.86].
Галузь сільськогосподарського машинобудування
України розвивається уповільнено, з ознаками стагнації та депресії. Привабливість її для інвесторів, особливо іноземних, невисока. Мобілізуючи внутрішні резерви, підприємства доклали значних зусиль до модернізації існуючої, створення й освоєння виробництва нової техніки. До реформування економіки в Україні виготовлялося менше 30% номенклатури техніки, необхідної для механізації виробництва продукції. При цьому сільське господарство України придбавало щорічно 50-53 тис. тракторів, 9-10 тис. зернозбиральних, 2-2,1 тис. бурякозбиральних, 3,5-4 тис. кормозбиральних комбайнів, десятки тисяч одиниць сільськогосподарської техніки. Нині ситуація дещо змінилася: модернізовано та освоєно виробництво понад
500 найменувань технічних засобів, які раніше в Україні не виготовлялися.
У складних економічних умовах підприємства галузі разом з акціонерними товариствами, які утворилися на базі підприємств колишнього Агрореммашу та
Агротехсервісу, спроможні виготовляти і пропонувати
на ринку технічні засоби, використання яких у сільському господарстві забезпечить механізоване виробництво основних видів сільськогосподарської продукції. Проте фактично на сьогодні вітчизняна промисловість серійно випускає переважно одноопераційні
прості знаряддя. Окремі перспективні енергозберіга-
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ючі машини, які за технічним рівнем та своїми споживчими якостями можуть конкурувати із зарубіжними зразками, випускаються у недостатній кількості
або знаходяться лише у стадії розроблення [4].
Проте є й обнадійливі приклади. За даними Міністерства промислової політики України протягом
трьох останніх років бюджетного фінансування через
діючу Державну програму розвитку вітчизняного машинобудування для АПК розроблено сучасні моделі
тракторів ХТЗ потужністю 220 к.с., зернозбиральний
комбайн КЗС (з 10-пропускною спроможністю 1012 кг/сек), кормозбиральний комбайн. На основі вихідних вимог до зернозбиральних комбайнів та наукового забезпечення ІМЕСГ, ДКТБ «Південне», АТ
«Херсонські комбайни» та концерн «Лан» (м. Олександрія Кіровоградської області) створили високопродуктивні зернозбиральні комбайни «Славутич», «Лан»
і на їх основі — новий КЗС-10. При цьому питомі витрати є у 1,5-2 рази менші, ніж у провідних західноєвропейських та американських комбайнів. Крім того,
у 2010 році ТОВ «Херсонський машинобудівний завод», використовуючи запчастини білоруського «Гомсельмаша», зібрав перші зразки зернозбиральних комбайнів серії «Скіф». У перспективі планується, що загальна кількість зернозбиральних комбайнів типу
«Славутич» та «Лан» перевищить 65 тис. одиниць і становитиме основу парку зернозбиральної техніки в Україні. Нині випускають лише «Славутич» в обсягах до
300 штук на рік, потужність двигуна якого сягає до
250 к.с., а виробництво потужних комбайнів (понад
250 к.с.) взагалі відсутнє. Крім того, за останні роки
розроблено обладнання для приймання, очищення,
сушіння, зберігання та відвантаження зерна, вирощування птиці. Нині вже виготовлено та проходять випробування дослідні зразки цих машин. Водночас деякі підприємства відвоювали нішу на вітчизняному
ринку та стали експортоорієнтованими. Це ВАТ
«Брацлав», ТОВ «ТЕХНА», ВАТ «Червона зірка», ТОВ
НВП «Білоцерків МАЗ», які постачають продукцію до
44 країн світу. Загалом близько 38% вітчизняної сільськогосподарської техніки йде на експорт [1, с.89].
Проте виробництво техніки ведеться на морально
застарілому обладнанні, що негативно впливає на технічний рівень і конкурентоспроможність вітчизняної
сільськогосподарської техніки. Зношеність основних
фондів галузі сягає 80%, а їх активної частини — 92%.
Низький рівень техніко-технологічного забезпечення
агропромислового комплексу зумовлений причинами
довготривалого характеру, часто суперечливістю дій у
процесі реформування відносин власності в аграрному
секторі. Таке різке скорочення обсягів виробництва й
реалізації продукції сільськогосподарського машинобудування призвело до зменшення надходжень до бюджету, пенсійного та інших соціальних фондів і є однією з важливих складових теперішньої економічної
кризи. Проблему мала би вирішити Державна програма розвитку вітчизняного машинобудування для
АПК на 2007-2013 роки, затверджена Постановою
КМУ від 26 вересня 2007 року №1181 [3], однак цього
зроблено не було.
Наявність, технологічну потребу та виробництво
тракторів і зернозбиральних комбайнів в Україні станом на 2014 рік наведено на рис. 1.
Отже пропозиція вітчизняних заводів-виробників
є значно меншою за потреби аграрного сектору України для відтворення і розвитку його матеріально-
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Рис. 1. Наявність, технологічна потреба та виробництво тракторів і зернозбиральних комбайнів, штук
технічної бази. Крім того, вітчизняна техніка не витримує конкуренції з зарубіжними аналогами за якістю, надійністю і продуктивністю.
Так, за даними випробувань інституту УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого понад 1300 найменувань
сільськогосподарських машин вітчизняного виробництва, встановлено, що у кожному п’ятому випадку виходу вітчизняної техніки з ладу були конструктивні недоробки на стадії проектування, до 35% відмов є наслідком низької якості виготовлення, а 30% — низького технічного рівня елементної бази [4]. Крім того,
діючі показники якості виконання технологічних процесів та показники надійності вітчизняної техніки не
відповідають сучасним вимогам. Майже половина
сільськогосподарської техніки (48,5%) має гарантійний термін експлуатації до одного року і лише для
кожної одинадцятої машини він перевищує два роки.
За своїм технічним рівнем, зокрема за надійністю вітчизняна техніка поступається зарубіжним аналогам.
Якщо взяти до уваги те, що аграрії купують зарубіжну
техніку, яка вже була у використанні, то вітчизняні
аналоги не витримують і цінової конкуренції. Таким
чином, незважаючи на противників закупівлі дорогої
імпортної техніки, спеціалісти сільського господарства
стверджують, що швидко забезпечити випуск досконалих вітчизняних машин в умовах фінансової
кризи — нереально.
У цілому протягом 2004-2014 років в Україні прогресує стійка тенденція до зростання обсягів імпорту
сільськогосподарської техніки (рис. 2). При цьому на
українському ринку на сьогодні представлено близько
70% техніки іноземного виробництва і лише 30% техніки вітчизняного виробництва.
З одного боку, це свідчить про розширення вітчизняного ринку, готовність аграріїв вкладати кошти
у нові технічні засоби. Хоча це є досить слабким аргументом, враховуючи те, що сільськогосподарське машинобудування при подальшому зростанні імпорту
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ризикує надовго закріпитися в розряді депресивних та
дотаційних галузей вітчизняної економіки.
Структуру імпорту сільськогосподарської техніки
у 2014 році відображено на рис. 3.
Разом з тим, нову сільськогосподарську техніку
мають змогу купувати лише економічно потужні господарства України. Переважна більшість середніх за
розміром сільгоспвиробників змушені купувати сільськогосподарську техніку, що вже була у використанні. Аналіз середньої вартості одиниці імпортної
техніки дозволяє сформувати наступні висновки: на
ринок України надходить значна кількість її з вторинного ринку Європи, яка морально застаріла і часто не
придатна для реалізації програми інноваційного розвитку аграрного сектору, не сприяє зниженню ресурсоємності сільськогосподарської продукції, підвищенню рентабельності її виробництва і подоланню
економічної кризи в аграрному секторі. Приблизно у
такому ж обсязі як імпорт сільськогосподарської техніки здійснюється імпорт запасних частин до неї.
Висновки
У цілому така ситуація негативно позначається
на середньому та малому сільськогосподарському бізнесі. Отже вітчизняне сільськогосподарське машинобудування за своїм технічним рівнем суттєво відстає
від досягнень науково-технічного прогресу і потребує
відповідного системного переоснащення та державної
підтримки. Розв’язання проблеми матеріально-технічного забезпечення є пріоритетом виведення практично всіх галузей аграрного сектору України на якісно
новий рівень функціонування сільськогосподарського
виробництва.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА НЕЧЕТКИХ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ВЫБОРА
ПРЕТЕНДЕНТА НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
В ОТДЕЛЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Постановка проблемы. Процесс подбора персонала и выбора претендента при назначении на вакантную должность традиционно играет важную роль
в деятельности любой организации. В последнее время
при этом все чаще применяются комплексные подходы к оценке кандидатов, включающие несколько
методов с целью минимизации ошибок в ходе процедуры оценки [1]. Однако важно не просто собрать вместе несколько методов, но и объединить их в определенную систему, ориентированную на задачи организации и, соответственно, на критерии, выделенные в
ходе этапов подбора персонала, предшествующих
оценке кандидата. Одной из основных задач здесь является анализ критериев отбора, который включает в
себя расчёт важности каждого критерия на основании
истории назначений. Очевидно, что все перечисленные проблемы эффективнее всего решать с использованием математических методов путем разработки
системы поддержки принятия решений.
Анализ последних исследований. Задачи по процессу подбора персонала и выбору претендента для
назначения на вакантную должность относятся к
сложным многокритериальным задачам. Анализ последних исследований показал, что существует лишь
несколько точных методов решения. К этим методам
можно отнести метод выбора, который является наиболее простым и традиционным способом, используемым обычно при проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя, и метод подбора,
когда решение о соответствии кандидата принимается

кадровой комиссией, возглавляемой непосредственно
вышестоящим руководителем или назначенным им
лицом [2].
Сегодня для решения проблем автоматизации
процесса при выборе претендента для назначения на
вакантную должность представлено несколько систем,
которые предполагают психологическое тестирование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, интервью, экспертное заключение, индивидуальное собеседование и другие [3]. Анализ деятельности компаний показал, что внедрение одной из таких
систем существенно ускоряет процесс выбора, позволяет учесть многокритериальность выбора, сделать
выбор более объективным, и предоставляет лицу, принимающему решение, наиболее подходящий вариант
для назначения [4]. После чего ЛПР на основании
данных и расчётов системы поддержки принятия решений может сделать выбор.
Целью статьи является разработка системы поддержки принятия решений для выбора претендента на
вакантную должность в отделе промышленного предприятия.
Изложение основного материала исследования.
Подбор персонала — это процесс управления в сложной системе с множеством объектов, которыми являются, с одной стороны, организация и представляющие ее сотрудники, с другой — претенденты на
должность, обладающие профессиональными и личностными навыками [5].

Таблица 1
Критерии оценки наиболее подходящего претендента на должность инженера-программиста первой категории
№
Обознач.
Критерии
п/п
критерия
1
Q1
Стаж работы (не менее трёх лет)
2
Q2
Проектирование и внедрение программного обеспечения
3
Q3
Выбор ПО и рациональные методы решения задач
4
Q4
Выбор инструментальных средств и возможность их обоснования
5
Q5
Современный НТ уровень
6
Q6
Выполнять функции ответственного
7
Q7
Разработка и внедрение методов автоматизации
8
Q8
Разбивка программного обеспечения на логически связанные части
9
Q9
Организовывать тестирование и отладку ПО, анализ результатов
10
Q10
Осуществлять оформление и передачу документации
11
Q11
Надзор и предложение по модернизации программного обеспечения
12
Q12
Участие в советах, семинарах
13
Q13
Прохождение курсов по использованию передовых технологий
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Таблица 2
Критерии оценки наиболее подходящего претендента на должность инженера-программиста второй категории
№
Обознач.
Критерии
п/п
критерия
1
Q1
Стаж работы (не менее трёх лет)
2
Q2
Выбор языка программирования для описания алгоритмов и структур данных
3
Q3
Определение информации, которая подлежит обработке
4
Q4
Подготовка программ к отладке
5
Q5
Корректировка разработанной программы на основе анализа выходных данных
6
Q6
Сопровождение внедренных программ и программных средств
7
Q7
Разработка и внедрение системы автоматической проверки правильности программ
8
Q8
Выполнение работы по унификации и типизации вычислительных процессов

Таблица 3
Критерии оценки наиболее подходящего претендента на должность инженера-программиста третьей категории
№
Обознач.
Критерии
п/п
критерия
1
Q1
Стаж работы (не менее трёх лет)
2
Q2
Определение объема и содержания данных контрольных примеров, обеспечивающих
наиболее полную проверку соответствия программ их функциональному назначению
3
Q3
Составление технологии обработки информации
4
Q4
Осуществление запуска отлаженных программ и ввод исходных данных, определяемых
условиями поставленных задач
5
Q5
Разработка инструкций по работе с программами
6
Q6
Оформление необходимой технической документации
7
Q7
Определение возможности использования готовых программных продуктов
Нечеткие деревья решений — это метод, использующий средства двух методов: нечетких множеств и
деревьев решений [6]. Главной идеей в таком подходе
является сочетание возможностей деревьев решений и
нечеткой логики. Безусловным достоинством данного
подхода является высокая точность классификации,
достигаемая за счет сочетания достоинств нечеткой
логики и деревьев решений. Процесс обучения происходит быстро, а результат прост для интерпретации,
так как алгоритм способен выдавать для нового объекта не только класс, но и степень принадлежности к
нему [7].
Процесс принятия решений сводится к выбору
одной или нескольких лучших альтернатив из некоторого набора. Для того чтобы сделать такой выбор,
необходимо четко определить цель и критерии (показатели качества), по которым будет проводиться
оценка некоторого набора альтернативных вариантов
[8].
Показатели ранжируются по важности в соответствии с предпочтениями ЛПР. Для нормализации критериев Q2, ..., Qn используется логическая функция
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max {Q1k } − min {Q1k }

C

(3)

После чего нужно найти сумму всех S i , для
этого:
S =



Si ,

(4)

где i — номер критерия. Для нахождения важности
каждого критерия нужно использовать формулу:

V (Qi ) =

Si
.
S

(5)

Следовательно:

 Q
V (Q ) =
 Q

(1)

i

c =1 i
С
с =1

где Q i — это нормализованные критерии, а Qi — это
критерии перед нормализацией. Для расчёта нечёткого количественного критерия «стаж работы» — Q1k ,
нормирование осуществляется по формуле естественной нормализации:

Q1k − min {Q1k }

Si =  c =1 Qi .

C

1, если Qi = " да ",
Qi = 
0, если Qi = " нет",

Q1k =

После нормализации данных в таблице «История
назначений», необходимо рассчитать важность каждого критерия. Для этого сначала нужно найти сумму
нормализованных данных каждого критерия:

.

(2)

.

(6)

i

В свою очередь:



C
c =1

Q1 = c =1 Q1 + c =1 Q2 + + c =1 Q13 .
C

C

C

(7)

Для естественной нормализации данных критерия «стаж работы на должности инженер — программист предыдущей категории» из таблицы «Претенденты», используется формула:
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования
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Q1p =

Q1p − min {Q1p }

max {Q1p } − min {Q1p }

.

(8)

Если важность каждого критерия была введена
самостоятельно лицом, принимающим решение, тогда
весовые коэффициенты каждого претендента по каждому критерию определяются по формуле:
G ip = Qip ⋅ Vs (Qi

).

(9)

Для этого определяются весовые коэффициенты
каждого претендента по каждому критерию по формуле:
G i p = Qi p ⋅ V ( Qi ) ,

(10)

где Gip — весовые коэффициенты каждого претендента
по каждому критерию, i = 1n — номер критерия, а
p = 1 m — номер претендента.
Для выбора наиболее подходящего претендента,
рассчитываются значения обобщенного показателя
для каждого претендента, то есть обобщенный показатель по всем критериям каждого претендента для
назначения на вакантную должность:

Pp = Gip = ( Qip ⋅V ( Qi ) ) ,

(11)

где Pp — обобщённый показатель по всем критериям
каждого претендента, p = 1 n — количество претендентов.
Если важность каждого критерия была введена
самостоятельно лицом, принимающим решение, тогда
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обобщенный показатель по всем критериям каждого
претендента для назначения на вакантную должность:

Pp = Gip = ( Qip ⋅Vs ( Qi ) ) ,

(12)

Наилучшее решение R находится по формуле:
R = m a x { P1 , P2 ,  , Pn } .

(2.13)
Для проектирования СППР был использован
язык визуального моделирования UML. На рис. 1 и 2
приведены основные диаграммы модели системы —
концептуальная и структурно-логическая [9].
Модель была реализована в среде визуального
программирования Borland Delphi 7.0. Результат работы программы — упорядочение претендентов для
назначения на должность инженера-программиста
первой категории по обобщенному показателю всех
критериев. Кроме этого, система выдает сообщениерекомендацию лицу, принимающему решения (рис. 34).
Выводы. Был проведен анализ процесса подбора
персонала и организации процесса при выборе претендента для назначения на вакантную должность в
отделе промышленного предприятия. Представлена
математическая модель поддержки принятия решений
для выбора претендента на вакантную должность на
основе многокритериального анализа и метода нечетких деревьев решений. Построена информационная
модель системы на языке визуального моделирования
UML, осуществлена ее программная реализация. Приведен пример работы системы, где производится упорядочение претендентов для назначения на должность
инженера-программиста первой категории по обобщенному показателю всех критериев.
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Рис. 3. Претенденты для назначения на вакантную должность

Рис. 4. Весовые коэффициенты и обобщённый показатель
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РОЛЬ КРАЇН АЗІЇ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Зовнішня торгівля — важливе джерело формування державного бюджету країни. Розвиток торговельного співробітництва України
зіштовхнувся з низкою проблем, що пов’язані з диверсифікацією геополітичних та регіональних пріоритетів України [1]. Зниження товарообігу з Росією компенсуються не стільки за рахунок поглиблення співробітництва з ЄС, скільки завдяки відкриттю нових
ринків країн Азії та Північної Азії. За останні кілька
років географія зовнішньої торгівлі України суттєво
змінилась. Росія поки що залишається одним з великих країн-торговельних партнерів України, але її важливість для української економіки знизилась [2].
Україна має мало спільного з далекими країнами
Азії. Однак нині постійно зростає інтерес, зумовлений
глобалізацією, до інтеграційних процесів в інших регіонах світу. Причетні урядові установи, численні приватні компанії вивчають політико-економічні процеси
та інвестиційно-торговельні можливості Азійського
регіону. Як відомо, відносини України з країнами Південно-Східної Азії регулюються такими законодав-

чими актами, як "Основні напрями зовнішньої політики України", що введені в дію Постановою Верховної Ради України 1993 року, а також відповідними
концепціями українсько-азійського співробітництва,
розробленими МЗС за участю його закордонних установ.
Аналіз публікації за темою публікації. Питання
зовнішньої торгівлі України з країнами Азії зокрема,
були у центрі уваги дослідницьких центрів та науковців, а саме: С. Кулицького [4], Т.Л. Вишинської, І.М.
Севрук [5], С. Радзієвської [6]. Проте питання аналізу
зовнішньої торгівлі України товарами та послугами
Азії не були детально розглянуті.
Мета статті полягає в аналізі зовнішньої торгівлі
України товарами та послугами з країнами Азії.
Виклад основного матеріалу. Україна веде торгівлю товарами та послугами із всіма країнами Азії. На
підставі даних Державної служби статистики України
[7] можна розрахувати показники зовнішній торгівлі
України з головними торговими партнерами наведені
(табл. 1).
Таблиця 1

Питома вага експорту та імпорту країн Азії та України, %
Країна

2007

2008

1

2

3

7,41
-

6,92
1,50
-

Туреччина
Індія
Китай
Іран
Ліван

2016/№2

2009

2010

2011

4
Питома
5,35
2,90
3,61
-

5
6
вага експорту, %
5,88
5,48
2,77
3,31
2,55
3,18
2,00
1,64
2,00
1,99

2012

2013

2014

2015

7

8

9

10

5,35
3,33
2,58
1,70
2,06

6,01
3,11
4,30
-

6,60
3,36
4,96
-

7,26
3,78
6,30
-
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1

2

3

Індія
Китай
Південна Корея
Туреччина
Індонезія
Малайзія
Грузія
Тайвань
Японія
Саудівська Аравія

0,76
5,45
2,57
1,60
0,60
0,23
-

0,75
6,54
2,39
2,28
0,49
0,41
-

4
Питома
1,50
6,01
1,25
2,10
0,57
0,39
-

5
6
вага імпорту, %
1,12
0,98
7,73
7,58
1,29
1,49
2,13
1,80
0,67
0,64
0,28
0,30
0,22
0,17
-

Аналізуючи дані табл. 1 можна зробити таки висновки:
- по-перше, головними країнами експортерами є
Туреччина, Індія та Китай, також можливо відокремити потенційні країни, що можуть стати постійними
експортерами України при певних умовах, — Іран та
Ліван (рис. 1).
- по-друге, звертає увагу на те, що Україна отримує імпорт із багатьох країн, а ніж експортує товари.
Країни імпортери можна умовно поділити на декілька

7

8

1,20
9,33
1,82
2,30
0,48
0,28
0,21
0,35
1,41
-

1,08
10,26
1,08
2,40
0,57
0,27
0,28
0,35
1,28
0,24

Закінчення табл. 1
9
10
1,20
9,41
0,87
2,38
0,50
0,35
0,28
0,30
1,12
0,37

1,18
10,05
0,68
2,27
0,45
0,35
0,37
1,02
0,38

груп: країни лідери (Китай) та країни потенційні лідери (Південна Корея, Туреччина та Індія).
Окремо стоять країн з часткою в імпорті менше
1%, але при певних умовах ці країни можуть наблизитися до потенційних лідерів. Крім того, можна виділити: країни постійні імпортери та країни епізодичні
імпортери. До епізодичних країн можна віднести всі
країни імпортери (див. табл. 1), окрім Китаю, Туреччини, Південної Кореї та Індії. При певних умовах ці
країни можуть стати постійними імпортерами, а окремі з них — країнами-лідерами (рис. 2).
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Рис. 1. Країни експортери України (складено за [7])
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Рис. 2. Країни епізодичні імпортери України
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На підставі розрахованих даних можна спостерігати особливо у останні роки тенденцію до зростання
питомої ваги Туреччини та Індії у експорті України та
Китаю у імпорті.
Важливими показниками зовнішньої торгівлі товарами між Україною та країнами Азії є показники
зовнішньоторговельного сальдо та коефіцієнта покриття, що розраховані на підставі даних.
Співвідношення зовнішньоторговельного сальдо
та коефіцієнта покриття можна побачити на рис. 3,4.
Коефіцієнт покриття буде повністю корелювати
із зовнішньоторговельним сальдо (рис. 4).
Аналізуючи наведені дані, можна зазначити, що в
цілому Україна зі своїми головними партнерами — Туреччиною та Індією — має постійне позитивне торговельне сальдо та відповідно достатньо високий коефіцієнт покриття. Занепокоєння викликає постійне та
досить велике негативне сальдо з Китаєм.
Ще одним важливим показником зовнішньої
торгівлі є експортна, імпортна та зовнішньоторговельна квота (табл. 2).
Аналізуючи дані наведених таблиць, що характеризують торгівлю України з окремими країнами Азії,

2683,16

3000

2267,34
1728,38

2000

1174,28
675,67
355,64

1000 277,98

слід зауважити таке: окремі показники безпеки зовнішньої торгівлі виходять за межі мережевих значень, як
то коефіцієнт покриття імпорту експортом (особливо
високий коефіцієнт в торгівлі з Індією та особливо низький у торгівлі з Китаєм). Інші показники такі як,
експортна та імпортна квота знаходяться у межах
норми. Разом із тим, спостерігається тенденція постійного зростання експортної квоти у торгівлі з Туреччиною та Індією.
Основними статтями експорту до Туреччини є:
чорні метали — 50,2%; добрива — 5,8; насіння і плоди
олійних рослин — 13,9; деревина і вироби з деревини — 7,4%. Статтями імпорту в Україну були: їстівні
плоди та горіхи — 11,6%; пластмаси, полімерні матеріали — 6,1; насіння і плоди олійних рослин — 11,9, реактори ядерні, котли, машини — 9,6, засоби наземного
транспорту крім залізничного — 6,7, нитки синтетичні
або штучні — 4,1%.
Основні товарні позиції українського експорту до
Індії: жири та олії рослинного походження; чорна металургія; реактори ядерні, котли та машини; добрива;
продукти неорганічної хімії.
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2261
1920,01
1733,26 1952,79
1452,46
1270,22 1136,25 1159,08
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Рис. 3. Зовнішньоторговельне сальдо зовнішньої торгівлі України з країнами Азії
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Рис. 4. Коефіцієнт покриття зовнішньої торгівлі України та країн Азії
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Таблиця 2
Країна
Туреччина
Індія
Китай
Туреччина
Індія
Китай
Туреччина
Індія

Експортна, імпортна та зовнішньоторговельна квота торгівлі України з країнами Азії
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Експортна квота
2,55
2,83
1,81
2,21
2,28
2,08
2,08
2,66
5,77
0,98
1,04
1,38
1,29
1,08
1,36
1,22
0,96
1,33
1,00
1,49
2,00
Імпортна квота
0,68
1,11
0,81
0,95
0,90
1,10
1,01
0,97
0,32
0,37
0,40
0,49
0,49
0,57
0,46
0,49
2,31
3,21
2,33
3,44
3,82
4,47
4,38
4,05
Зовнішньоторговельна квота
1,61
1,88
1,31
1,58
1,59
1,59
1,55
3,66
0,47
0,69
0,77
0,89
0,93
0,77
0,92

Основні товари індійського імпорту в Україну:
фармацевтична продукція; органічні хімічні сполуки;
пластмаси та полімерні матеріали; чорні метали та вироби з них; тютюн та промислові замінники тютюну.
Основу китайського імпорту в Україну складали:
механічне обладнання, машини, устаткування та механізми — 28,7% в загальній структурі експорту текстиль та текстильні вироби — 14,3; недорогоцінні метали та вироби з них — 10,8; продукція хімічної промисловості — 9,4; полімерні матеріали, пластмаси —

2015
3,05
1,59
2,64
0,94
0,48
4,16
1,99
1,04

8,6%. Основу китайського експорту із України складали: мінеральні продукти (в основному руди залізні,
шлаки та попіл, енергетичні матеріали) — 36,8%; продукти рослинного походження (переважно зернові) —
32,3; жири і олії тваринного або рослинного походження — 22,0%.
На підставі даних Державного служби статистики
можна розрахувати питому вагу експорту та імпорту в
торгівлі послугами з країнами Азії, що надані в табл. 3
[7].
Таблиця 3

Країна
Гонконг
Грузія
Ізраїль
Індія
Ірак
Іран
Йорданія
Китай
ОАЕ
Сінгапур
Сирія
Туреччина
Японія
Грузія
Ізраїль
Китай
ОАЕ
Таїланд
Туреччина
Японія

Питома вага експорту та імпорту послугами в торгівлі України з країнами Азії, %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Питома вага експорту
0,11
0,21
0,24
0,15
0,12
0,27
0,27
0,22
0,57
0,46
0,49
0,45
0,35
0,47
0,67
0,73
0,59
0,54
0,80
0,93
0,95
1,09
0,31
0,57
0,26
0,26
0,40
0,45
0,46
0,07
0,11
0,08
0,15
0,40
0,14
0,10
0,07
0,08
0,08
0,09
0,08
0,09
0,42
0,60
0,76
0,62
0,54
0,59
0,51
0,39
0,57
0,60
0,59
0,42
0,61
1,84
1,64
0,20
0,15
0,24
0,15
0,12
0,14
0,18
0,20
0,18
0,25
0,30
0,19
0,11
0,07
1,46
1,69
1,84
1,31
1,22
1,38
1,41
1,23
0,13
0,16
0,19
0,12
0,12
0,11
0,09
0,09
Питома вага імпорту
0,30
0,32
0,37
0,29
0,21
0,20
0,50
0,73
0,63
0,60
1,59
1,45
0,62
0,56
0,31
0,29
0,32
0,23
0,37
1,09
0,79
0,77
1,06
1,12
0,91
0,99
1,28
1,55
1,50
0,31
0,31
0,25
0,32
0,43
0,24
3,67
3,10
3,43
4,21
4,54
4,86
2,86
2,51
1,26
1,30
0,83
0,58
0,11
0,46
-

Аналізуючи стан зовнішньої торгівлі послугами
України з країнами Азії наведемо окремі показники
зовнішньої торгівлі послугами України з окремими
країнами цього регіону у табл. 4.
Аналіз даних наведеної табл. 4 вказує на більш
сприятливі для України тенденції в торгівлі послугами, а ніж товарами. Так, в торгівлі послугами з головними азійськими партнерами Україна має незначне негативне сальдо та спроможна майже забезпечити свій імпорт за рахунок експорту, про що свідчить
показник коефіцієнта покриття.
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2015
0,30
0,30
1,45
0,39
0,13
0,11
0,41
2,13
0,16
1,63
0,22
0,47
2,48
1,69
3,81
-

Головні перспективи України в торгівлі товарами
та послугами на ринках країн Азії пов’язані перш за
все з економічними перспективами та прагненнями
самих азійських країн. Так головним питанням у торговельно-економічних відносинах з Туреччиною є укладання угоди щодо зони вільної торгівлі. При цьому
політика щодо опанування внутрішнього ринку України є більш ефективною, а ніж українська. Введення
протягом 2013 р. нових торговельних бар’єрів говорить
про послідовне дотримання стратегії захисту власних
національних інтересів у галузі зовнішньої торгівлі.
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Таблиця 4
Країна
Ізраїль
ОАЕ
Туреччина
Ізраїль
ОАЕ
Туреччина
Ізраїль
ОАЕ
Туреччина
Ізраїль
ОАЕ
Туреччина
Ізраїль
ОАЕ
Туреччина

Окремі показники зовнішньої торгівлі послугами України з окремими країнами Азії
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Зовнішньоторговельне сальдо, млн дол.
36,11
37,74
24,00
31,41
10,93
28,77
94,55
91,6
-3,38
-0,12
19,55
-3,02
-2,65
131,55
100,02
-47,86
-8,87
-1,48
-70,13
-113,88
-139,57
-7,87
-3,4
Коефіцієнт покриття
2,47
1,77
1,72
1,94
1,10
1,29
3,00
3,85
0,95
0,99
1,39
0,95
0,96
2,11
2,16
0,73
0,95
0,99
0,68
0,59
0,57
0,96
0,97
Експортна квота,%
0,042
0,049
0,048
0,047
0,067
0,071
0,077
0,104
0,038
0,049
0,050
0,035
0,047
0,137
0,139
0,091
0,113
0,150
0,113
0,103
0,105
0,115
0,104
Імпортна квота, %
0,017
0,027
0,028
0,024
0,060
0,055
0,025
0,024
0,026
0,040
0,049
0,164
0,037
0,048
0,065
0,064
0,125
0,118
0,151
0,164
0,173
0,184
0,119
0,106
Зовнішньоторговельна квота, %
0,029
0,038
0,038
0,035
0,064
0,063
0,051
0,058
0,039
0,049
0,043
0,036
0,048
0,101
0,101
0,108
0,115
0,150
0,138
0,138
0,145
0,117
0,105

Головною причиною зростання українського експорту на ринок Китаю є прагнення продемонструвати певні кроки щодо усунення дисбалансу у взаємній торгівлі за рахунок збільшення експорту української продукції на ринок Китаю при штучному стримані
збільшення постачання китайських товарів на український ринок. Порівняно низька цінова конкурентоспроможність української продукції та її технологічне
відставання від аналогічної продукції головних світових виробників буде стримувати зростання обсягів
українського експорту до КНР.
Можливості українських підприємств щодо участі
у тендерах на території Індії, а також виконання контрактних зобов’язань значно обмежують фінансові
складнощі, що пов’язані з вимогами індійської сторони надавати додаткові фінансові гарантії з боку українських державних підприємств та компаній при
здійсненні предконтрактної підготовки та контрактних робіт з індійськими державними установами. Неврегульованість в цьому питанні ускладнює або робить
неможливим взаєморозрахунки між індійськими та українськими партнерами [2].
Висновки
Компенсація часткової втрати ринків Росії можлива не тільки за рахунок поглиблення торгівлі з Європейським Союзом, але й за рахунок опанування
азійських ринків. Україна має досить широке коло торговельних партнерів серед азійських країн, але головними є Туреччина, Індія та Китай. Досить перспективними є відносини з Туреччиною та Індією, на що
вказують показники економічної безпеки. Одним із
перспективних напрямів розвитку зовнішньоторговельних відносин України з країнами Азії є зовнішня
торгівля послугами. Україна має досить широке коло
партнерів порівняно з торгівлею товарами. Крім того,
з більшістю з них Україна має позитивне торговельне

2016/№2

2015
114,4
116,92
-39,76
5,65
2,34
0,79
0,153
0,159
0,172
0,027
0,096
0,216
0,090
0,160
0,194

сальдо, а це означає прийнятні показники зовнішньоторговельної безпеки. Головними перепонами розвитку зовнішньої торгівлі товарами та послугами України на азійських ринках є досить низька конкурентоспроможність українських товарів, а також власні
інтереси країн головних партнерів, що не завжди співпадають з інтересами України.
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Актуальність. Світова та внутрішня кризи практично паралізували економічну систему України. Сучасна економічна система України характеризується
складною внутрішньою економічною ситуацією, обумовленою зокрема процесом децентралізації державного управління. Несприятливі зовнішні умови в поєднанні із низькими темпами зростання ВВП та незадовільною динамікою ключових секторів економіки,
високою інфляцією, нестабільністю обмінного курсу
національної грошової одиниці, ускладнюють процес
управління фінансовими ресурсами держави, розбалансовуючи фінансову систему України. Відповідно,
актуальності набувають розробки, що спрямовані на
підготовку пропозицій бюджетно-податкового характеру зокрема, щодо стабілізації економічної ситуації та
стимулювання економічного зростання.
Низька результативність державних видатків, недостатні обсяги інвестицій у розвиток інфраструктури,
недовершеність адміністрування процесу формування
бюджетних доходів в частині податкового адміністрування, а також планування і прогнозування бюджетних показників, хронічна дефіцитність Державного та
профіцитність місцевих бюджетів України у поєднанні
з негнучкими моделями фінансового управління
ускладнюють проведення ефективної економічної політики, податково-бюджетної у тому числі, в умовах
децентралізації державного управління в Україні.
Аналіз досліджень та постановка проблеми. Проблемам державному регулювання економіки, у тому
числі у сфері вдосконалення податкових інструментів
управління економічною системою в умовах змін основних засад державного управління, обумовлених децентралізацією зокрема, присвячено праці багатьох
провідних вітчизняних науковців, зокрема, В.Ф.
Беседіна, З.С. Варналія, В.П. Вишневського, О.Д. Данілова, Ю.Б. Іванова, А.І. Крисоватого, І.А. Луніної,
В.М. Мельника, С.В. Онішко, В.М. Опаріна, В.К. Симоненка, В.Ф. Столярова, В.М. Федосова та інших. У
працях цих авторів дискутуються проблемні питання
та надаються науково-практичні рекомендації у сфері
управління державними фінансами, податковою системою у тому числі.
Однак, у процесі глобалізації економіки, змін у
зовнішніх та внутрішніх умовах функціонування економічної системи України, обумовлених децентралізацією державного управління, наукові дослідження,
спрямовані на розробку пропозицій щодо вдосконалення податкової системи, її адаптації до поточної ситуації та поступового перетворення податкової політики на потужний інструмент економічного розвитку
в умовах децентралізації державного управління, не
втрачають своєї актуальності.
Означене дозволяє сформулювати мету дослідження, яка полягає у визначенні окремих напрямів
подальшого розвитку податкової системи України в
умовах децентралізації державного управління з урахуванням світового досвіду та поточної динаміки основних показників, що характеризують цю сферу.
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Виклад основного матеріалу. У результаті процесів
децентралізації в Україні органи місцевого самоврядування отримують більшу автономію. Розширюється
сфера їх повноважень, відповідно зростають і обсяги
державних фінансових, що надходять в їх розпорядження. Органи місцевого самоврядування приймають
все більше рішень щодо здійснення державних інвестицій, а також експлуатації і обслуговування найбільших і найважливіших об'єктів інфраструктури, в частині фінансування робіт з експлуатації, технічного обслуговування і оновлення основних фондів. Передусім, це сфери охорони здоров’я, освіти та комунальних
послуг. Проте, означені повноваження потребують
відповідного фінансового забезпечення як у формі
власних доходів нових адміністративно-територіальних утворень, так і у вигляді спеціалізованих субвенцій
та субсидій із Державного бюджету України.
У теорії децентралізація означає передачу відповідальності за збільшення видаткової і дохідної частин
бюджету на місцевий рівень [1]. Децентралізована система має забезпечувати рівень, якість і зміст суспільних послуг та узгоджуватися з уподобаннями виборців,
забезпечуючи наявність стимулів щодо ефективності
надання таких послуг. У теорії фіскальної децентралізації в регіональному і місцевому фінансовому управлінні виділяють три основні моделі децентралізованого управління: деволюція, делегація і деконцентрація
[2].
Деякі теорії, що отримали загальне визнання, наводять серйозні аргументи на користь децентралізації
процесу прийняття рішень і надання органам місцевого самоврядування більшої суспільної значущості та
ваги на основі ефективності, підзвітності і керованості, а також автономності, у тому числі щодо формування та розподілу фінансових ресурсів. Місцева влада
вважається більш інформованою щодо потреб місцевого населення порівняно із органами управління вищого рівня. Відповідно, органи місцевого самоврядування краще справляються з соціально-культурною
неоднорідністю регіону, та створюють умови для економічного зростання через більш якісне визначення
відповідності між місцевими потребами і необхідними
послугами, і більш якісне виконання своїх обов'язків.
Виникають передумови щодо скорочення управлінського апарату органів місцевого самоврядування [3].
Відзначаються також передумови для зниження рівня
корупції через політичну конкуренцію і зростання відповідальності місцевих органів влади [4] та зниження
соціальної нерівності [5].
Вибір тієї чи іншої моделі міжбюджетного регулювання є досить складним питанням для кожної держави. Дослідження питання класифікації і вибору типів моделей міжбюджетного регулювання знайшли
широке відображення в працях багатьох науковців і
практиків [6].
Загалом, відносна значущість місцевих органів
влади в індустріально розвинених країнах визначається шляхом порівняння двох показників: частки в
консолідованих суспільних видатках і процентного
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відношення місцевих видатків до розмірів ВВП. За
обома показниками лідирують скандинавські країни;
за ними йдуть Великобританія і США. Канада, Франція і Німеччина замикають цей список. Виділяються
місцеві органи влади Данії, на які припадає до 50%
всіх витрат, що становить приблизно 30% ВВП. Серед

нових індустріальних країн Нова Зеландія займає відокремлене положення при рівні місцевих витрат
менше 3% ВВП. Щодо України, то на рівні 40% (1012% ВВП) сукупних видатків зведеного бюджету фінансують місцеві органи влади (табл. 1).
Таблиця 1

Податкові надходження та видатки зведеного бюджету України
за 2005-2015 рр.
2005
2010
2011
2012
2013
2014
1.1. Частка податкових надходжень та видатків бюджетів України у ВВП, %
Податкові надходження
зведеного бюджету
22,2
20,9
24,8
24,7
23,2
23,2
Державний бюджет
16,9
14,9
19,4
18,8
17,3
17,7
місцеві бюджети
5,3
6,0
5,4
5,9
6,0
5,5
Видатки зведеного бюджету
32,1
33,7
30,9
33,8
33,2
33,0
Державний бюджет
20,3
20,2
17,7
18,6
18,9
18,9
місцеві бюджети
11,8
13,6
13,2
15,2
14,3
14,1
1.2. Відношення податкових надходжень відповідного бюджету до видатків, %
зведений бюджет
69,2
62,0
80,3
73,2
70,0
70,3
Державний бюджет
83,1
73,9
109,6
101,3
91,4
93,5
місцеві бюджети
45,3
44,5
41,0
38,8
41,8
39,1
1.3. Структура податкових надходжень зведеного бюджету України в розрізі бюджетів, %
1.3.1. Податкові надходження зведеного бюджету
Державний бюджет
75,9
71,2
78,2
76,2
74,2
76,2
Місцеві бюджети
24,1
28,8
21,8
23,8
25,8
23,8
1.3.2. Видатки зведеного бюджету
Державний бюджет
63,2
59,8
57,2
55,1
56,9
57,3
місцеві бюджети
36,8
40,2
42,8
44,9
43,1
42,7

2015

25,6
20,7
5,0
34,3
20,4
14,0
74,7
101,6
35,5

80,7
19,3
59,3
40,7

Джерело: складено автором за даними Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. — 2016.
— Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/.

При цьому лише 43-45% з них забезпечуються доходами органів місцевого самоврядування, у тому
числі на рівні 35% за рахунок податків, що зараховуються до складу доходів місцевих бюджетів. Решта видатків фінансується з Державного бюджету у вигляді
міжбюджетних трансфертів. Оскільки тема фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування в умовах зміни основних акцентів у державному управлінні є достатньо широкою, на цьому
етапі дослідження доцільно визначитися із проблемами розвитку доходної частини бюджетів органів
місцевого самоврядування, ОТГ зокрема.
Динаміка і тенденції основних макроекономічних
показників і пропорцій, що характеризують бюджетно-податкову сферу, передусім, у 2008-2009 рр. та
2014-2015 рр., зазнали суттєвих змін. Аналіз динаміки
надходжень доходів зведеного бюджету України дозволяє оцінити ефективність податкової політики України, а також визначити основні заходи щодо її удосконалення в бюджетно податковій сфері, спрямовані на
стабілізацію економічної ситуації та стимулювання
економічного зростання.
Аналізуючи структуру доходів зведеного бюджету
можна констатувати, що основну частку доходів бюджету формують податкові надходження (див. табл. 1).
Аналіз динаміки їх частки у ВВП дозволяє припустити
що посилення загального податкового навантаження1
на економіку України із одночасним зменшенням податкового навантаження на капітал. У той же час,

1

Податкове навантаження вимірюється шляхом визначення частки загальних податкових надходжень у ВВП
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якщо у деяких розвинених державах на душу населення у рік припадає до 20 тис. дол. США податкових
надходжень, то в Україні — 2 тис. дол. США. В номінальному виразі податкові надходження зведеного бюджету України зростають темпами, що випереджають
зростання ВВП на 5-7%. У 2015 р. було отримано доходів більше ніж у 16 разів порівняно з 2000 р.
З рисунку видно, що уповільнення темпів зростання фізичних обсягів ВВП практично завжди супроводжується зростанням індексу споживчих цін (ІСЦ).
Однак, стійкої залежності між питомою вагою податкових надходжень зведеного бюджету у ВВП та індексами цін за результатами аналізу коефіцієнтів кореляції на інтервалі 2000-2015 рр. не виявлено.
Відзначається тісний обернений зв'язок між індексом фізичного обсягу ВВП та індексом споживчих
цін (коефіцієнт кореляції дорівнює (-0,4)). Одночасно,
відстежується майже пряма залежність (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,90) між темпами зростання фізичних обсягів ВВП та капітальними інвестиціями (КІ), а
також обернена (коефіцієнт кореляції (-0,39)) між податковим навантаженням та темпами зростання КІ.
Отже, попередній аналіз тісноти взаємозалежності темпів приросту фізичних обсягів ВВП та капітальних інвестицій із рівнем податкового навантаження
на економіку дозволяє припустити, що підвищення
останнього негативно впливає на динаміку реального
зростання національної економіки.
Аналізуючи базу місцевих бюджетів в Україні доцільно розглянути тенденції, що відбуваються у цій
[Електронний ресурс]. - ОЕСР. — Режим
https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm.
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сфері в економічно-розвинених країнах. Так, в середньому країни-члени ОЕСР демонструють падіння податкового навантаження на економіку. Натомість, зростає частка у ВВП податкових доходів у місцевих
юрисдикцій. Проте, в розрізі окремих країн відмічаються суттєві розбіжності стосовно співвідношення
сукупних та місцевих податкових надходжень, а також
їх частки у ВВП. США, Канада, Австралія, Великобританія, Японія, Ізраїль мають більш ліберальні режими оподаткування порівняно із північно-європейськими країнами та країнами — старими членами ЄС.
Частка сукупних податкових доходів у цих країнах коливається на рівні 28-32% ВВП, в той час, як
місцеві податки формують на рівні 5-10% сукупних
податкових надходжень, або від 1 до 3% ВВП цих країни за відповідний рік. На фоні загального тренду

щодо падіння частки сукупних податкових надходжень
у ВВП, відмічається відповідне зменшення частки місцевих податків у ВВП [7].
В табл. 2 представлена динаміка частки доходів у
ВВП зведеного, Державного та місцевих бюджетів України в розрізі джерел надходжень. В цілому Україна
порівняно із країнами-членами ОЕСР займає середні
позиції за показниками частки податкових надходжень Державного та місцевих бюджетів у ВВП. Починаючи з 2010 р. позначилася тенденція щодо нарощування податкового навантаження на економіку за
рахунок податків на споживання, які зараховуються до
Державного бюджету України. Значно більш ніж у два
рази скоротилася частка податку на прибуток підприємств у доходах зведеного бюджету України.
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ІФО ВВП — індекс фізичного обсягу ВВП, %; ІСЦ — індекс споживчих цін, %; КІ — капітальні інвестиції, %;
ПН у ВВП — частка податкових надходжень зведеного бюджету України у ВВП, %

Рис. 1. Динаміка питомої ваги ПН у ВВП та окремих макроекономічних змінних за 2000-2015 рр., %
Джерело: Розраховано автором із використанням програмного забезпечення Microsoft Excel за даними: Статистичний щорічник України / Державна служба статистики України. — 2016. — 575 с.

Таблиця 2
Структура доходів бюджетів України та динаміка їх частки у ВВП, %
1
Доходи, млн грн
Державний бюджет
місцеві бюджети (без урах. оф.
трансф.)
Податкові надходження, млн грн
Державний бюджет
місцеві бюджети
у тому числі
податок та збір на доходи фізичних осіб, млн грн
Державний бюджет
місцеві бюджети
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структура
2
134183,2
77,4

2005
у % до ВВП
3
30,4
23,5

структура
4
314506,3
74,4

2010
у % до ВВП
5
28,1
20,9

2015
структура
у % до ВВП
6
7
652031,0
32,9
82,0
27,0

22,6

6,9

25,6

7,2

18,0

6,1

98065,2
75,9
24,1

22,2
16,9
5,3

234447,7
71,2
28,8

20,9
14,9
6,0

507635,9
80,7
19,3

25,6
20,7
5,0

17325,2

3,9

51029,3

4,6

99983,2

5,1

4,8
95,2

0,2
3,7

0,0
100,0

0,0
4,6

45,1
54,9

2,3
2,8

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
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Закінчення табл. 2
1
Податок на прибуток підприємств, млн грн
Державний бюджет
місцеві бюджети
Податок на додану вартість,
млн грн
Державний бюджет
місцеві бюджети
Акцизний податок , млн грн
Державний бюджет
місцеві бюджети
Неподаткові надходження,
млн грн
Державний бюджет
місцеві бюджети

2

3

4

5

6

23464,0

5,3

99,2
0,8

5,3
0,0

33803,8

7

40359,1

3,6

39053,2

2,0

99,0
1,0

3,6
0,0

89,0
11,0

1,8
0,2

7,7

86315,9

7,7

178452,4

9,0

100,0
0,0
7945,0
100,0
0,0

7,7
0,0
1,8
1,8
0,0

100,0
0,0
28316,1
100,0
0,0

7,7
0,0
2,5
2,5
0,0

100,0
0,0
63121,5
89,1
10,9

9,0
0,0
3,6
3,2
0,4

31778,0

7,2

73837,0

6,6

140154,4

7,1

88,9
11,1

6,4
0,8

88,1
11,9

5,8
0,8

85,6
14,4

6,1
1,0

Джерело: складено автором за даними Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. — 2016.
— Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/.

Щодо зменшення частки місцевих податків України у ВВП (див. табл. 1-2), доцільно зауважити, що
тенденції перерозподілу загального обсягу податкових
надходжень на користь Державного бюджету України
в умовах, коли зростає частка податку на прибуток
підприємств, яка лишається у розпорядженні місцевих
органів влади України, свідчать про звуження власної
ресурсної бази органів місцевого самоврядування.
Висновки і пропозиції
Результати проведеного дослідження надають
можливість сформулювати окремі напрями удосконалення бюджетно-податкового законодавства України
із акцентом на зміцнення дохідної бази органів місцевого самоврядування. Серед основних стратегічних
напрямів сучасної бюджетно-податкової політики, яка
має сприяти процесу децентралізації державного управління в Україні та формуванню економічно-спроможних Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) необхідно виділити посилення економічної ефективності
податкової системи України з урахуванням децентралізації державного управління та підвищення якості
адміністрування податків. З цією метою доцільно поступово нарощувати частку податку на прибуток підприємств та акцизного податку, що лишається у розпорядженні органів місцевого самоврядування, а також
розглянути доцільність розширення переліку місцевих
податків і зборів. Означене, крім іншого, сприятиме
зменшенню недоїмки (податкового боргу) зі сплати
загальнодержавних податків, а також стимулюватиме

ОТГ до розвитку виробництв на своїх територіях, залучення інвестицій, створення додаткових робочих
місць тощо.
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Українська академія друкарства, м. Львів
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ
ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Постановка проблеми. Світова економічна криза,
непродумана державна політика загострили проблематику діяльності в ринковому середовищі розвитку
корпоративного управління підприємств ВПГ, сфор-
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мованих на сьогодні в потужну видавничу сферу України з організаційного структурного управління державною акціонерною компанією Укрвидавполіграфії.
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Реструктуризація підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі, яка належить до високотехнологічних підприємств, містить нагальну потребу у проведенні організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних та структурних заходів,
спрямованих на зміну форм власності, збільшення випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення
ефективності виробництва, зростання прибутку і розвиток корпоративного управління. Реструктуризація в
аспекті становлення ринкової системи господарювання, формування ринкового конкурентного середовища підприємств ВПГ на фоні високого рівня залежності та використання іноземного обладнання, матеріалів та комплектуючих виробів в умовах домінуючої
девальвації національної валюти, тотальне зубожіння
населення і скорочення попиту друкованих видань на
користь електронних – усе це робить наші дослідження по реструктуризації підприємств ВПГ і розвитку корпоративного управління дуже актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти і досвід стратегічного підходу в реструктуризації у закордонних корпораціях досліджено в роботах таких відомих зарубіжних авторів як Р. Акофф,
І. Ансофф, С. Бир, Е. Голдратт, Р. Дарт, Д. Дей,
Д. Деніелс, Б. Карлоф, Т. Коно, Ф. Котлер, У. Кінг,
Ж. Ламбен, М. Мескон, М. Портер, А. Томпсон,
А. Чандлер, Д. Фахі тощо та пострадянських країнах –
В. Афанасьєва, В. Васильченка, О. Віханського, Д. Обремчука, Н. Причепи, Р. Фатхутдинова, Д. Юданова,
А. Воронкової, Л. Шевченко та ін. Основоположником теорії корпоративного управління є провідний
американський економіст А. Берклі та Г. Мінза, й
вітчизняні вчені М. Долішній, В. Євтушевський,
А. Мендул, М. Чумаченко, В. Туган-Барановський та
ін.
Недостатня теоретична розробка проблеми та
відсутність довготривалого досвіду еволюції вітчизняного корпоративного сектора в Україні стали підставою для написання цієї статті.
Мета статті. Дослідження проблеми реструктуризації підприємств ВПГ, створення основ стратегії конкурентоспроможності та розвиток корпоративного управління пов’язано з відсутністю умов для пристосування кожного підприємства до умов конкурентного
середовища, які створені в Україні на засадах законів
та нормативно-правової бази, національних принципів корпоративного управління та моделей корпорацій.
У роботах фактично всіх економістів підкреслюється, що реструктуризацію в Україні зумовлено кризовим станом діяльності підприємств, їхньою слабкою
адаптацією до умов ринкового середовища; перетворення відносин власності й організаційно-правових
форм підприємства. Як основу діяльності підприємства розглядають приватну власність на засоби виробництва. У ситуації реструктуризації приватизованих
підприємств проблеми приватної власності зводяться
переважно до пошуку ефективного власника, стратегічного інвестора.
При реструктуризації державних підприємств одним із важливих заходів прийнято вважати їх приватизацію; реструктуризацію розглядають як механізм,
що здатний вивести підприємство з кризи. Метою реструктуризації є відновлення платоспроможності підприємства, ефективне використання ресурсів, забез-
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печення умов фінансової стійкості, одержання стабільних доходів, прибутків; реструктуризація та розвиток корпоративного управління ВПГ передбачає проектування організаційної структури виробництва й
управління, підвищення технічного й технологічного
рівня виробництва, які забезпечують скорочення витрат виробництва, поліпшення якості продукції, що
випускається, зміцнення позицій на ринку; перебудову фінансової, постачальницької та збутової політики; розробку нової стратегії управління персоналом,
формування нової мотиваційної системи.
Реструктуризацію підприємства можна розглядати в трьох основних напрямках перепроектування
контурів бізнесу: зміни організаційної структури підприємства, які торкаються широкого спектру економічного розвитку; перепроектування організації, її діяльності на підставі корпоративної культури; реструктуризація як елемент перепроектування організації на
основі реформування всіх підсистем підприємства.
Реструктуризацію розглядають також як комплекс
заходів з адаптації підприємства до умов зовнішнього
середовища, що змінюється, та як механізм, здатний
вивести підприємство з кризи.
Таким чином, здійснювана в Україні реструктуризація підприємств ВПГ відбулася з подальшим розвитком корпоративного управління підприємств як
показано на рис. 1.
Світовий досвід свідчить, що одним з перспективних напрямів вирішення проблем реструктуризації
підприємств ВПГ, підвищення конкурентоспроможності галузі в регіоні, активізації інноваційного та інтелектуального потенціалу, є розвиток корпоративного управління. Цей підхід базується на отриманні
додаткових переваг від інтеграції внаслідок синергетичного ефекту та зниження рівня трансакційних витрат, що дає змогу отримати додаткові переваги на
різних етапах забезпечення конкурентоспроможності
та поліпшувати ефективність функціонування підприємств галузі та регіону загалом.
Для подальших досліджень структурних зрушень
у ВПГ Львівської області проаналізуємо динаміку змін
кількості видавничо-поліграфічних підприємств та порівняємо їх із середніми по Україні тенденціями, що
дасть змогу визначити роль і місце видавничо-поліграфічних підприємств регіону (табл. 1).
Станом на 1 січня 2013 р, видавнича справа в загальній кількості підприємств ВПГ у Львівській області була представлена 200 видавництвами та видавничими організаціями. Кількість видавництв протягом
2005-2009 рр. щорічно зростала в середньому на 3,2%.
Проте в 2010 р. з вищезазначених причин їх кількість
скоротилася на 32 суб’єкти господарювання і становила 174 підприємства. У 2011-2012 рр. відбулися позитивні зрушення щодо кількості видавничих підприємств, яка практично досягла показника 2009 р.
Проведений аналіз показав, що кількість видавничих організацій і поліграфічних підприємств у
Львівській області суттєво перевищує аналогічний середній показник по Україні – близько у 1,6 раза за
видавництвами та 2 рази за поліграфічними підприємствами.
Підприємства поліграфічної діяльності у регіоні
порівняно із загальнодержавною динамікою, на відміну від видавничої справи, характеризувалися знач-
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Рис. 1. Реструктуризація та розвиток корпоративного управління підприємств ВПГ

Таблиця 1
Середня кількість суб’єктів господарювання у розрахунку на один регіон та у Львівській області за 2005-2012 рр.
Кількість підприємств
Темп росту, %
Вид діяльності
2005/ 2006/2 2007/2 2008/2 2009/2 2010/2 2011/2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2006 007
008
009
010
011
012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Кількість підприємств видавничої
176 186 196 198 206 174 190 200 105.7 105.4 101,0 104,0 84.5 109.2 105,3
справи у Львівській області
Кількість підприємств поліграфіч205 210 209 209 209 188 122 125 102,4 99,5 100,0 100,0 89,9 64,9 102,5
ної діяльності у
Львівській області
Всього
підприємств
ВПГ
у 381 396 405 407 415 362 312 325 103.9 102,3 100,5 102,0 87,2 86,2 104,2
Львівській області
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1
2
Середня кількість
видавництв у роз108
рахунку на один
регіон
Середня кількість
поліграфічних
підприємств у
112
розрахунку на
один регіон
Середня кількість
підприємств ВГІГ
220
у розрахунку на
один регіон

4

5

6

7

8

9

10

11

12

107

108

102

107

121

135

127

99.1

100,9

94,4

104,9 113,1 111,6

94,1

113

113

108

110

70

65

62

100,9 100.0

95.6

101,8

63.6

92,9

95,4

220

221

210

217

191

200

189

100.0 100,4

95,0

103,3

88,0

104,7

94,5

ними відмінностями зміни чистого доходу. Якщо
у 2005-2007 рр. їм були властиві спільні тенденції до
зростання чистого доходу, то в наступних періодах
вони — діаметрально протилежні.
Так, позитивні зміни щодо темпів зростання чистого доходу на поліграфічних підприємствах у регіоні
відбувалися в 2010 р. (29,1%) і 2011 р. (в 2,4 раза), водночас у середньому по країні вони зменшилися на
2,1% у 2010 р. і 4,1% у 2011 р. І навпаки, в регіоні

13

Закінчення табл. 1
14
15
16

3

відбулося зниження темпів зростання чистого доходу
в 2008 р. – на 13%, 2009 р. – на 20,5 та 2012 р. –
на 20,3%, а в середньому по країні відбулося зростання
на 28,8% в 2008 р., в 2009 р. показник не змінився та
зріс у 2012 р. – на 59,5%.
Для демонстрування наявних регіональних розривів у розвитку галузі порівняно із середніми значеннями по країні подамо їх графічно (рис. 2).
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видавничо-поліграфічні підприємства Львівської області
середній показник по ВПГ

Рис. 2. Динаміка зміни чистого доходу підприємства ВПГ у розрахунку на одне підприємство
за період 2005-2012 рр.
Крім вищезгаданого, сучасні проблеми видавничої діяльності в Україні спричинені кризовим станом
насамперед соціальної сфери, що є основним споживачем друкованих видань; відсутністю цілісної державної політики регулювання, підтримки програм
розвитку галузі та формування розвиненого цивілізованого видавничого ринку України для реструктуризованих корпоративних підприємств ВПГ. Склад основних учасників видавничого ринку та їх взаємозв'язок відображено на рис. 3.
Організаційно-економічний механізм формування корпоративного сектору економіки України передбачає вплив зовнішнього середовища первинних та
вторинних процедурних механізмів управління підприємствами ВПГ, а управління корпоративною влас-
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ністю набуває ключової ваги і стає вищим пріоритетом
у менеджменті підприємств.
Процес управління корпоративною власністю повинен бути ефективним, тобто він має здійснюватися
таким чином, щоб витрати на її зміст і управління не
перевищували доходів, отриманих від процесу управління. Для цього в процесі управління необхідно застосовувати певний набір відповідних методів і прийомів, які в сукупності становлять єдину схему управління підприємств ВПГ.
До основних факторів, що справляють суттєвий
вплив на ефективність діяльності підприємства належать механізми прийняття організаційно-управлінських рішень і здійснення відповідних заходів щодо їх
виконання. Інакше кажучи, механізми корпоратив-

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ПАЛИГА Є. М.
Навчальні заклади підготовки галузевих
спеціалістів
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Рис. 3. Основні учасники видавничого ринку
ного управління відіграють усе більш значущу роль у
діяльності вітчизняних підприємств на сучасному
етапі їх розвитку.
Завершився початковий етап широкомасштабного розподілу власності, наслідком якого стало значне розпорошення прав власності. Тобто сформувалася
змішана, але з відчутними аутсайдерськими рисами
система корпоративного управління, пов'язана із наявністю величезної кількості дрібних власників корпоративних цінних паперів. За високої розпорошеності

власності ефективність системи внутрішнього контролю істотно обмежена. Дрібні акціонери втрачають
стимули для контролю за менеджментом, оскільки витрат на здійснення функцій контролю зазнаватимуть
окремі, найбільш активні власники, а вигоди від поліпшення управління стане суспільним благом, яке ділитимуть усі за кількістю акцій і тоді буде можливість
задіяти механізми удосконалення рівня корпоративного управління (рис. 4).

МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Механізм захисту прав
та законних інтересів
акціонерів

Механізм врахування
законних інтересів зацікавлених осіб

Механізм удосконалення
системи розкриття
інформації та забезпечення
її прозорості

Розмежування
повноважень між
органами управління
товариства

Механізм формування та
розвитку культури корпоративного управління

Механізм узгодження інтересів акціонерів із менеджерами акціонерного
товариства

Рис. 4. Внутрішній механізм корпоративного управління підприємств ВПП
Висновки і перспективи подальших досліджень. На
підставі викладеного можна дійти висновку, що у
статті досліджено деякі теоретико-методологічні засади реструктуризації ВПГ, конкурентоспроможності і
розвитку корпоративного управління та створення видавничого ринку.
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Як показують результати нашого дослідження
проведена реструктуризація, як реформа підприємств
відбулася без значного впливу на розвиток корпоративного управління підприємств, необхідних перетворень соціально-економічного характеру, технічного,
інформаційного цілісного характеру, адаптації до умов

147

ПЕТРЕНКО Ю. О.
зовнішнього середовища, мотивації нових власників
акціонерів, а також не було впровадження механізмів
удосконалення рівня корпоративного управління.
На сьогодні в нашій державі створені сприятливі
умови для ефективного функціонування корпоративного управління і розвитку підприємств поліграфії, запропоновані механізми корпоративного управління,
його адаптація до динамічних змін до зовнішнього середовища.
Подальші дослідження будуть спрямовані на обґрунтування напрямів вдосконалення рівня корпоративного управління підприємств сучасної видавничополіграфічної галузі України.
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ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ ТА НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОСЛУГ: ОГЛЯД
Постановка проблеми. В останні роки через проголошений в Україні курс на фіскальну децентралізацію питання її функціонування посідають вагоме місце в дослідженнях теорії та практики суспільних фінансів. Така увага обумовлена тим, що, як більшість
інституціональних структур в економіці, фіскальні
структури різних рівнів влади впливають на економічні процеси, що відбуваються як на центральному, так
і на місцевому рівнях через відмінності в оподаткуванні та наданні суспільних послуг, а отже і на довгостроковий розвиток країни в цілому. Тенденція останніх років показує, що фіскальна децентралізація є найбільш реалізованим та оптимальним інструментом фіскальної та бюджетної політики на місцевому рівні для
багатьох країн. Індекс регіональної влади, обчислений
для сорока двох демократій і напів-демократій, опублікований у 2010 році, показує, що починаючи з 1950
року було децентралізовано 70 відсотків країн [8, с. 1].
Згідно з останніми [5; 8] і попередніми [9; 10] дослідженнями, фіскальна децентралізація розглядається
як спосіб організації суспільного сектора щодо створення можливості для досягнення вищого економіч-
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ного і соціального розвитку з точки зору підвищення
рівнів економічного зростання та добробуту населення
країни. Соціально-економічне зростання і розвиток є
одними з найбільш важливих завдань сьогодення, і
питання щодо того, чи триваюча в світі тенденція до
фіскальної децентралізації є корисною для цієї мети,
є головним у провадженні фіскальної та бюджетної
політики на місцевому рівні.
Аналіз наукових досліджень. Концептуальним основам та емпіричним дослідженням фіскальної децентралізації та її впливу на економічне зростання, надання суспільних послуг та інші соціально-економічні
аспекти розвитку держави присвячено багато наукових
публікацій як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників.
Так, зарубіжні автори зосереджують свою увагу на
визначенні теоретичних засад фіскальної децентралізації як такої [9; 10], впливі децентралізації на економічне зростання через економічну активність, продуктивність праці та інвестицій [1], а також ефективність
освітніх систем [2] та надання суспільних послуг [14],
досліджують роль інституціональних структур у вза-
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ємозв’язку фіскальної децентралізації з економічним
зростанням [3], вивчають особливості процесів фіскальної децентралізації в країнах, що розвиваються [5] і
вплив фіскальної децентралізації на економічне зростання в обраних країнах [11], проводять комплексне
дослідження впливу фіскальної децентралізації щодо
різних аспектів [8], а також комплексний аналіз децентралізації видатків та складу місцевих суспільних
витрат [12].
Вітчизняні дослідники в останні роки зосереджують увагу на фіскальній децентралізації та соціальноекономічному розвитку регіонів, розглядаючи в основному теоретичні аспекти [17], на систематизації
розроблених моделей впливу фіскальної децентралізації на економічний розвиток з метою визначення можливостей їх застосування в Україні [18], стані та
оцінці рівня децентралізації фінансової системи в Україні [19].
З огляду на те, що вплив фіскальної децентралізації на різні соціально-економічні аспекти розвитку в
Україні є напрямком, який починає активно розвиватися у наукових колах, і зважаючи на актуальність вивчення зарубіжного досвіду, мета статті полягає у дослідженні основних наукових здобутків у сфері впливу
фіскальної децентралізації на економічне зростання та
надання суспільних послуг і проведенні аналізу основних висновків, що містяться в існуючій літературі
стосовно даного питання.
Виклад основного матеріалу. Згідно з одним з найбільш всебічних оглядів теоретичних засад фіскальної
децентралізації [10], ранні напрацювання стосовно
теорії першого покоління, що характеризується як
"нормативна", засновані на визначенні характеру суспільних благ, осмислення ролі державного та приватного секторів і основних функцій уряду, таких, як розподіл доходів, вирішення проблем неспроможності
ринку та макроекономічної стабілізації беручи до
уваги, що місцеві суспільні блага більш ефективно надаються місцевими урядами, оскільки вони краще обізнані щодо місцевих уподобань, проте за умови контролю з боку центрального уряду в разі негативних екстерналій. Теорія першого покоління також розглядає
проблему розподілу податкових повноважень стосовно
багаторівневого уряду з висновком, що оподаткування, яке здійснюється на рівні місцевих органів
влади, слід зосередити на майнових податках і зборах
за користування місцевими послугами з метою уникнення спотворень. В теорії другого покоління фіскальні відносини розглядаються з точки зору "суспільного вибору" з акцентом не суто на економічних засадах, але й на проблемах неповної інформації, морального ризику у зв’язку з наявністю державних посадових осіб з власними планами та інтересами, а також
питаннях твердих і м’яких бюджетних обмежень із
висновком, що процес децентралізації на основі власних ресурсів органів місцевого самоврядування є
більш ефективним, ніж заснований на трансфертах.
Що стосується визначення фіскальної децентралізації, існують різні підходи, засновані на розподілі
процесів децентралізації. Один з них передбачає, що
фіскальна децентралізація є частиною децентралізації
управління поряд з іншими компонентами, які включають: вертикальну децентралізацію, яка описує такі
системи, в яких уряд є багаторівневим; децентралізацію прийняття рішень, яка фокусується на тому, як
повноваження щодо прийняття політичних рішень
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розподіляються між різними рівнями влади; децентралізацію призначення, що стосується рівня влади, на
якому посадові особи різних рівнів обираються та
звільняються; виборчу децентралізацію, яка визначає
частку рівнів влади, на яких проводяться прямі вибори
з метою обрання виконавчої влади; децентралізацію
персоналу, що стосується частки адміністративного
персоналу, який працює на нижчих рівнях влади;
фіскальну децентралізацію, що стосується способу
розподілу податкових надходжень і державних витрат
між різними рівнями влади [16, 5-13]. Інший підхід
передбачає три елементи децентралізації: фіскальну
децентралізацію, яка включає передачу фінансових ресурсів у вигляді субсидій і податкових повноважень на
рівень субнаціональних державних одиниць; адміністративну, яка передбачає передачу функцій, які виконуються центральним урядом, географічно віддаленим
адміністративним одиницям; політичну з акцентом на
передачі повноважень і відповідальності до виборних
органів місцевого самоврядування [13, с. 4]. Приведені
варіанти розділу децентралізації використовуються в
різних інтерпретаціях, проте залишаються досить
спірними, оскільки всі напрями процесів децентралізації є взаємопов’язаними, і ступінь фіскальної децентралізації залежить від усіх її компонент. Але задля
того, щоб уникнути неоднозначності у вимірюванні, у
багатьох випадках виокремлення фіскальної децентралізації є припустимим і виправданим.
Не існує єдиного загальноприйнятого показника
для вимірювання фіскальної децентралізації, адже вирішення завдань у межах міжурядових фіскальних відносин вимагає застосування багатовимірного підходу.
Між тим загальноприйнятою мірою фіскальних повноважень на місцевому рівні є частка ресурсів, що виділяються у розпорядження субнаціональних урядів у
формі витратних, дохідних і податкових коефіцієнтів,
які, хоч і досить обмежено, покликані виміряти реальні фіскальні повноваження органів місцевого самоврядування на практиці. Причиною обмеження у вимірюванні є те, що центральний уряд може впливати
на податкову автономію з боку доходів або на витрати
місцевих бюджетів, залишаючи тим самим основні регулюючі повноваження на центральному рівні. В
цьому випадку традиційні способи вимірювання часто
є недосконалими для встановлення впливу фіскальної
децентралізації на економічне зростання, ефективність надання суспільних послуг або задоволеність
громадян. Оскільки міжурядові фіскальні структури
мають багато аспектів, і важко визначити, який показник краще відображає взаємозв’язок між децентралізацією та результатами економічної діяльності, широкий спектр індикаторів може бути використаний у
процесі вимірювання. Серед основних виділяють такі
[2, с. 8]:
— децентралізація видатків (відношення місцевих
видатків до загальнодержавних);
— децентралізація доходів (відношення власних
місцевих доходів до загальнодержавних);
— децентралізація податкових надходжень (відношення місцевих податкових надходжень до загальнодержавних);
— податкова автономія (відношення податків,
щодо яких субнаціональні уряди мають деяку автономію стосовно встановлення бази або ставки, до загальнодержавних податкових доходів державного бюджету).
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Незалежно від актуальності та надійності різних
показників існуючий досвід показує, що коефіцієнти
децентралізації доходів більшою мірою відображають
фіскальні та регулюючі повноваження, ніж коефіцієнти витрат, адже витрати на місцевому рівні в багатьох випадках фінансуються за рахунок трансфертів,
що надаються на певних нормативних умовах. Інституційні показники, як наприклад, індикатор витратних
повноважень, є більш показовими, ніж витратні та дохідні співвідношення, але ці показники на даний час
не є загальноприйнятими і розраховуються лише в декількох країнах [2, с. 8].
Вплив фіскальної децентралізації на економічне зростання та надання суспільних послуг: огляд. Економічне
зростання та надання суспільних послуг безпосередньо пов’язані з підвищенням рівня життя населення. Фіскальна децентралізація може впливати на
зазначені аспекти по-різному. З огляду на останні публікації в області фіскальної децентралізації, її вплив
на економічне зростання в цілому досліджується із застосуванням показника валового внутрішнього продукту (ВВП), який вважається основним індикатором
економічного і соціального розвитку в країні [15]. З
іншого боку визначається, як фіскальна децентралізація впливає на надання суспільних послуг у цілому та
за основними напрямками, як-то освіта, охорона здоров’я, інфраструктура тощо. Так, при застосуванні виробничої функції основними є показники фізичного
та людського капіталу та їх продуктивності, які в свою
чергу зазнають впливу від інституціональних і політичних показників, включаючи рівень децентралізації,
адже продуктивність діяльності підприємств і добробут домогосподарств залежать від структури видатків
на міжурядовому рівні. Децентралізація також може
безпосередньо впливати на конкретний державний
сектор, наприклад, систему освіти, функціонування
якої в свою чергу обумовлює зміни у показниках людського капіталу [4].
Що стосується економічного зростання, дослідники виділяють три основні причини, що пов’язують
його з фіскальною децентралізацією: перша полягає в
тому, що зростання розглядається як мета фіскальної
децентралізації та ефективності в розподілі ресурсів у
державному секторі, друга полягає у явному намірі
уряду щодо проведення політики, яка приводить до
стійкого збільшення доходу на душу населення, а
третя обумовлена тим, що економічне зростання на
душу населення легше виміряти й інтерпретувати, ніж
інші економічні показники. Важливо відзначити труднощі стосовно встановлення його зв’язку з децентралізацією через значну кількість інших факторів, які відіграють певну роль в економічному зростанні [13,
с. 10].
Тим не менш, існує багато емпіричних свідчень
щодо позитивного взаємозв’язку між децентралізацією
та економічним зростанням на прикладі ВВП. Так, позитивний і статистично значимий вплив децентралізації видатків на зростання ВВП на душу населення було
встановлено у виборці з 51 розвинених країн і країн,
що розвиваються, за 1997-2001 роки [7]. Пізніші результати досліджень сукупностей різних країн [2, с. 5]
показали, що субнаціональні фіскальні повноваження,
вимірювані шляхом дохідних або видаткових співвідношень (часток), позитивно пов’язані з економічною
діяльністю, і подвоєння цих часток (збільшення співвідношення субнаціонального до загальнодержавного
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податкового доходу від 6 до 12 відсотків) асоціюється
зі збільшенням ВВП на душу населення приблизно на
3 відсотки за рахунок значного впливу збільшення
продуктивності та розвитку людського капіталу, і незначного економічного ефекту від капітальних вкладень. Інвестиції у фізичний і людський капітал як
частка загальнодержавних витрат значно вище в більш
децентралізованих країнах. Хоча співвідношення між
децентралізацією і ВВП є слабкішим у більш децентралізованих країнах, що відображає можливий негативний вплив значних субнаціональних фіскальних
повноважень і недоречність децентралізації за певними напрямками, за результатами дослідження, воно
не може набути негативної форми. В аналогічному дослідженні [1, с. 3] автори доводять, що 10-відсоткове
збільшення показників децентралізації у вигляді витратних співвідношень або часток податкових надходжень асоціюється зі збільшенням ВВП на душу населення у середньому на 0,3 відсотки, і що результати
майже не відрізняються у федеративних та унітарних
країнах в цілому, припускаючи, що відмінності між
двома групами країн є незначними.
Слід відмітити, що емпіричні оцінки впливу фіскальної децентралізації є змішаними. Окремі дослідження виявили негативний вплив на зростання ВВП
або не показали жодного. Виділяють дві основні причини для пояснення цих результатів. По-перше, дослідження з негативними результатами були зосереджені на країнах, що розвиваються, або країнах з перехідною економікою, адже бюджетна децентралізація
може мати негативні наслідки на стадії розвитку країни, коли адміністративні можливості місцевих органів
влади є недостатніми, місцева влада не може належним чином реагувати на уподобання місцевих мешканців, і повноваження на місцевому рівні можуть
бути обмежені центральним урядом [6, с. 1918]. З
огляду на це, співвідношення між децентралізацією і
зростанням також розглядається в аспекті переходу від
точки зору, заснованої на деякому оптимальному ступені фіскальної децентралізації, у бік більш системної,
заснованої на узгодженій інституціональній структурі,
що містить вирішальні взаємозв’язки для зростання
ВВП [3]. По-друге, фіскальна децентралізація як така
може впливати на економічне зростання менше, ніж
функціональний склад державних витрат або вид податку [6, с. 1918]. Іншою причиною може бути те, що
наслідки впливу децентралізації на економічне зростання за допомогою таких значимих економічних та
інституціональних змінних, як корупція або макроекономічна стабільність, не завжди враховуються в
різних дослідженнях.
Щодо суспільних послуг починаючи з теореми децентралізації Оутса питання ефективності їх надання
є одним з основних теоретичних проблем фіскальної
децентралізації [10]. У цьому контексті фіскальна децентралізація може служити інструментом підвищення ефективності в конкретних умовах. Зосередивши увагу на ефективності витрат на освіту й охорону
здоров’я, деякі автори [14, с. 3] показують, що адекватне інституціональне середовище є необхідною умовою децентралізації для поліпшення системи надання
суспільних послуг, включаючи ефективну автономію
місцевих органів влади, значну підзвітність на різних
інституціональних рівнях, боротьбу з корупцією з метою запобігання неправомірного використання державних ресурсів, ефективне управління, а також по-
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тужний потенціал на місцевому рівні, зважаючи на те,
що децентралізація витрат повинна супроводжуватися
достатнім рівнем децентралізації доходів. За умови, що
зазначені вище вимоги не задоволені, фіскальна децентралізація може погіршити ефективність надання суспільних послуг. Один із основних результатів дослідження полягає в тому, що децентралізація за доходами показує позитивний і статистично значущий
вплив на надання суспільних послуг для країн з розвиненою та перехідною економікою і країн, що розвиваються. Децентралізація за доходами позитивно
позначається на ефективності надання суспільних послуг у галузі охорони здоров’я та освіти. У свою чергу
децентралізація за видатками може поліпшити надання послуг скоріше у країнах із розвиненою економікою, демонструючи змішаний вплив у країнах з перехідною економікою і тих, що розвиваються. Емпіричні дані вказують на поріг децентралізації видатків
приблизно у 35 відсотків для поліпшення якості надання послуг. Ці результати доводять необхідність супроводження децентралізації видатків достатньою децентралізацією доходів задля забезпечення підвищення ефективності [14, с. 20-22].
Розглядаючи освіту як один з найбільш важливих
напрямків надання суспільних послуг, велику кількість емпіричних досліджень було зосереджено на вивченні впливу фіскальної децентралізації на ефективність її надання, підвищення показників зарахування,
а також підвищення успішності студентів. Зокрема, в
країнах, що розвиваються, фіскальна децентралізація
робить інвестиції в освіту більш відповідними місцевим потребам, забезпечує підтримку поліпшення результатів у галузі освіти, включаючи рівень грамотності, роки навчання, а також показники відрахування
для початкової та середньої освіти, покращує охоплення шкільною освітою. У країнах з розвиненою економікою фіскальна децентралізація позитивно впливає на рівень освіти і частку успішних студентів. Міждержавні дослідження показують поліпшення успішності учнів як основний позитивний результат децентралізації державних витрат на освіту, а також, що делегування освітньої політики і функцій на місцевий
рівень є корисним для досягнення високої якості початкової та середньої освіти. Що стосується медичних
послуг, результати підтверджують позитивний ефект,
але з більш слабкими результатами, ніж у сфері освіти.
Причина може бути в наданні більш низького пріоритету медичному обслуговуванню децентралізованими
урядами. Основний позитивний вплив у цій сфері виявляється у зниженні дитячої смертності, поліпшенні
стану здоров’я, а також слабкому, але позитивному
впливі на ефективність сектора охорони здоров’я в цілому. У випадку інфраструктури, в умовах децентралізації вона є більш високої якості та низької вартості,
ніж за умов централізованого надання [8, с. 6-8]. З
точки зору порівняння різних країн [12], податкова децентралізація позитивно корелює з децентралізацією
витрат на охорону здоров’я, освіту, забезпеченість
житлом і транспорт, демонструючи тісний взаємозв’язок між тими, хто отримує вигоду від програм, і
тими, хто їх фінансує, наприклад, за рахунок зборів і
плати за користування.
Деякі дослідники у своїх роботах зосереджують
увагу на країнах, що розвиваються, з їх специфікою
щодо здійснення процесів фіскальної децентралізації,
включаючи такі з них:
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— емпіричні дані свідчать про те, що країни, що
розвиваються, є менш децентралізованими, ніж розвинені, та їх субнаціональні уряди, як правило, значною мірою залежать від трансфертів [5, с. 8]; з іншого
боку, податкова децентралізація в поєднанні з недостатнім застосуванням трансфертів вирівнювання
може привести до збільшення нерівності в доступі громадян до суспільних послуг та рівнях економічного
розвитку [8, с. 14];
— відсутність значних зв’язків між податками і
отриманими вигодами означає, що країни, що розвиваються, не в змозі охопити значну кількість потенційних вигод від децентралізації [5, с. 19]. Зважаючи
на те, що встановлення податків, які є наближеними
до плати за користування місцевими суспільними благами, зводить до мінімуму витрати на ефективність,
проблема полягає в тому, що фінансування суспільних
благ в країнах, що розвиваються, не узгоджується з
цією структурою. І той факт, що місцеві органи влади
не несуть фінансової відповідальності за граничні витрати, призводить до алокативної неефективності поміж різними рівнями;
— фіскальна децентралізація може розглядатися
як шкідлива щодо країн з перехідною економікою та
тих, що розвиваються [11, с. 5], через проблеми, що
часто асоціюються з децентралізацією, а саме збільшення дефіциту, низьку якість урядових рішень, корупцію, посилення впливу зацікавлених груп, а також
збільшення міжрегіональних нерівностей, що може
привести до зниження загального економічного зростання, адже слабке управління на субнаціональному
рівні може мати наслідком неправильне використання
децентралізованих ресурсів і видатків;
— показники економічного зростання не підвищуватимуться, напряму відбиваючи результати фіскальної децентралізації, в країнах, які не мають відповідних інститутів, правових систем, а також людського
капіталу [11, с. 29]. Наприклад, відповідно до проведених досліджень, фіскальна децентралізація в цілому
підвищує ефективність надання суспільних послуг в
країнах з розвиненою економікою, але може погіршити ефективність в країнах, що розвиваються [14,
с. 14].
Беручи до уваги всі плюси і мінуси фіскальної децентралізації, нещодавно проведене дослідження підкреслює наявність усіх причин для оптимізму з приводу загального позитивного впливу децентралізованих систем, які були введені в усьому світі протягом
останніх декількох десятиліть, особливо, коли процеси
децентралізації є добре розробленими та реалізованими [8, с. 20].
Висновки та перспективи подальших досліджень
Згідно з емпіричними дослідженнями, фіскальна
децентралізація впливає на економічне зростання та
надання суспільних послуг. З боку економічного
зростання позитивні результати можуть бути узагальнені таким чином: позитивний і статистично значимий вплив децентралізації видатків на зростання ВВП
на душу населення в розвинених країнах і країнах, що
розвиваються; позитивний вплив розширення субнаціональних фіскальних повноважень, вимірюваних
частками доходів або витрат, на економічну активність
і зростання ВВП на душу населення з імпульсом, що
походить від продуктивності та удосконалення людського капіталу. Деякі дослідники виявили негативний
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вплив фіскальної децентралізації на зростання ВВП
або не виявили жодного впливу. З огляду на це, співвідношення між децентралізацією і зростанням пропонується розглядати з іншого ракурсу, переходячи від
підходу, заснованого на деякому оптимальному ступені фіскальної децентралізації, в напрямку, що має
більш системний характер, заснованому на узгодженій
інституціональній структурі, що включає в себе взаємозв’язки, вирішальні для зростання ВВП. Позитивний досвід щодо надання суспільних послуг можна підсумувати таким чином: фіскальна децентралізація показує позитивний і статистично значущий вплив на
надання суспільних послуг для країн з розвиненою
економікою, країн з транзитивною економікою і
країн, що розвиваються; вона позитивно корелює з
охороною здоров’я, освітою, інфраструктурою і наданням інших суспільних послуг. Основною передумовою
для позитивного впливу є адекватне інституціональне
середовище, в тому числі ефективна автономія місцевих органів влади, значна підзвітність на різних рівнях
інститутів, боротьба з корупцією, а також децентралізація витрат поряд з децентралізацією доходів.
Проблеми країн, що розвиваються, відповідно до
параметрів фіскальної децентралізації в основному
пов’язані зі збільшенням дефіциту, більш низькою
якістю урядових рішень, корупцією, посиленням
впливу зацікавлених груп, а також більшими міжрегіональними нерівностями. Зазвичай країни, що розвиваються, є менш децентралізованими, ніж розвинені,
та потерпають від недостатності зв’язків між податками та вигодами на місцевому рівні, що може привести до алокативної неефективності. У зв’язку з цим
важливо зробити висновок, що в країнах, що розвиваються, процеси фіскальної децентралізації повинні супроводжуватися відповідними змінами в інституціональній структурі. Успіх процесів децентралізації є наслідком існування сильних ефективних інститутів на
всіх рівнях уряду, що є найбільш прийнятним поясненням того, чому фіскальна децентралізація має
кращі результати в розвинених країнах порівняно з
країнами, що розвиваються.
В Україні, як країні що розвивається та в останні
роки активно впроваджує процеси фіскальної децентралізації як основний напрямок реформи у фінансовій
сфері, визначення впливу фіскальної децентралізації
на економічне зростання та надання суспільних послуг
є перспективним напрямком досліджень. Подальші
дослідження слід зосередити на пошуках відповідних
інструментів та даних для моделювання, емпіричні результати якого дозволять враховувати зміни в фіскальній та бюджетній політиці держави з точки зору їх
впливу як на місцеві економічні системи, так і на економіку країни в цілому. Крім того, доцільно дослідити
напрями та шляхи удосконалення інституціонального
середовища задля підвищення ефективності запроваджуваних процесів фіскальної децентралізації та їх відповідності поставленим цілям.
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Національний авіаційний університет, м. Київ
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ
НА АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. На наш час кризові явища
в економіці України та значний вплив зовнішнього середовища на діяльність вітчизняних підприємств зумовлює необхідність пошуку більш ефективних методів та інструментів управління з метою стабілізації їх
розвитку і досягнення стратегічних цілей. Одним із таких інструментів і є процес бюджетування. Удосконалення управління стратегічно важливими підприємствами, де одним з елементів сукупної системи посідають авіаційні підприємства, ставить питання про доцільність використання більш раціональної системи
щодо підвищення ролі бюджетування, що дозволить
забезпечити безпосередній контроль за процесом реалізації довгострокових цілей розвитку. Особливої ваги
воно набуває з огляду на досить вузьке тлумачення
бюджетування у вітчизняній теорії, а також орієнтування підприємств переважно на вирішення поточних
завдань, що призводить до неефективної структури
витрат, погіршення фінансово-економічного стану та
втрати конкурентних позицій на ринку.
Авіаційна промисловість в Україні — це галузь,
яка реально може приносити Україні прибутки. Україна спроможна розробити та презентувати конкурентоздатні проекти не лише на регіональному, а й на світовому рівні.
Стабільна та ефективна робота авіакомпаній є невід'ємною умовою нормального функціонування економіки України. Однією з головних проблем авіаційної транспортної галузі є пошук джерел формування
інвестиційних ресурсів. Потенціал ринку авіаційної
техніки — досить великий у світовому та регіональному масштабах, але його розвиток неможливий без
сприяння з боку держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий
внесок в дослідження теорії та практики бюджетування зробили зарубіжні та вітчизняні вчені, серед
яких: Ч. Хорнгрен [1], І. Данилов [2], Ю. Єрешко [3],
Г. Міокова [4], О. Кошелюк, Г. Кошелюк [5], О. Карминський, М. Оленев, О. Примак, С. Фалько [5],
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Д. Гладких [6], С. Поліщук [7], В. Чеснакова [8],
Є. Манюшко [9], М. Панов [10], Є. Пушкарьов [11],
Є. Синіцин [12].
В Україні, як і в багатьох інших країнах пострадянського простору, повномасштабно відбувається
трансформація соціально-економічної системи. Сьогодні досить мала частина підприємств України використовують бюджетування у своїй господарській діяльності. Таким чином проблема розвитку спеціалізованих методичних підходів і практичних рекомендацій
щодо становлення і використання бюджетування на
підприємствах залишається актуальною.
Мета статті і виклад основного матеріалу. Бюджет
зазвичай включає в себе фінансові та нефінансові аспекти плану і використовується як програма підприємства, якої необхідно дотримуватись в наступний період. Фінансовий бюджет виправдовує очікування менеджменту щодо прибутків, грошових потоків і фінансового становища. Так само як фінансова звітність має
бути підготовленою на останній період, також може
бути підготовлена і на майбутній період, наприклад:
звіт про рух грошових потоків або бюджетний баланс.
В основі фінансових бюджетів лежать нефінансові бюджети для виготовлених одиниць, що враховують кількість співробітників, кількість нових впроваджених
на ринок продуктів тощо [1, с. 84].
В даний час не існує єдиного підходу до визначення бюджету та бюджетування. Тому основні визначення наведено в табл. 1.
Отже, з точки зору процесного підходу, бюджетування — це управлінський інструмент, який спрямовано на розподіл ресурсів, необхідних для досягнення
цілей підприємства за умови їх ефективного використання. В процесі бюджетування складається бюджет
підприємства — план в якому наведено показники діяльності підприємства в натуральному та грошовому
виразі.
Бюджетування «з нуля» переважно використовують при створенні нового, єдиного порядку розробки
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й форми подання бюджетів у підприємствах за різними галузями чи організаційними формами просто
не може існувати. На основі пропозиції авторів роботи
[13] щодо реалізації процесу бюджетування, виділимо
п’ять етапів реалізації даного процесу (див. рисунок).
Перший етап може бути реалізовано через організацію засідань вищого рівня менеджменту чи серії
засідань менеджерів нижньої, середньої й вищої ланок
з використанням результатів стратегічного аналізу. На
цьому етапі розробляються й доводяться вищим рівнем менеджменту до нижніх рівнів загальні короткострокові цілі підприємства, розроблені на основі стратегічних цілей, а також встановлюються межі економічних та інших показників щодо продукції, персоналу, засобів виробництва тощо.
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Другий етап пов'язаний із виявленням «вузьких
місць» та розробкою шляхів їх усунення. Третій етап
полягає у проектуванні й затвердженні змін організаційної структури, визначенні центрів відповідальності,
в розрізі яких здійснюватиметься бюджетування діяльності та формування фактичної облікової, аналітичної
інформації та контрольованих величин. Четвертий
етап пов'язаний із безпосереднім упровадженням в дію
бюджетування й потребує певних змін у системах обліку й контролю та навчанні спеціалістів, які відповідають за складання бюджетів, керівників центрів відповідальності й вищого рівня управління основам планування, організації контролю та аналізу. П’ятий
етап — контроль за етапами впровадження бюджетування в діяльність підприємств.

Таблиця 1
Підходи до визначення сутності бюджету та бюджетування
Визначення процесу бюджетування
Це процес формування та виконання бюджету підприємства, що включає стадії розробки та розгляду проектів бюджету, затвердження найбільш прийнятного з них у вигляді
містить кількісні показники документа, відповідно до якого здійснюється формування
і розподіл фондів грошових коштів та їх ефективне використання для забезпечення
вирішення завдань і виконання функцій господарюючого суб'єкта
Бюджетування (фінансове) — це створення процесної моделі впливу причин і чинників
на збільшення або зменшення притоку грошових коштів або їх відтоку
Бюджетування — це, з одного боку, процес складання фінансових планів і кошторисів,
а з іншого — нова система фінансового планування, управлінська технологія, призначена для вироблення й підвищення фінансової обґрунтованості ухвалених управлінських рішень
Бюджет являє собою плановий документ, що відображає у вартісних показниках майбутні господарські операції та фінансові результати, пов’язані з їх реалізацією
Бюджетуванням називають процес розрахунку й узагальнення фінансових показників,
що передбачає деталізацію фінансових планів підприємства в грошовому і натуральному вираженні на конкретний період часу
Бюджетування — це процес складання бюджетів і контроль за їх виконанням. Бюджет —
це фінансовий план на конкретний період, погоджений з виробничою діяльністю підприємства, мета якого виражена в показниках звітності в грошовому вираженні у взаємозв'язку із зобов'язаннями

Рисунок. Етапи реалізації процесу бюджетування [13]
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Процес формування бюджетів авіаційного підприємства, галузеві особливості якого вказані в
табл. 2, спрямовано на вирішення наступних завдань:
формування концепції діяльності підприємства, цілей
підприємства; оптимізацію планових показників та узгодження діяльності окремих структурних підрозділів
та всього підприємства; координацію діяльності різних
підрозділів підприємства; мотивацію керівників окремих рівнів управління на досягнення планових показників; забезпечення ефективного використання всіх
ресурсів підприємства, своєчасне відображення інформації про рух грошових коштів, потреби в фінансових ресурсах, стан активів та пасивів підприємства;
контроль ефективності діяльності, використання ресурсів, досягнення планових показників; моніторинг
відповідність прогнозованих фінансових показників
фактичним.

Встановлено, що стан та тенденції розвитку авіаційних підприємств визначають як зовнішні (ринки
збуту, регуляторна політика, цінова політика), так і
внутрішні фактори (неефективна структура витрат,
низька рентабельність, якість менеджменту). Саме
внутрішні фактори, такі як: значні суми заборгованостей, неефективна структура витрат та низька рентабельність загострюють питання впровадження нових і
сучасних економічних методів управління, серед яких
провідне місце посідають бюджетування та стратегічне
управління. У процесі дослідження динаміки використання бюджетування та його ролі у реалізації цілей
довгострокового розвитку було проаналізовано показники діяльності підприємств авіації, оскільки від
функціонування останніх залежить конкурентоспроможність товарів і послуг як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.
Таблиця 2

Ознаки

Галузеві особливості промислових авіапідприємств
Характеристика підприємства

Ціна

Ціна на продукцію формується на підставі ринкових співвідношень
попиту і пропозиції

Постачальники
Попит
Конкуренція
Життєвий цикл функціонування
Етапи кризового процесу
Типи економічної стійкості

Підприємство вільне у виборі постачальників
Попит на продукцію визначається вимогами ринку
Конкуренція визначається перевагами споживачів
Підприємства знаходяться на стадії зрілості або спаду
Кризова ситуація → передкризовий стан → кризовий стан → криза
Достатня стійкість → нестійкий економічний стан → низька економічна стійкість → катастрофічна економічна стійкість

Аналізуючи особливості побудови систем бюджетування, крім зазначених характеристик систем бюджетування, необхідно також додати основні загальні
недоліки та помилки, з якими стикаються підприємства. Найбільш серйозною методологічною помилкою,
що набула поширення на багатьох підприємствах і в
групах компаній, є формування бюджетної моделі без
чіткого поділу грошових потоків і показників, що визначають фінансовий результат, а також бюджетних
моделей, що відображають тільки рух грошових коштів
або тільки формування собівартості і прибутку. Згідно
результатів аналізу таких складових, як: розробка бюджетів, узгодженість бюджетних даних та мотивації,
аналіз відхилень, управлінський вплив та бюджетний
регламент було виявлено, що на багатьох авіаційних
підприємствах роль системи бюджетування підміняється складанням бюджетів, аналізом відхилень
тощо і характеризує штучно-звужений стан останньої.
Співставлення факторів системи бюджетування досліджуваних підприємств дозволило констатувати відсутність «найкращої» практики організації процесу
бюджетування на авіаційних підприємствах. Лише по
відношенню до окремих його елементів на деяких із
досліджуваних підприємств можна спостерігати позитивну динаміку.
Бюджетування на підприємстві виконує три основні функції: планування, прогнозу та аналізу.
Функція планування є найважливішою, бюджетування
— це основа для внутрішньофірмового планування.
Тобто виходячи зі стратегічних цілей підприємства,
бюджети вирішують завдання розподілу фінансових
ресурсів, що знаходяться у розпорядженні підприєм-
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ства. Функція прогнозу полягає у розрахунку прогнозних показників з виконання планових завдань на основі обліку (бухгалтерського та управлінського).
Функція аналізу передбачає зіставлення фактичних
даних з плановими показниками на кожному етапі,
виявлення відхилень, наступне коригування дій.
Практичний досвід бюджетування на підприємствах, узагальнений О. Карминським, дозволяє виділити п'ять основних принципів бюджетування [5,
с. 78-79]:
− узгодження цілей, що вимагає, щоб процес
бюджетування починався «знизу вгору», так як нижчестоящі керівники краще володіють ситуацією на ринку і зі свого боку забезпечать реалізованість бюджетних величин;
− встановлення пріоритету стосовно завдання
координації бюджетування, що забезпечує використання дефіцитних ресурсів в найбільш вигідному напрямі;
− підпорядкованість, що припускає, що кожен
підрозділ підприємства планує і відповідає тільки за ті
економічні показники, на які воно впливає;
− відповідальність, що передбачає передачу
кожному підрозділу функції контролю за виконанням
своєї частини бюджету разом із повноваженнями здійснювати при необхідності координуючі заходи;
− сталість цілей, припускає, що встановлені базові величини принципово не змінюються протягом
планованого періоду.
До зазначених принципів, інколи додають [3; 4;
12]:
− послідовність, яка передбачає, що бюджет формується відповідно до облікової політики підприєм-
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ства, застосовуваної послідовно від одного звітного
періоду до іншого;
− відповідність фінансового (бухгалтерського)
обліку, що передбачає формування бюджетних таблиць таким чином, щоб прогнозні дані були ідентичні
відомостями, знаходить відображення в бухгалтерських проводках, що дозволить не тільки значно полегшити процес складання бюджету, але і досить оперативно здійснювати аналіз його виконання, не створюючи при цьому додаткових інформаційних потоків.
Пропонується додати до вищеперелічених принципів бюджетування принцип синергетичності. Синергетичний ефект виявляється в зниженні витрат за
рахунок оптимізації організаційної структури та багатофункціонального використання наявних ресурсів.
Впровадження системи бюджетування в управління запасами надає можливість перейти на якісно
інший рівень аналізу умов поставок, що пропонуються
різними контрагентами. При впровадженні системи
бюджетного планування з'являється можливість приведення всіх умов до порівнянної бази з точки зору
складу ціни при різній системі розрахунків. Крім того,
можливо проводити порівняння цін і умов різних постачальників з урахуванням рівня ліквідності розрахунків (при використанні негрошових інструментів).
Бюджетування в системі управління запасами повинне
спрямовуватись на підтримку прийняття поточних
управлінських рішень, забезпечуючи контроль поточних витрат, але, крім того, і на забезпечення досягнення стратегічних рішень в управлінні підприємством.
Головною ідеєю бюджетування в управлінні запасами є забезпечення контролю ресурсів, які підлягають нормуванню та управлінню. Бюджетування допомагає вирішувати проблеми оптимізації витрат на придбання та збереження ресурсів, що дозволяє збільшити обсяги реалізації продукції, підвищити прибуток, покращити фінансові результати. Точність бюджетів при плануванні матеріально-технічного забезпечення суттєво впливає на виконання виробничих планів та виконання планів збуту продукції. Навіть незначне відхилення запланованого обсягу надходження сировини та матеріалів може призвести до суттєвого
відхилення основного бюджету від фактичного. Крім
того, часто сировина для виробництва продукції підприємств харчової промисловості має обмежений термін зберігання, що при прорахунках у потребі сировини може мати негативні наслідки для здійснення
виробничої діяльності та, відповідно, призвести до фінансових втрат. Бюджети запасів відрізняються від інших за предметом управління та за механізмом реалізації. Бюджети запасів відносять до ресурсного планування, проте ресурсне планування, як правило, викликає найбільшу кількість проблем.
Для забезпечення успішного впровадження й подальшого функціонування системи бюджетування на
підприємстві необхідно: сформувати організаційні
структури підприємства, які будуть забезпечувати процес бюджетування, визначити їх функції та міру відповідальності керівників; розробити стандартизовані
форми бюджетів для окремих структурних підрозділів
та в цілому для підприємства; визначити перелік інформації, необхідної для складання бюджетів, вимоги
до неї та джерела отримання; узгодити процес бюджетування з організаційною та інформаційною структурами підприємства.
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Одним із інструментів управління запасами на
підприємствах може стати структурування бюджетів за
балансовим принципом. Результатом використання
такого методу бюджетування стає більш прозора система управління запасами.
Висновки
Систематизація вітчизняних і іноземних концепцій бюджетування, їх комплексне порівняння дало
змогу визначити бюджетування як складову системи
управління підприємством, що полягає у формуванні
системи бюджетів, пов’язаних з визначенням обсягу і
структури витрат та ресурсів підприємства для забезпечення функціонування на всіх рівнях управління.
Підбиваючи підсумки можливо стверджувати, що саме
бюджетування має стати тим інструментом, який допоможе створити досконалу систему управління фінансовими потоками будь-якого авіаційного підприємства.
В сучасних умовах господарювання, бюджетування, має стати більш динамічною, гнучкою системою, яка забезпечить підприємству ефективну діяльність. Оскільки, бюджетування це управлінський інструмент який спрямовано на розподіл ресурсів, необхідних для досягнення цілей підприємства за умови їх
ефективного використання, то лише завдяки професійному управлінню можна досягти успішності та процвітання підприємства. Тому питання бюджетування
на підприємстві потребує подальшого вивчення і уточнення з урахуванням потреб сьогодення.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РИЗИКОЗАХИСТУ ІНЖИНІРИНГОВОЇ ФІРМИ
Постановка проблеми. Одна з головних причин,
що стримують інноваційний розвиток економіки, —
високий ризик капіталовкладень. У роботах І.А. Бланка [2], І.Р. Бузько, Г.І. Велікоіваненко, В.В. Вітлінского, А.С. Гальчінського, В.М. Гейця [3], М.М. Кліменюка, С.І. Наконечного, А.А. Пересади, А.І. Сухорукова, Д.М. Черваньова, А.І. Яковлева та інших вчених закладені основи управління ризиками. Однак системний, комплексний підхід до формування стратегії
ризикозахисту інжинірингової фірми поки не реалізований і є однією з найбільш актуальних проблем в області організації управління, планування і економічного регулювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує,
що проблемам розвитку інжинірингу в Україні приділяється велика увага [2-7 та ін.]. Розробляються і питання державного регулювання інноваційної сфери [89], і аналітико-інструментальні основи забезпечення
ефективного управління ризиками підприємств [10], і
стратегічне планування ризиків на основі збалансованої системи показників [11].
Разом з тим, ряд проблем, що стосуються розробки та коригування стратегії управління ризиками підприємств, що надають інжинірингові послуги, залишаються не вирішеними.
Мета статті полягає в обґрунтуванні основних
принципів і практичних підходів до формування стратегії ризикозахисту інжинірингової фірми.
Виклад основного матеріалу дослідження. Податковим кодексом України (ст. 14.1.85) надається поняття «інжиніринг» — надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання передпроектних, проектних, інженерно-вишукувальних, інженерно-розвідувальних робіт (послуг) із будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та
конструкторського опрацювання об'єктів техніки і
технології, надання консультацій та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних
робіт, а також надання консультацій економічного,
фінансового або іншого характеру у складі таких послуг (робіт) [1].
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Інжиніринг як специфічний вид професійної діяльності склався в результаті перших спроб комерціалізації результатів роботи інженерів у XVIII ст. (школи
інженерного мистецтва, асоціації інженерів). Стихійний, нічим не керований раніше процес надходження
новаторських ідей в промисловість, перестав задовольняти потреби господарства. Зокрема, професійна інженерна асоціація виникла в Англії в 1771 р. і отримала назву "Товариство цивільних інженерів".
Досить значний розвиток інжиніринг отримав,
коли стали здійснюватись великі проекти відновлення
та модернізації промисловості в Європі, а пізніше почалася масштабна індустріалізація країн, що розвиваються. Саме в цей період виникла нова потреба в інжинірингових послугах та проектах, що виконуються
на умовах "під ключ", і, зокрема, необхідність не
тільки побудувати промисловий об'єкт, а й посприяти
замовнику в освоєнні переданих технологій та підготовці національних кадрів. Внаслідок цього послуги в
галузі інжинірингу стали все більш різноманітними,
виникли передумови для становлення і розвитку національних і міжнародних ринків інжинірингових послуг. З подальшим розвитком інжинірингу знадобилося
систематизувати його види та уніфікувати послуги на
міжнародному рівні. У 1981 році Американське Товариство інженерів цивільного будівництва (ASCE) випустило "Керівництво з використання послуг інженерів", в якому розглянута практика інженерного консультування, показана процедура вибору інженера, дана
кваліфікація інжинірингових послуг, що включає наступні групи [4, с. 25]:
попередні техніко-економічні дослідження і економічні порівняння. Ці послуги можуть передувати затвердженню проекту і включати аналіз умов і порівняння декількох можливих варіантів, у тому числі
вплив об'єкта на навколишнє середовище, експлуатаційні витрати, фінансові міркування і очікуваний дохід, як основу для висновків і рекомендацій про доцільність спорудження об'єкта;
вивчення планування, тобто створення генпланів
для довгострокових програм економічного розвитку
регіонів і міст, дослідження навколишніх умов;
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сприяння у фінансових питаннях, включаючи рекомендації щодо залучення джерел фінансування;
управління будівництвом — застосування методів
і прийомів управління і прийняття рішень на різних
стадіях будівництва;
інспектування та випробування обладнання і матеріалів на заводах-виробниках, а також випробування
матеріалів фірм-підрядників (на місці будівництва)
для спорудження об'єкта;
експлуатаційні витрати.
У розвинутих країнах налічується багато тисяч
фірм і організацій, що надають інженерно-технічні послуги. Деякі з них мають дуже вузьку спеціалізацію,
обмежуються консультаціями з окремих питань. Нерідко така фірма представлена одним експертом у
будь-якій певній сфері і вся його діяльність зводиться
лише до консультування. У той же час для США характерні фірми-гіганти, що виконують роботи типу
будівельного інжинірингу та беруть на себе всі функції
по створенню відповідних об'єктів. Взагалі, у США зареєстровано понад 25 тис. фірм різного профілю й обсягу діяльності; у країнах Європейського Союзу —
близько 10 тис., причому найбільша їх кількість знаходиться в Німеччині, Австрії, де ринок представлений дрібними й середніми компаніями, а найбільші —
у Великій Британії, Швеції, Фінляндії, Нідерландах
[9].
Завданням інжинірингу є одержання замовниками
найкращого результату від вкладення капіталу за рахунок:
системного, міждисциплінарного підходу до здійснення проектів;
багатоваріантності технічних і економічних розробок, їхньої фінансової оцінки вибору оптимального
варіанта для замовника;
розробки проектів з урахуванням можливості застосування прогресивних будівельних і виробничих
технологій, устаткування, конструкцій і матеріалів із
різних альтернативних джерел, що якнайкраще відповідають конкретним умовам і особливим вимогам замовників;
використання сучасних методів організації і керування всіма стадіями виконання проектів.
В Україні даний вид діяльності тільки зароджується й зводиться переважно до послуг, що пов’язані
з підготовкою будівельного процесу.
Однак розвиток ринку інжинірингових послуг в
Україні характеризується наявністю багатьох системних проблем, найважливішими серед яких є: дефіцит
кваліфікованих кадрів, неякісне виконання робіт, застаріла нормативна база, недосконала система визначення вартості проектних робіт, корупційні явища на
стадії погодження та експертизи документації, низький рівень автоматизації проектних робіт [6, с. 105].
За останні роки в бізнес-середовищі зростає популярність створення інжинірингових напрямків інноваційного розвитку бізнесу. Проте досягнення суттєвих зрушень у використанні інжинірингу для ефективного
розвитку серед більш широкого кола підприємств найближчим часом представляється проблематичним.
У зв’язку зі структурною перебудовою економіки
інжиніринг став у даний час найбільш диверсифікованою і ризиковою сферою діяльності, тому розглянемо
деякі теоретичні передумови формування стратегії ризикозахисту інжинірингової фірми.
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Ризикостійкість — це сукупність властивостей досліджуваної системи, що визначає характер реагування
цієї системи на зміни рівня ризиків. Ризикозахищеність досягається як управлінськими впливами ззовні
в контексті чинної політики державного економічного
регулювання, так і внутрішніми впливами, базується
на прийнятій системі планування і управління.
Ступінь оптимальності системи забезпечення ризикозахисту характеризується її детермінованістю
(взаємодією елементів, при якій діяльність одного з
них відбивається на діяльності інших), динамічністю
(здатністю адаптуватися до змін середовища), наявністю в системі керуючого параметра (в соціально керованій системі це керівники підрозділів різних рівнів),
наявністю зворотного зв'язку.
Сукупність методів формування стратегічних напрямків інвестиційного ризик-менеджменту, системи
попереджувального управління та комплексу тактичних прийомів мінімізації ризиків становить суть запропонованої стратегії ризикозахисту. Для її формування пропонується використання наступних методів:
селективного, інтуїтивно-емпіричного, аналітико-детекційного, інформаційно-логістичного, експертного,
альтернативного, моноваріантного, конверсійного, інтеграційного і методу стандартизації (рис. 1).
Перш ніж розглянути кожен з них, зазначимо, що
в процесі використання цих методів для формування
стратегії ризик-менеджменту необхідно врахувати три
головні вимоги до останньої, що визначаються умовами функціонування підприємства в ринковому середовищі: діалектичність, динамізм і гнучкість (адаптивність). Діалектичність стратегії полягає в тому, що
вона є компромісом альтернативних методологічних
підходів у менеджменті, тобто «єдністю та боротьбою
протилежностей», які зумовлюють динамізм і гнучкість стратегії як реактивні функції взаємодії із зовнішнім середовищем. Запропоновані методи формування стратегії характерні саме тим, що кожен з них,
маючи самостійне значення, виражає в той же час
одну з альтернативних тенденцій в процесі ризик-менеджменту — суб'єктивізм або об'єктивізм
Розглянемо суть кожного методу. Інтуїтивно-емпіричний метод полягає у формулюванні стратегії ризик-менеджменту на вищому управлінському рівні
шляхом проб і помилок, на підставі попереднього досвіду, а також досвіду зарубіжних і вітчизняних фірманалогів. Експертний метод передбачає розробку стратегії на основі дослідження думок експертів (які працюють на даному підприємстві або незалежних), що
спеціалізуються в області ризик-менеджменту. Необхідною умовою застосування цього методу є розробка
системи анкетування фахівців і організація узагальнення і аналізу отриманої інформації.
Інтуїтивно-емпіричний і експертний методи
мають багато спільного: обидва вони відображають
суб'єктивний підхід в управлінні, базуються на інтуїції
і досвіді — в першому випадку управлінського складу,
у другому — фахівців. Переваги цих методів: простота,
доступність, відсутність будь-яких значних витрат, а
також те, що вони «вписуються» у структуру управління, найбільш поширену в промисловості. Легко помітити і недоліки: високу ймовірність помилок, низький рівень адаптивності стратегії, яка сформована інтуїтивно-емпіричним шляхом або експертними методами.
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Рис. 1. Принципи та методи формування стратегії ризикозахисту інжинірингової фірми
Їм протистоять аналітико-детекційний та інформаційно-логістичний методи. Суть першого з них полягає в тому, що розробка стратегії управління ризиками базується на даних фінансового аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту, які узагальнюються, групуються; потім відбувається виявлення основних внутрішніх і зовнішніх факторів, тенденцій, що характеризують конкурентну позицію підприємства, його фінансовий стан та ін., що дає можливість сформулювати загальну стратегію і тактику управління ризиками. Другий метод заснований на теорії організації
інформаційно-логістичних потоків.
Аналітико-детекційний та інформаційно-логістичний методи, що відображають об'єктивізм і раціоналістичність в управлінні, мають безперечні переваги:
точність прогнозів і кількісних оцінок, формалізація
аналітичних залежностей, можливість використання
математико-статистичного інструментарію в процесі
формування стратегії. Але в ситуації невизначеності,
яка породжує ризик, велике значення мають випадкові
фактори, що не піддаються аналізу. Тому зведення до
нуля особистісно-психологічних, інтуїтивних мотивів
у прийнятті рішень, в тому числі і стратегічного характеру, виявляється вельми серйозним недоліком розглянутих методів.
Використовуючи описані вище методи можна
розробити стратегію управління ризиками для будь-
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якого підприємства, визначивши при цьому послідовність дій у вигляді алгоритму (рис. 2).
Селективний і стандартизаційний методи також
протилежні за змістом. Суть першого в тому, що стратегія ризик-менеджменту формулюється як комплексне завдання з ідентифікації, ранжування всіх видів
ризиків, можливо більш докладного їх кількісного,
якісного опису та підбору «ключа» — тобто оптимального засобу мінімізації даного виду ризику. Стандартизаційний метод полягає в орієнтації на один або кілька способів зниження ризиків, застосування яких є
найбільш ефективним в даних умовах для всіх видів
ризиків. Діалектична єдність селективності та стандартизації стратегії визначається необхідністю загального концептуального підходу до управління ризиками, при якому ці дві тенденції будуть збалансовані.
Перевага в сторону селективності призведе до безмежної диференціації ризиків і методів їх регулювання,
зростання апарату управління, витрат, зниження ефективності. Повна стандартизація також е нонсенсом,
оскільки в принципі неможливий єдиний метод управління різними за своєю природою ризиками.
Моноваріантна стратегія формується як результат
відсутності прогнозування різних сценаріїв розвитку
подій. Протилежний випадок — розробка альтернативної стратегії ризик-менеджменту, що враховує варі-
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анти мінімізації ризиків в різних умовах господарської
та інвестиційної діяльності.
Конверсійний метод відображає можливості конверсії (переведення) одного виду ризику в інший з метою полегшення управління ними. Наприклад, стра-

тегія ризик-менеджменту може базуватися на конверсії валютних ризиків у кредитні та процентні і т.ін. Інтеграційний метод полягає у виробленні комплексного
стратегічного підходу до регулювання всіх видів ризиків без їхньої конверсії.
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Рис. 2. Розробка стратегії ризик-менеджменту інжинірингової фірми
Висновки
Таким чином, ми пропонуємо використовувати
категорію ризикозахищеності як універсальний індикатор стану системи ризик-менеджменту інжинірин-
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гової фірми, а інструментарій ризикології — як методичну базу для досліджень і розробок в даному напрямі.
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На прикладі проведеного нами дослідження видно, як запропонований алгоритм розробки стратегії
ризик-менеджменту дозволить перевести проблему,
яка розглядається, в практичний ракурс і використовувати в роботі українських інжинірингових фірм.
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АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Постановка проблеми. Стан безпеки країни залежить від багатьох чинників, до яких належать фактори
міжнародного фінансового ринку, стан грошово-кредитної системи країни, збалансованість державного
бюджету, дефіцит бюджету, державний борг країни,
бюджетна, податкова та інфляційна політика тощо.
Тому зменшення рівня інфляції, зростання рівня
життя населення та зміцнення фінансової безпеки
держави є актуальним і важливим питанням сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема
механізму та системи забезпечення фінансової безпеки держави є предметом багатьох досліджень та висвітлюється в наукових працях як вітчизняних, так і
зарубіжних вчених: Д.А. Артеменко, О.Ф._Балацького,
О.І. Барановського [1], З.С. Варналій [2], П.А._Герасимова, А.О._Епіфанова, М.М._Єрмошенка, С.М. Ілляшенко, В.П._Москаленко, С.Я. Салиги, О.Й._Шевцової, Ф._Фрідмана та ін. У роботах цих авторів висвітлюються окремі питання стосовно фінансової політики держави, грошово-кредитної політики, інфляційних процесів та управління ними, проблеми фінансової безпеки країни, її оцінки та застосування економетричних методів у фінансах [6]. У роботі [5] розглянуто сучасний стан та виявлено основні чинники, що
суттєво впливають на розвиток України.
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Метою роботи є оцінка впливу інфляційних процесів на соціально-економічний розвиток країни та
забезпечення фінансової безпеки держави, а також визначення шляхів підвищення рівня антиінфляційного
регулювання в Україні.
Виклад основного матеріалу. Антиінфляційна політика являє собою сукупність інструментів державного регулювання, спрямованих на зниження інфляції. Мета антиінфляційної політики полягає в тому,
щоб зробити інфляцію керованою, а її рівень — досить
помірним. Для цього використовується широкий набір
грошово-кредитних, бюджетних, податкових методів,
заходи в області політики доходів, а також різні програми стабілізації, включаючи проведення радикальних грошових реформ.
Розглядаючи соціальний аспект фінансової безпеки, варто враховувати і додаткові фактори, що періодично можуть виникати у країні (заборгованість із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних
виплат) і обумовлюють соціальну напруженість у суспільстві.
З рис. 1 видно, що у 2015 р. індекси споживчих
цін [3, 7] на основні групи товарів та послуг були найбільшими за досліджуваний період. Так, індекс цін на
хліб та хлібопродукти зріс з 98,9% (2005 р.) до 160,6%
(2015 р.).
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На рис. 2 наведено індекси споживчих цін на основні групи послуг у 2005-2015 рр. Значно зросли ціни
у 2015 р. на житло (215,8%), охорону здоров’я (137,6%)
та залізничний пасажирський транспорт (118,7%).
Необхідно зазначити, що зростання цін на товари
та послуги суттєво впливає на добробут населення
країни.
Індекс інфляції в Україні з 2008 (122,3%) по
2012 р. (99,8%) зменшився на 22,5%, що позитивно
вплинуло на економіку країни, але у 2015 р. суттєво
зріс до 143,3% [3].
В 2008 р. найбільшими темпами зростали ціни на
продукти харчування (135,7%) та транспорт (124,5%),

в 2009 р. — на охорону здоров’я (131,5%), алкогольні
напої та тютюнові вироби (136,0%), житло та енергоносії (125,5%), а також транспорт (120,7%), в 2010 р. —
на продукти харчування (110,9%), алкогольні напої та
тютюнові вироби (125,6%) житло та енергоносії
(109,4%) та транспорт (109,6%), в 2011 р. — на житло
та енергоносії (117,1%), алкогольні напої та тютюнові
вироби (116,0%) та транспорт (117,6 %), в 2015 р.
значне зростання — на транспорт (120,4%), продукти
харчування (141,5%), житло (203,0%), охорону здоров’я (129,1%) та відпочинок і культуру (137,9%) [3, 7].
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Рис. 1. Індекси споживчих цін на основні групи товарів у 2005-2015 рр.*
* Побудовано авторами за даними [3, 7].
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Рис. 2. Індекси споживчих цін на основні групи послуг у 2005-2015 рр.*
* Побудовано авторами за даними [3, 7].
Від темпів економічного зростання залежать економічна міць держави, життєвий рівень населення, виконання соціальних програм, успіх у конкурентному
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суперництві на світовому ринку. Тому економічне зростання, а саме зростання ВВП, є головним змістом
економічного розвитку і одним з його найважливіших
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складових. Динаміка ВВП України у 2008-2015 рр. показана на рис. 3.
Аналіз векторів порогових значень ВВП, де за
нижній поріг приймається значення приросту номінального ВВП в 2%; нижнє та верхнє оптимальне — 5
та 8% приросту реального ВВП; за верхній поріг — 13%
[4] показав, що в Україні у 2010, 2011 та 2015 рр. відбувається значне перевищення верхнього порогового
значення, що було викликано високими темпами інфляції в країні.
Для стабілізації економіки необхідно застосовувати методи антиінфляційної політики. Суттєвим ін-

дикатором для оцінки стану грошово-кредитної сфери
є і рівень доларизації грошового обігу, адже високе
значення цього показника свідчитиме про залежність
економіки держави від коливань курсу іноземної валюти, зокрема долара США. Рівень інфляції є також
визначальним показником щодо рівня забезпечення
внутрішньої стабільності країни. Інфляція проявляється у зростанні цін, що викликає знецінення коштів
суб’єктів господарювання та населення. Динаміка
темпів інфляції та грошової маси за період 20082015 рр. зображена на рис. 4.
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* Побудовано авторами за даними [3, 8].
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Рис. 4. Динаміка зміни індексу інфляції та грошової маси в Україні протягом 2008-2015 рр.*
* Побудовано авторами за даними [3, 8].
Кожній країні притаманний свій оптимальний рівень інфляції, який залежить від стану соціально-економічного розвитку: чим вище стан розвитку, тим
меншій рівень інфляції, та навпаки. Вважаючи, що
відтворювальні процеси в економіці настають при
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темпах економічного зростання вище 6%, автори роботи [4] окреслили оптимальні значення інфляції, при
яких спостерігаються найбільш позитивні темпи приросту реального ВВП в Україні: 4-10%. За порогові
значення: 2-12%:
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- нижній поріг — 12;
- нижнє оптимальне — 10;
- верхнє оптимальне — 4;
- верхній поріг — 2.
З рис. 4 видно, що протягом 2008-2012 рр. рівень
інфляції поступово знижувався, а грошова маса зросла
на 49,9%. Такому стану посприяла деяка стабілізація
фінансової системи та антиінфляційна спрямованість
монетарної політики Національного банку України, а
з 2012 по 2015 р. грошова маса зросла на 28,6%. Зростання грошової маси в умовах високих темпів інфляції
пояснюється розгортанням кризових явищ в економіці
країни та високою недовірою населення до гривні, відтоками банківських депозитів та доларизацією економіки. Намагання населення позбавитися гривні спричиняє підвищенню курсу іноземних валют та стимулюванню інфляції.
Аналіз рівня безпеки грошово-кредитного сектору в Україні засвідчив, що на даний час існує безліч
недоліків у проведенні монетарної політики, а саме:
надмірна питома вага готівки в грошовому обігу;
зменшення обсягів довгострокового кредитування; високий рівень доларизації тощо.
Потреба у регулюванні інфляції обумовлена викликами глобалізації, які вимагають підвищення міжнародної конкурентоспроможності України. Виникнення антиінфляційного регулювання пов’язане з одного боку з явищем інфляції, а з іншого — із нездатністю державної політики забезпечити економічну та соціальну стабільність в країні іншими методами.

Дослідження багатьох вітчизняних науковців
щодо оцінювання рівня економічної безпеки України
стали основою для розробки, аналізу, узагальнення
підходів, удосконалення методології, інноваційних
складників індикаторів інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки держави, застосування широкого спектру пропонованих методів обґрунтування порогових значень, усунення існуючих недоліків попередніх досліджень та методик, які представлено в роботі [4]. Запропонована методологія дає можливість
порівнювати в одному масштабі динаміку інтегрального індексу з інтегральними пороговими значеннями,
тобто коректно ідентифікувати стан економічної безпеки.
Економічна безпека держави є інтегральною характеристикою стану економічної системи, оскільки
остання включає ряд підсистем — найважливіших, взаємопов'язаних структурних складових безпеки, що
відображають функціонування окремих сфер економіки: макроекономічну, інвестиційну, інноваційну, фінансову, соціальну, зовнішньоекономічну, енергетичну,
продовольчу, демографічну.
За результатами дослідження [4] показників складових безпеки за 2000-2014 рр., отримано вагові коефіцієнти кожного складника економічної безпеки,
які дорівнюють коефіцієнтам еластичності і дають
уявлення про процентне відхилення інтегрального індексу в разі зміні на 1% окремого складника або індикатора, тому визначають пріоритети впливу на економічну безпеку держави (рис. 5).
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Рис. 5. Вагові коефіцієнти складників інтегрального індексу економічної безпеки України у 2000-2014 рр.
* Побудовано авторами за даними [4].
На рис. 6 наведено динаміку інтегрального індексу рівня економічної безпеки України порівняно з
нижнім пороговим значенням.
За результатами розрахунків [4], рівень економічної безпеки України балансує на рівні нижнього порога. Із 9 його складників на кінець 2014 р. 7 знаходяться нижче нижнього порога (макроекономічна, інвестиційна, інноваційна, зовнішньоекономічна, соціальна, демографічна та енергетична). Решта балансують на межі нижнього порогу або між нижнім порогом
і нижнім оптимальним. Все це свідчить про неефек-
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тивність існуючої моделі економічного розвитку та
макроекономічної політики в цілому.
За даними Державного комітету статистики України за 2005-2015 рр. авторами досліджена багатофакторна множинна регресійна модель залежності
рівня інфляції у (%) від таких основних складових фінансової безпеки, як вартість банківських кредитів (%
річних) — х1, рівень тіньової економіки (% до ВВП) —
х2, рівень доларизації, частка іноземної валюти у грошовій масі (%) — х3 та обсяг зовнішнього боргу (% до
ВВП) — х4.
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Розраховано парні коефіцієнти кореляції (табл. 1)
та досліджено модель на мультиколінеарність.
Таблиця 1
Парні коефіцієнти кореляції моделі




R =





y
x1
x2
x3
x4

y
1
0 .7 6 2
0 .7 8 9
0 .7 1 9
0 .2 6 5

x1
0 .7 6 2
1
0 .7 3 9
0 .8 2 5
− 0 .1 6 7

x2
0 .7 8 9
0 .7 3 9
1
0 .8 6 7
− 0 .2 3 4

x3
0 .7 1 9
0 .8 2 5
0 .8 6 7
1
− 0 .2 2

x4


0 .2 6 5 
− 0 .1 6 7 

− 0 .2 3 4 
− 0 .2 2 

1


Виявлено, що фактор х4 не має суттєвого впливу
на показник у, у порівнянні з іншими факторами,
тому його не враховували для подальшого дослідження. Між факторами х1 та х3 існує мультиколінеарність, тому фактор х3 було виключено з моделі, а з
факторами, що залишались, побудована двохфакторна
модель:

у = 37,95+ 2,09 х1 +1,13х2 .

Розраховано визначник ∆ rх1х2 =0,453, величина
якого вказує на низьку залежність між факторами. Для
впевненості щодо відсутності мультиколінеарності між
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Рис. 6. Динаміка рівня економічної безпеки України порівняно з нижнім пороговим значенням
* Побудовано авторами за даними [4].
факторами, що залишилися, застосовано метод Фаррара-Глобера і для факторів розраховано значення
χ2 - хі-квадрат:
χ2 = -[n-1-(2m+5)/6]ln(det[R]) = 6,73
та знайдено табличне значення χтабл2(8;0,05) = 15,5.
Оскільки χ2 <χтабл2, то у векторі факторів відсутня
мультиколінеарність.
Досліджено якість побудованої моделі і виявлено,
що коефіцієнт множинної кореляції дорівнює R=0.833
і показує досить високий з’язок між показником і факторами. Значення коефіцієнту детермінації R2=0.693
показує, що на 69,3% пояснюється залежність рівня
інфляції у від вартості банківських кредитів х1 та рівня
тіньової економіки х2. Модель є адекватною за критерієм Фішера. Середньоквадратична помилка регресії
становить: s = 7.15% . Розраховано середні коефіцієнти еластичності кех1 =0,3 та кех2=0,36, які показують,
що при зростанні вартості банківських кредитів х1 на
1%, рівень інфляції у зросте на 0,3%, а при зростанні
рівня тіньової економіки х2 на 1%, рівень інфляції у
зросте на 0,36%, тобто рівень тіньової економіки х2 більше впливає на рівень інфляції у, ніж вартість банківських кредитів х1.
Відзначимо, що рівень інфляції є одним із основних макроекономічних показників, який характеризує економічний розвиток країни. Як бачимо, рі-
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вень інфляції додатно залежить від вартості банківських кредитів та рівня тіньової економіки. Оскільки в
державі протягом 2005-2015 рр. спостерігалась тенденція щодо зростання рівня тінізації економіки України та висока вартість банківських кредитів, то ці
фактори виступають одними з основних показників
загрози фінансової безпеки України.
Висновки
Проведене дослідження показало, що фінансова
безпека держави є важливою складовою національної
безпеки, яка протягом багатьох років знаходиться на
дуже низькому рівні завдяки впливу низки дестабілізуючих факторів, що призводять її до такого стану, а
саме: високий рівень тіньової економіки, недовіра населення до банківської системи, низький рівень інвестиційної, макроекономічної, інноваційної, демографічної, зовнішньоекономічної, соціальної та енергетичної безпеки. Тому для зміцнення фінансової безпеки України необхідно вживати стратегічні заходи на
державному рівні, які мають бути спрямовані на стабілізацію економіки країни, у тому числі і шляхом
вдосконалення законодавчої бази.
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АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
В УМОВАХ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Одним із аспектів глобалізації світової економіки
є формування міждержавної стратегії торгівлі сільськогосподарською продукцією. Україні в умовах
євроатлантичної інтеграції важливо забезпечити національні пріоритети у розвитку аграрного сектора,
зокрема, досягнення продовольчої безпеки, і гідне
представлення на світовому ринку аграрної продукції
шляхом підвищення ефективності її виробництва, поліпшення якості з урахуванням світових стандартів,
подолання кризових явищ в аграрному підприємництві.
Розробка антикризової стратегії аграрного сектора економіки має ґрунтуватися на системно-ресурсному збалансованому підході, який започатковано
Б. Данилишиним, А. Лисецьким, П. Саблуком. Питання ефективності розвитку аграрної сфери в Україні, використання земельних ресурсів, соціальнодемографічних проблем українського села досліджували вчені-економісти М.І. Долішній, І.Г. Костирко,
В.П. Рябоконь, О.О. Коломієць, М.Ф. Кропивко,
О.В. Собкевич [1, 2]. Але динамічна зміна зовнішнього і внутрішнього середовища потребує додаткових
досліджень.
Мета статті — виявити сучасний стан аграрного
сектора економіки України за традиційними показниками землезабезпеченості по регіонах, формування
трудового потенціалу сільських територій, технічного
забезпечення, проблеми підвищення ефективності використання його ресурсного потенціалу і принципи
розробки антикризової стратегії.
Основний матеріал дослідження. Базовою складовою продуктивних сил аграрної сфери є селянство, яке
створює продукцію, що служить матеріальною основою існування людського життя і всього суспільства.
Згідно із статистичними даними (табл. 1) у сільській
місцевості на початок 2016 р. проживало 13,17 млн
осіб, або 30,8% всього населення (у 1990 р. — 32,7%),
яке досить рівномірно розосереджене на території при
певних проявах обласних особливостей. Абсолютна бі-
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льшість областей за винятком Донецької, Дніпровської, Луганської, Харківської, Запорізької має частку
сільського населення вище 30%.
В середньому на одного сільського мешканця
припадає 2,76 га сільськогосподарських угідь. Максимальне перевищення значення цього показника спостерігається у Запорізькій (5,3 га) і Луганській областях (5,8 га). За кількістю працюючих сільське господарство (разом із лісовим та рибним господарствами)
займає перше місце, поділяючи його з промисловістю.
В останні роки тут стабільно зайнято більше 2,8 млн
осіб, що складає 17,5% всього зайнятого населення (в
1990 р. — 32,7%). Значення цього показника у 1,5 і більше разів вище, ніж в інших галузях національної
економіки. Тобто за формальними критеріями аграрна
сфера має значний потенціал трудових ресурсів.
Проте така оцінка не враховує негативні тенденції, що склалися в агросфері за останні роки. Серед
них можна визначити скорочення абсолютної чисельності сільського населення приблизно на 0,2% щорічно [3, с. 10].
Демографічні втрати населення України за 1990—
2015 рр. становили 9,1 млн осіб, у тому числі кількість
міського населення зменшилася на 15% або на 5,3 млн
осіб, сільського населення на 22,3% або на 3,8 млн
осіб.
Якщо у 1979-1990 рр. основною складовою зменшення чисельності населення у сільській місцевості
було від’ємне сальдо міграції, яке у 9 разів перевищувало природне скорочення населення, то з 1991 р. основним чинником зменшення чисельності населення
села стало його природнє вибуття.
За оцінками Інституту демографії та соціальних
досліджень НАН України, втрати населення у сільській місцевості до 2025 р. можуть бути у межах 1,7—
2 млн осіб у зв’язку з вичерпанням потенціалу демографічного відтворення [5]. Але тільки за період з 2012
по 2015 р. втрати склали 1 млн осіб.
Стало знижується народжуваність та зростає рівень смертності (табл. 2).
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Таблиця 1
Забезпеченість регіонів земельними і людськими ресурсами
Адміністративнотериторіальна
одиниця утворення
Україна
АР Крим
Області:
Вінницька
Волинська
Дніпровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

Населення
тис. осіб на
01.01.16

У тому числі

Площа сільськогосподарських угідь

%

всього тис. га на
кінець 2012 р.

на 1 сільського
мешканця, га

42 929,3
1 895,9

сільське населення тис.
осіб
13 175,5
933,7

30,8
49,2

36 480,6
1 498,9

2,75
1,6

1 602,2
1 042,7
3 254,9
4 265,1
1 247,5
1 259,6
1 766
1 382,5
1 732,2
980,6
2 220,1
2 537,8
1 164,3
2 396,5
1 449
1 161,1
1 123,5
1 069,9
2 731,3
1 067,9
1 294,4
1 251,8
910
1 055,7
2 096,6

795,8
497,5
536,6
401,6
518,3
792,3
403,6
780
654,0
365,5
291,9
990,8
371,5
793,3
553,2
607
355,1
594,1
530,6
414,3
571
541,7
519,7
376,8
—

49,4
47,7
16,3
9,3
41,3
62,9
22,9
56,4
37,8
37,3
13,1
39,0
31,9
33,1
38,2
52,3
31,6
55,5
19,4
38,8
44,1
43,3
57,1
35,7
—

1 828,8
831,0
2 194,8
1 780,4
1 290,2
401,3
2 133,0
493,3
1 513,7
1 785,7
1 704,3
1 025,1
1 785,9
2 206,9
1 863,3
822,0
1 449,5
959,9
2 189,2
1 765,0
1 469,9
1 312,1
450,1
1 726,3

2,3
1,7
4,1
4,4
2,5
0,5
5,3
0,6
2,3
4,9
5,8
1,0
4,8
2,8
3,4
1,3
4,0
1,6
4,1
4,3
2,6
2,4
0,9
4,6

Таблиця 2
Природній приріст,
скорочення (—), тис. осіб
Міського населення
Сільського населення
Усього населення

Показники природного руху населення
Роки
1990
1995
2000
2005
‒16,8
‒219,1
‒187,3
85,7
‒58,1
‒131,7
‒153,9
‒168,6
‒299,7
‒373,0
‒355,9
27,6

Показники динаміки природного приросту сільського населення синтезує економічні та соціальні
фактори, які формують добробут людей, і служать індикатором можливого прискорення негативних процесів для всього суспільства. У середньому по країні
коефіцієнт природного зменшення населення на 1 000
жителів у 2015 р. становив 3,5, у тому числі для міського населення — 2,6, для сільського населення — 5,6.
Рівень народжуваності у 2015 р. при постійному
зниженні цього показника становить 62,7% рівня базового 1990 року. Тенденція до скорочення абсолютної
чисельності працівників сільського господарства є
об’єктивним процесом в умовах його інтенсифікації.
Наприклад, в Європі та Північній Америці до середини минулого століття в сільському господарстві було
зайнято більше половини населення. Його інтенсифікація змінила картину зайнятості. Нині у США, Канаді ця частка складає 4%, у розвинутих країнах Європи — 6%, у Польщі — 10% [3, с. 10].
Україна теж має перспективи досягти аналогічного показника. Так, експортно орієнтовані господарства, що перебувають у зоні впевненої прибутковості,
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2010
‒104,5
‒96
‒200,5

2015
‒83,0
‒100,0
‒183,0

потребують зайнятості у виробництві зернових до 100
осіб (площа оброблюваної землі перевищує 10 тис. га),
у тваринництві — до 200. Такий рівень інтенсифікації
виробництва обумовлює потребу в робочій силі, зайнятій у сільському господарстві, до 10% активного населення сільської місцевості.
До негативної тенденції у сільському господарстві, яка загрожує існуванню українського суспільства
і може призвести до ліквідації самобутності українського етносу, слід віднести зростання у 2,9 раза від’ємності природного приросту сільського населення за
часів незалежності України. За даними досліджень
М. Орлатого у кожному четвертому селі не народжуються діти, в кожному десятому — немає дітей віком
до п’яти років. На дві сільські сім’ї припадає лише
одна дитина віком до 16 років.
Спостерігається прискорена депопуляція в малих
сільських радах. Так, тільки з 2003 р. населення в сільських радах чисельністю менше 1 500 жителів зменшилось більш як на 10%. У великих сільських, селищних, міських радах, міст районного значення таке падіння уповільнилось, а в багатьох є навіть певний при-
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ріст населення через переїзд молодих сімей до місця
роботи. Однак цей приріст не компенсує зменшення
населення в селах, оскільки значна частина активного
населення переїжджає до мегаполісів, а не до маленьких міст чи селищ.
Слід вказати і на негативну тенденцію до зменшення абсолютної чисельності працездатного сільського населення та питомої ваги людей в працездатному віці.
Поруч з працею земля є первинним чинником і
обов’язковим елементом агровиробничого процесу,

головним засобом виробництва сільськогосподарської
продукції. За оцінками експертів, українські землі здатні забезпечити продуктами харчування 140-145 млн
осіб [6].
За даними Державного агентства земельних ресурсів України загальна земельна територія станом на
01.01.16 р. — 57,9 млн га, з якої 41,5 млн га — сільськогосподарські угіддя у володінні та користуванні
сільськогосподарських підприємств і господарств населення, що становить 71,6% (табл. 3).

Динаміка,
тис. га

Таблиця 3
Структура земельного фонду України
Станом на 01.01.2016 р.
Станом на 01.01.2015 р.
% до загальВиди основних земельних угідь
Всього, % до загальної
Всього,
ної площі
тис. га площі України
тис. га
України
Сільськогосподарські землі
42 726,4
70,8
42 731,5
70,5
у тому числі:
Сільськогосподарські угіддя
41 507,9
68,8
41 511,7
68,8
з них: рілля
32 541,3
53,9
32 531,1
53,9
перелоги
233,7
0,4
239,4
0,4
сіножаті
2 406,4
4,0
2 407,3
4,0
пасовища
5 434,1
9,0
5 441
9,0
Інші землі
1 218,5
2,0
1 219,8
2,0
Ліси та інші лісовкриті площі
10 633,1
17,6
10 630,3
17,6
Забудовані землі
2 552,9
4,2
2 550,4
4,2
Відкриті заболочені землі
982,3
1,6
982,6
1,6
Сухі відкриті землі з особливим рослинним
13,2
0,0
17,9
0,0
покривом
Відкриті землі без рослинного покриву
1 020,6
1,7
1 015,8
1,7
або з незначним рослинним покривом
Всього земель (суша)
57 928,5
96,0
57 928,5
96,0
Води
2 426,4
4,0
2 426,4
4,0
Разом (територія)
60 354,9
100,0
60 354,9
100,0

-5,1
-3,8
10,2
-5,7
-0,9
-6,9
-1,3
2,8
2,5
-0,3
-4,7
-5,2
0
0
0

порушених і відпрацьованих земель, площа рекультивованих земель зменшується. На початок 2012 р.
площа порушених земель складала 144 тис. га, відпрацьованих ‒ 45,1 тис. га.
Економічна ефективність використання сільськогосподарських угідь в Україні характеризується позитивною динамікою: зростає виробництво валової продукції, врожайність сільгоспкультур, їхні валові збори,
але за окремими показниками поступається провідним
країнам світу. Це стосується основних видів продукції
тваринництва на одну особу і врожайності сільгоспкультур.
Таблиця 4
Порівняльна структура сільськогосподарських угідь України та інших країн світу [7]
У тому числі
Всього
Країна
с.-г. угідь,
Рілля, млн га /
Природні кормові угіддя млн га /
млн га
% у складі с.-г. угідь
% у складі с.-г. угідь
Україна (01.01.2016 р.)
41,5
32,5 / 78,4
6,9 / 16,6
Австрія
3,5
1,4 / 40
2 / 57,1
Білорусь
9,4
5,6 / 59,6
3,1 / 33
Велика Британія
17,6
5,7 / 32,4
11,1 / 63,1
Іспанія
30,2
13,7 / 45,4
10,3 / 34,1
Канада
73,4
45,7 / 62,3
27,9 / 38
Німеччина
17,1
11,8 / 69
5,2 / 30.4
Польща
18,7
12,6 / 67,4
4,0 / 21,4
Росія
210,2
122,6 / 58,3
78 / 37,1
Румунія
14,8
9,4 / 63,5
4,8 / 32,4
США
426,9
173,5 / 40,6
239,2/ 56
Франція
30,3
18,5 / 61,1
11,1 / 36,6
Швейцарія
1,6
0,4 / 25
1,1 / 68,8

Високопродуктивна орна земля складає 32,5 млн
га у структурі сільськогосподарських угідь (78,4%), що
значно більше ніж у європейських країнах (табл. 4).
Україна за цим показником поступається лише Канаді, Росії та США. За часткою природних кормових
угідь у загальній площі сільськогосподарських угідь
(16,6%) Україна значно поступається іншим країнам
світу. Ці дані свідчать про високий рівень навантаження на сільськогосподарський ґрунтовий покрив,
що призводить до поширення ерозійних процесів і деградації земельного фонду країни. Зростає кількість
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У європейських країнах, де якість ґрунтів не
краща, врожайність основних сільськогосподарських
культур у 2-4 рази вища, ніж в Україні та стабільна по
роках, що свідчить про належну культуру землеробства, дотримання його технологічних і екологічних вимог. Спостерігається висока землемісткість вітчизняного сільського господарства, яка в середньому у 8 разів перевищує аналогічний показник у країнах Євросоюзу [8].
За даними Навчально-наукового інституту економіки природних ресурсів та екології землекористування українські аграрії 79% прибутків одержують за
рахунок природної родючості землі й лише 21% — як
результат упровадження сучасних технологій. В організаційній структурі матеріально-технічного забезпечення основними засобами сільськогосподарського
товаровиробництва існує велика кількість посередницьких фірм, що збільшує вартість техніки у 1,5 і більше
разів. Розвитку вторинного ринку техніки приділяється мало уваги.
Основними причинами низької ефективності використання сільськогосподарських угідь в Україні є
несвоєчасне оновлення матеріально-технічної бази
сільськогосподарських підприємств через диспаритет
цін на сільгосппродукцію і техніку; виснаження ґрунтового покриву через переважне вирощування експортоорієнтованих сільгоспкультур і порушення оптимальної структури посівних площ; слабку державну
підтримку заходів загальнодержавної програми використання та охорони земель і національної програми
охорони родючості ґрунтів; низьку культуру землеробства; низький рівень використання технології точного
землеробства із застосуванням геоінформаційної системи технологій.
Основні пріоритетні напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрного сектору такі:
− впровадження у практику агротехнічних заходів, спрямованих на збереження та підвищення родючості ґрунтів, боротьбу з ерозійними процесами, виведення з обробітку малопродуктивних і деградованих
земель;
− формування фінансових ресурсів для відновлення соціальної сфери села;
− відродження народних промислів, поширення
сільського «зеленого» туризму;
− розбудова соціальної інфраструктури;
− реалізація інвестиційних програм оновлення
технічного парку аграрного сектору;
− розвиток органічного виробництва сільгосппродукції.
Антикризова стратегія аграрного сектора економіки має розроблятись з дотриманням принципів [9]:
1) цілісності відтворювального процесу, сфер і галузей, підприємств і організацій, безпосередньо
пов’язаних з виробництвом, збереженням, транспортуванням, переробкою і реалізацією сільськогосподарської продукції;
2) пропорційності і збалансованості між сферами
відтворювального процесу і галузями виробництва,
яка підтримується ринковими цінами, а тому вимагає
пильної уваги суспільства в особі держави;
3) комплексності рішень проблем розвитку і розміщення товарних сільськогосподарських підприємств
і селянських фермерських господарств з підприєм-
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ствами харчової та переробної промисловості за критеріями самодостатності територіальної організації,
регіональної економіки, соціальної політики, збереження сільського середовища і довкілля;
4) адекватності розміщення сільськогосподарського виробництва з урахуванням природно-кліматичних умов виробництва окремих культур, забезпеченості ринку праці, екологічних та інших чинників.
Висновки
Економіка України продовжує демонструвати
спадну динаміку макроекономічних показників, яка
поєднується з наростанням негативних суспільних очікувань щодо майбутнього української економіки. Такі
очікування обумовлюються нестійкістю світової економічної динаміки, фінансовими негараздами провідних країн ЄС та песимістичними прогнозами провідних міжнародних фінансових установ. Спостерігається
«реанімація» основних рис докризових моделей економічного розвитку України: домінування в структурі
експорту України сировинних товарів та товарів з низьким рівнем технологічної обробки; критичне накопичення суперечностей в економіці; значна волатильність та надмірна чутливість до коливань світової
кон’юнктури. Надмірна підтримка саме сировинного
експорту і тотальне ігнорування розвитку вторинної
переробки в аграрній сфері призводить до зубожіння
сільських мешканців та знецінення українських земель.
Зростання виробництва в українській економіці
відбувається значною мірою завдяки експортоорієнтованим галузям, до яких відносяться аграрна сфера —
одна з пріоритетних галузей національної економіки.
Проведений аналіз свідчить що, Україна не повною мірою використовує конкурентну перевагу природного потенціалу землі при вирощуванні сільськогосподарської продукції та поступово втрачає якість
ґрунтового покриву через нераціональне використання земель. Трудовий потенціал на селі використовується неефективно. Низький рівень доходів сільських мешканців, відсутність робочих місць та обмеженість сфери прикладання праці спричиняють міграційні процеси та відтік робочої сили із сільської місцевості. При достатньо високому рівні забезпеченості
сільського господарства земельними та трудовими ресурсами залишається невирішеною проблема його
технічного оснащення. Антикризова стратегія аграрної
сфери має спрямовуватися на підвищення ефективності використання її ресурсного потенціалу, що дозволить аграрному сектору України бути «точкою зростання» подальших перетворень економіки країни.
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РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
У ВІДБУДОВІ ЕКОНОМІКИ СХОДУ УКРАЇНИ
Вугільна промисловість, яка є однією з базових
галузей національної економіки та Донецької і Луганської областей зокрема, відіграє визначальну роль у забезпеченні енергетичної безпеки України та забезпечує функціонування експортоорієнтованих галузей
(коксохімічної, металургійної промисловості і електроенергетики) тривалий час перебувала в кризовому
стані. Її подальше функціонування вимагало реформування як частини енергетичного сектору. Проте саме
в наслідок збройного конфлікту на сході України вугільна галузь зазнала значних втрат, які вимагають
оцінки з позиції можливості її відновлення та функціонування в нових економічних та політичних умовах.
Проблемам пошуку ефективних шляхів розвитку
вугільної галузі України значна увага приділяється в
працях вітчизняних науковців — О. Амоші, Ю. Драчука, Л. Стариченка, Д. Череватського. Серед найбільш опрацьованих напрямів — питання поширення
ринкових відносин у вугільній галузі [1, 3, 8, 9], пошук
шляхів ефективної взаємодії держави та бізнесу в процесі модернізації [11], розвиток інституційного середовища [6, 7], екологічні наслідки функціонування [5],
а також оцінка стану вугільної галузі в умовах гібридної війни [2]. Проте поза межами досліджень залишається оцінка сильних та слабких сторін вугільної промисловості територій Донецької та Луганської областей, підконтрольних українській владі, а також встановлення можливостей та ризиків її функціонування в
нових економічних та політичних умовах.
Метою статті є визначення сильних та слабких
сторін вугільної промисловості територій Донецької та
Луганської областей, підконтрольних українській
владі, а також встановлення можливостей та ризиків її
функціонування в нових економічних та політичних
умовах.
До початку збройного конфлікту вітчизняний ринок вугілля складався з двох ключових сегментів —
енергетичного (близько 70% загального обсягу ринку)
та коксівного (майже 30%) вугілля — та характеризувався дефіцитом коксівного та надлишком енергетичного вугілля. З 93 вугільних шахт, що знаходяться у
підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної
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промисловості України, на території, підконтрольній
українській владі, на сьогодні залишилось лише 40%.
Всі 100% шахт, що видобувають антрацитове вугілля
(Сніжне, Шахтарськ, Торез, Ровеньки, Свердловськ),
залишились на території так званих ДНР та ЛНР.
Зміни обсягів вугледобування за І півріччя 2015 р.
порівняно з попереднім аналогічним періодом практично по всіх вугледобувних підприємствах, що працюють на території, підконтрольній українській владі,
є від’ємними (табл. 1). Падіння обсягів видобутку у
І півріччі 2016 р. продовжувалось і сумарно по всім
підприємствам, розташованим на території Донецькій
та Луганській областей, підконтрольній українській
владі, становило близько 500 тис. тонн або 7% по відношенню до аналогічного періоду 2015 р. Така ситуація у вугільній галузі загрожує стабільному функціонуванню електроенергетики, металургійної та коксохімічної промисловості. Проте кількість підприємств, за
яким скоротився видобуток, зменшилась.
Стратегічне значення вугільної галузі для економіки України (зокрема для Донецької та Луганської
областей) потребує окреслення її сильних сторін та
конкурентних переваг, які визначать можливості розвитку галузі при відбудові економіки Донбасу. Аналіз
обмежень, сильних сторін та ускладнюючих чинників
розвитку вугільної галузі зведено в табл. 2.
Серед сильних сторін вугільної галузі слід зазначити, перш за все, наявність на території, підконтрольній українській владі, найбільш перспективних запасів кам’яного вугілля (Покровськ, Добропілля, Вугледар). Шахти, розташовані в цих районах, це переважно «молоді» шахти, строк експлуатації яких не перевищує 30 років і значну їх кількість віднесено до
перспективних, що дозволяє здійснити технічне переоснащення основних процесів виробництва шляхом
введення в роботу обладнання нового технічного рівня. Вони володіють перспективними запасами енергетичного та коксівного вугілля марок ДГ, К, Ж, Г з переважанням ДГ та Г.
Перспективи розвитку вугільної галузі посилюватиме нове будівництво, проведення реконструкції та
технічного переоснащення перспективних вугільних
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Таблиця 1
Динаміка видобутку вугілля на вугледобувних підприємствах на території Донецької та Луганської областей,
підконтрольній українській владі, тис. тонн
Підприємства
ТОВ «ДТЕК-Добропіллявугілля»
ТОВ «Краснолиманська»
ДП «Селідоввугілля»
ТОВ «ДТЕК Шахта Білозерська»
ДП «Краснолиманська»
ДП ш/у «Південнодонбаське №1»
ДП ш/у «Південнодонбаське №3»*
ПАТ «Лисичанськвугілля»
ДП «Первомайськвугілля»**
ДП «Красноармійськвугілля»
ПАТ ш/у «Покровське»
ДП «Дзержинськвугілля»
Всього

І півріччя
2014 р.

І півріччя
2015 р.

І півріччя
2016 р.

1217,6
555,2
759,4
450,6
660,2
442,5
351,2
196,9
307,1
2917,6
257,4
8115,7

1361,2
787,1
553,8
405,3
397,4
355,9
155,1
299,3
144,5
200,1
2157,2
121,5
6938,4

992,5
679,8
667,0
253,1
260,4
280,1
182,2
138,2
176,7
256,0
2422,8
136,1
6438,9

Зміни обсягів вугледобування
І півріччя 2015 р. до
І півріччя 2016 р. до
І півріччя 2014 р.
І півріччя 2015 р.
тис. тонн
%
тис. тонн
%
143,6
11,8
-368,7
-27,1
231,9
41,8
-107,3
-13,6
-205,6
-27,1
113,2
22,2
-45,3
-10,1
-152,2
-37,6
-262,8
-39,8
-137,0
-34,5
-86,6
-19,6
-75,8
-21,3
155,1
27,1
17,5
-51,9
-14,8
-161,1
-53,8
-52,4
-26,6
32,2
0,4
-107,0
-34,8
55,9
27,9
-760,4
-39,2
265,6
12,3
-135,9
-52,8
14,6
12,0
-1177,3
-14,5
-499,5
-7,2

* ДП ш/у «Південнодонбасське №3» виокремлено з ДП «ДУЕК».
** 5 із 7 шахт розташовані на території, підконтрольній українській владі.
Складено автором за даними:
Добыча угля в Украине за 5 мес. 2015 г. снизилась на 53.7% [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://uaenergy.com.ua/post/22542/dobycha-uglya-v-ukraine-za-5-mes-2015-g-snizilas-na/.
Добыча угля в Украине за 6 мес. 2016 г. снизилась на 2.6% [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://uaenergy.com.ua/post/26444/dobycha-uglya-v-ukraine-za-6-mes-2016-g-snizilas-na/.

Таблиця 2
СВОТ — аналіз розвитку вугільної промисловості на територіях Донецької та Луганської областей,
підконтрольних українській владі
Сильні сторони
Вугільна галузь є стратегічною для України при забезпеченні енергетичної безпеки (у структурі запасів основних
видів палива в Україні вугілля становить близько 90%, які
значною мірою сконцентровані на Донбасі);
значну кількість шахт на території, підконтрольній українській владі, віднесено до перспективних, що дозволяє
здійснити технічне переоснащення основних процесів виробництва шляхом введення в роботу обладнання нового
технічного рівня;
на території, підконтрольній українській владі, залишились значною мірою «молоді» шахти (строк їх експлуатації близько 25-30 років);
переважна частина шахт, що залишилась на території,
підконтрольній українській владі, володіють перспективними запасами енергетичного та коксівного вугілля марок
ДГ, К, Ж, Г з переважанням ДГ та Г (м. Покровськ, м. Добропілля, м. Вугледар);
на території, підконтрольній українській владі, залишились організації, що сприяли б у разі потреби будівництву, реконструкції та технічному переоснащенню вугільних
шахт — ВАТ «Трест «Артемшахтобуд», ВАТ «Трест «Красноармійськшахтобуд», ВАТ ДП «Вуглебуд» (м. Димитров)
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Слабкі сторони
Постаріння шахтного фонду;
наближення строків служби значної кількості вугледобувних підприємств до критичних (50 років), що призводить
до погіршення техніко-економічних показників роботи підприємств, зростання потреб в їх реконструкції;
незадовільне матеріально-технічне забезпечення (понад 95% шахт експлуатуються без реконструкції понад
20 років);
низький технічний рівень видобутку вугілля, значна
зношеність основних фондів (80-90%), нестача фінансових
ресурсів на їх оновлення; недостатній обсяг та нераціональне використання капіталовкладень;
відсталість вугільної галузі за рівнем науково-технічного прогресу (належить до найбільш відсталих, що обумовлено особливостями виробничого прогресу);
низька ефективність роботи вугільних підприємств,
висока собівартість процесу вугледобування та її постійне
зростання;
зниження інвестиційної активності у вугільній галузі;
низька інвестиційна привабливість підприємств вугільної
галузі;
критичний стан основних виробничих фондів, високий рівень їх зношеності;
низькі темпи відтворювальних процесів у вугільній галузі;
дотаційність вугільної галузі;
несформованість ринкового механізму ціноутворення
на продукцію вугільних підприємств;
тінізація та незаконний видобуток вугілля;
складність гірничо-геологічних умов розробки — значна глибина розробки та низька вуглещільність (мала потужність пластів);
більшість шахт є небезпечними за раптовими викидами вугілля та газу та віднесені до надкатегорійних, що обумовлює складні та небезпечні умови праці;
постійне погіршення гірничо-геологічних умов та
ускладнення умов праці;
некерованість чинника погіршення горно-геологічних
умов (за рахунок науково-технічного прогресу);
постійне зменшення балансових запасів вугілля;
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Закінчення табл. 2

Можливості та конкурентні переваги
Конкурентні переваги можливо сформувати лише при
впровадженні радикальних рішень, спрямованих на зміну
доступу до енергетичних ресурсів вугілля (підземна газифікація вугілля);
можливості щодо забезпечення функціонування вугільної галузі в період структурної перебудови економіки регіону формуються завдяки дешевій робочій силі, згодній
працювати в незадовільних та небезпечних умовах праці

шахт. Цьому б сприяли спеціалізовані організації,
що залишились на території, підконтрольній українській владі — ВАТ «Трест «Артемшахтобуд», ВАТ
«Трест «Красноармійськшахтобуд», ВАТ ДП «Вуглебуд» (м. Димитров).
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світовий досвід закриття вугільних шахт з умовами, що
наближаються до умов розробки корисних копалин в Донецькій та Луганській областях;
негативний вплив видобутку вугілля на екологічний
стан регіону;
значна кількість організацій, що займалися капітальними роботами, реконструкцією, технічним переоснащенням та забезпечували ліквідацію аварій на шахтах, які залишились на території, не підконтрольній українській владі
(зосереджено у м. Донецьк):
• ДВАТ «Донецьке ШПУ ГХК «Спецшахтообладнання»
(проходка вертикальних стволів);
• Трест «Донецькшахтопроходка» (роботи з проходження та армування вертикальних стволів шахт в складних
гірничо-геологічних умовах);
• Гірничорятувальна служба (ліквідація аварій та їх наслідків, спасіння людей, застигнутих аваріями на вугільних
шахтах);
• ВАТ «Шахтспецбуд» (організація шахтного будівництва, проведення буро-вибухових робот, підземного будівництва, реконструкції в особливо складних гірничо-геологічних умовах);
• ВАТ «ДХК «Донбасшахтобуд» (будівництво, реконструкція та технічне переоснащення вугільних шахт).
Значний обсяг зайнятих у галузі, який має слабку мотивацію до перекваліфікації та перенавчання;
зростання конкуренції на світовому ринку енергетичного вугілля (з боку Південної Африки);
формування стійких тенденцій скорочення використання вугілля в енергетиці;
наявність надлишкових виробничих потужностей в
умовах зниження попиту на світових ринках негативно
впливає на рівень рентабельності вугільної галузі в цілому
Ризики та загрози
Нестабільність правового регулювання відносин;
нестача фінансових ресурсів на виконання державних
програм у вугільній галузі;
відсутність (нестача) фінансових ресурсів на реконструкцію вугільних підприємств, особливо тих, що знаходяться у державній власності;
зростання потреб у розбудові нових вугільних шахт;
об’єктивне погіршення гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ, а також можливі зміни гірничогеологічних умов розробки вугільних родовищ при проведенні реструктуризації вугледобувних районів (зміни в
структурі потоків вибухонебезпечних газів) — тобто проблема вибухонебезпечності шахт посилюється після реструктуризації;
зростання витрат на підготовку виробництва, що
пов’язано зі специфікою вугільного виробництва, зміною
гірничо-геологічних умов, необхідністю розширеного виробництва;
погіршення якості вугілля, що видобувається;
послаблення державного регулювання і контролю у вугільній галузі;
подальше зростання собівартості вугілля;
поширення тіньових відносин у вугільній галузі, зростання незаконного видобутку вугілля;
загострення протиріч між важливістю вугільної галузі
для забезпечення національної безпеки країни та її технікоекономічним станом;
зацікавленість певних бізнес-еліт у розвитку вугільної
галузі при збереженні тіньових відносин та старих тенденцій
щодо експлуатації вугільних родовищ;
втрата вугіллям ролі головного енергоресурсу, перехід
від традиційної вугільної енергетики до використання відновлювальних джерел;
незначна вірогідність формування стійкого попиту на
зовнішніх ринках на енергетичне вугілля у перспективі

Проте відсталість вугільної галузі за рівнем науково-технічного прогресу, обумовлена особливостями виробничого прогресу; складність гірничо-геологічних умов розробки (значна глибина розробки та низька вуглещільність, високий рівень небезпечності за
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раптовими викидами вугілля та газу) формують
складні та небезпечні умови праці, які мають тенденцію до погіршення. Наразі у світовому досвіді практикується закриття вугільних шахт з умовами, що наближаються до умов розробки корисних копалин в Донецькій та Луганській областях.
Додатково до слабкокерованих обмежуючих чинників розвитку вугільної галузі слід додати ті проблеми, що підлягають врегулюванню. Серед них слід
визначити: несформованість ринкового механізму ціноутворення на продукцію вугільних підприємств; тінізація та незаконний видобуток вугілля; недосконалість правового регулювання відносин у галузі; нестача
фінансових ресурсів на виконання державних програм
у вугільній галузі; негативний вплив вугледобування
на екологічний стан регіону.
Слабкі сторони галузі можуть посилитись за рахунок реалізації низки ризиків, серед яких найбільш
імовірними є:
зростання витрат на підготовку виробництва, що
пов’язано зі специфікою вугільного виробництва, зміною гірничо-геологічних умов, необхідністю розширеного виробництва;
погіршення якості вугілля, що видобувається;
послаблення державного регулювання і контролю
у вугільній галузі;
подальше зростання собівартості вугілля;
поширення тіньових відносин у вугільній галузі,
зростання незаконного видобутку вугілля;
загострення протиріч між важливістю вугільної
галузі для забезпечення національної безпеки країни
та її техніко-економічним станом;
зацікавленість певних бізнес-еліт у розвитку вугільної галузі при збереженні тіньових відносин та старих тенденцій щодо експлуатації вугільних родовищ;
дешева робоча сила, згодна працювати в незадовільних та небезпечних умовах праці, а також низька
мотивація працівників галузі до перекваліфікації та
перенавчання згідно з потребами структурної перебудови економіки.
Додатково погіршують можливості розвитку вугільної галузі Донецької та Луганської областей, підконтрольних українській владі, стан світових ринків.
Функціонування вугільної галузі в Україні здійснюється в межах загальносвітових тенденцій енергетичного ринку — скорочення споживання та падіння цін
на паливо. Ці тенденції світового ринку обумовлені
незначними темпами відновлення світової економіки
протягом 2015-2016 рр., надлишком вуглеводневої сировини по всім його сегментам (вугілля, нафта, газ),
розвитком ринків відновлювальної енергії та активним
впровадженням енергозберігаючих технологій, особливо в промисловому секторі.
Не відбудеться відчутного відновлення світової
економіки й у 2017 р. — Міжнародний валютний фонд
(МВФ) погіршив прогноз зростання світової економіки на 2017 р. до 3,4% через Brexit та недостатню визначеність економічної політики США. Серед ризиків,
що визначають середньострокові перспективи світової
економіки, МВФ визначив чинники, пов’язані з рішенням Великобританії про вихід з ЄС та зі значними
політичними ризиками через поширення в ЄС політики дезінтеграції; загальним уповільненням зростання ринків в країнах, що розвиваються; зниженням
цін на біржові товари та поступовим подальшим
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пом’якшенням грошово-кредитної політики у США
[4].
Ураховуючи той факт, що на території Донецької
та Луганської областей, підконтрольній українській
владі, домінуючим залишився сегмент енергетичного
вугілля, серед послаблюючих галузь чинників слід визначити зростання конкуренції на світових ринках
енергетичного вугілля (особливо з боку Південної Африки) та відсутність зростання ділової зацікавленості
на ринках енергетичного вугілля в Європі як в наслідок економічної рецесії, так і в наслідок стимулювання переходу від традиційної вугільної енергетики
до використання відновлювальних джерел енергії. З
огляду на інтегрування України в європейський енергетичний простір це є чинником, що вагомо послаблює можливості розвитку галузі в нових умовах.
Конкурентні переваги вугільної галузі можливо
сформувати лише при впровадженні радикальних рішень, спрямованих на зміну доступу до енергетичних
ресурсів вугілля, або при впровадженні нових промислових технологій його поглибленої переробки і більш
ефективного використання.
Останнім часом розвитку набула ідея впровадження технології підземної газифікації вугілля, спрямована на відмову від безпосереднього видобутку вугілля та основана на технологічному забезпеченні умов
для переробки вугілля безпосередньо у надрах на газ
та відведенні його на поверхню. Про можливості та
перспективи його використання на території Донецької та Луганської областей свідчить Меморандум про
взаємодію між Україною та Австралією щодо співробітництва з підземної газифікації вугілля в Україні,
підписаний 27.07.2015 р.
Перспективи падіння попиту на енергетичне вугілля на світових ринках вимагають осмислення можливостей здійснення в Україні (в Донецькій та Луганській областях зокрема) низки технологічних впроваджень з більш глибокою переробкою сировини та продуктів переробки вугільних відходів після збагачення
та коксохімічного виробництва.
В умовах пошуку шляхів зменшення залежності
вітчизняної економіки від природного газу ринок
енергетичного вугілля може отримати новий поштовх
до розвитку на засадах впровадження нових технологій. За оцінками китайських та українських експертів,
реалізація проектів з будівництва виробничих потужностей з виробництва синтетичного газу надала б
можливість зменшити закупівлі природного газу у РФ
до 4 млрд м3 щорічно, забезпечити збут вітчизняного
вугілля, та сприяла б створенню близько 5 тис. нових
робочих місць [10]. Саме будівництво заводів з виробництва синтетичного газу з вітчизняного вугілля сприятиме підтримці ринку вугілля в Україні в середньостроковій перспективі з подальшою орієнтацією на
становлення ринку альтернативної енергії. До того ж
такий підхід сприятиме розробленню нових вітчизняних здешевлених промислових технологій поглибленої
переробки вугілля.
Таким чином, започаткування реалізації структурних змін у вугільній галузі України (Донецької та
Луганської областей зокрема) з опорою на впровадження новітніх технологій сприятиме структурній перебудові економіки всіх старопромислових регіонів
України.
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С. С. Турлакова
канд. экон. наук
Институт экономики промышленности НАН Украины, г. Киев
ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ МОДЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ СТАДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Постановка проблемы. В современных экономических условиях приоритетным путем развитием
национальной экономики является неоиндустриализация. В работе [1] под неоиндустриализацией понимают комплекс видов деятельности, основанных на
использовании и координации информации, автоматизации вычислений, возможностей программного
обеспечения, сенсорных устройств, компьютерных сетей и использовании передовых материалов и новых
возможностей, открытых естественными науками в
различных сферах производства. Наиболее характерной чертой неоиндустриализации является инновационность. Для создания новых технологий и продуктов
особое значение придаётся ускоренному развитию
научных исследований, улучшению координации и
дальнейшему объединению усилий науки и производства [2]. Особую актуальность в связи с этим приобретают информационные модели управления и подходы,
помогающие реализовать их в современном экономическом пространстве в контексте инновационного
развития. Одним из таких инновационных подходов к
управлению в современной экономике является рефлексивный подход.
Рефлексивный подход базируется на понятии
«рефлексия» (от лат. reflexio — обращение назад, отражение) — форма мышления, а также исследование познавательного акта [3, 4]. Соответственно рефлексив-
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ное управление согласно В. Лефевру трактуется как
«процесс передачи оснований для принятия решений
одним из субъектов другому» [4]. В работе [3] под рефлексивным управлением понимается целенаправленное влияние на информационную структуру, являющуюся иерархией представлений, вершинам которой
соответствует информация субъектов системы о существенных параметрах, представлениях других субъектов системы, представлениях о представлениях и т.д.
Здесь «рефлексивное управление — целенаправленное
влияние на информацию о моделях принятия субъектами решений». При этом задачей рефлексивного
управления является «формирование управляющим
органом — центром — такой структуры информированности агентов, при которой субъективным равновесием является требуемый для центра (или максимально для него выгодный) вектор действий агентов».
В современных экономических системах часто
можно наблюдать такое явление как стадное поведение, связанное со свойством субъекта принимать решения, основанные на результатах выбора других
участников системы [5-8]. Стадное поведение на предприятии проявляется в тех процессах, в которых имеет
место принятие агентами решений, которые предполагают анализ ситуации, определение критериев выбора, разработку и выбор из нескольких альтернатив
решения. В процессе анализа выявлено, что стадное
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поведение на предприятиях наиболее часто проявляется в управленческих процессах, то есть в тех видах
производственных процессов, которые предназначены
для координирования всей работы предприятия, регулирования совместимости прочих процессов, определения их целесообразности и экономической эффективности. Примерами проявления стадного поведения
на предприятии может быть решение о выборе поставщиков продукции в процессе организации закупки
сырья и материалов, процесс выбора потребителями
на рынке продукции предприятия или его конкурента,
принятие управленческих решений на совещаниях
различных уровней управления предприятия, сопротивление персоналом предприятий организационным
изменениям и др. [9, 10].
Вопросы изучения проявлений стадного поведения в экономических системах и на предприятиях в
частности рассматриваются в работах Дж. Сороса [5],
Д. Шарфштейн [6], С. Бикчандани [7], В. Данича,
К. Шеховцовой [8]. Однако большинство работ лишь
в общих чертах описывают как стадное поведение, так
и причины его проявления. Наименее изученными
остаются вопросы моделирования управления стадным поведением, особенно на уровне предприятий.
Учитывая природу стадного поведения, особенности
его проявления на предприятиях рассмотрим возможность применения рефлексивного подхода в рамках
моделей управления стадным поведением на предприятиях.
Целью статьи является рассмотрение возможности применения рефлексивного подхода в рамках моделей управления стадным поведением на предприятиях.
Изложение основного материала исследования.
Рассмотрим основные направления исследований в
рамках построения рефлксивных моделей принятия
решений агентами и соответствующего управления
агентами для описания методики моделирования механизма рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях и реализации разрабатываемой
в работе концепции.
В работах [11, 12] В. Лефевром была введена алгебра рефлексивных моделей, которую многие авторы
использовали в своих исследованиях для описания поведения агентов рефлексивных взаимодействий, процесса принятия решений и процессов рефлексивного
управления. Взаимодействия агентов рассматриваются
как своеобразная рефлексивная игра, в которой противники имитируют рассуждения друг друга. Описываются также некоторые схемы рефлексивного управления — взаимной передачи партнерами оснований
для принятия решений и обсуждаются различные приложения идей рефлексивного анализа.
В своих работах В. Лефевр рассматривает взаимодействия некоторых конфликтующих противников
символами Х, Y, Z. Чтобы принять решение, Х должен
построить модель ситуации (например, особым образом схематизировать плацдарм, на котором происходит взаимодействие, вместе с находящимися на нем
войсками). В свою очередь, Y также строит некоторую
модель ситуации, но, кроме того, он может осознать,
что у его противника Х есть некоторая модель ситуации. В свою очередь, Z может осознать, что внутренний мир Х и Y устроен именно таким образом. Успех
в конфликте во многом предопределен тем, как противники имитируют внутренний мир друг друга. Ос-
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новная идея исследований В. Лефевра заключается в
том, что не имея детализированной картины, в которой учитываются особенности рефлексивного строения внутреннего мира противника, невозможно правильно истолковать его действия.
Однако даже при небольшом числе участников
рефлексивные процессы имеют сложное строение, и
необходим специальный аппарат, позволяющий сделать их предметом анализа. В качестве такого аппарата
В. Лефевр вводит операторы осознания для фиксации
рефлексивных процессов участников взаимодействий.
При этом автор использует символическую сумму
(многочлен), состоящую из двух элементов булевой
алгебры. Многочлены позволяют изображать состояния рефлексирующих систем, а их символические
суммы интерпретируются как операторы осознания.
Также автор вводит операции сложения и умножения
многочленов. Они вводятся так же, как и операции
над «обычными» многочленами, с той лишь существенной разницей, что умножение оказывается некоммутативным.
В. Лефевр описывает случаи, когда персонажи
производят осознание последовательно и одновременно и вводит понятие «число сознаний» для последнего случая, которое математически определяется степенью многочлена. Подобное изображение процессов
осознания значительно расширяет возможности исследования более сложных типов осознания
Кроме того, В. Лефевром в работе [12] описана
простейшая рефлексивная модель социального организма. Здесь автор рассматривает некоторое поле материальных вещей, на фоне которых развертывается
рефлексивное представление. Каждый персонаж отражает поле материальных вещей и имеет собственную
картину. Кроме того, картины, которые есть у одних
персонажей, могут отражаться другими. Для некоторых персонажей еi какие-то элементы могут отсутствовать. Подобное разложение в ряд позволяет дать глобальную рефлексивную характеристику социального
организма или некоторых его частей. В какой-то мере
развитость социального организма (цивилизации) может характеризоваться увеличением членов ряда, необходимых для ее описания.
Так, например, у каждого персонажа есть не
только картина материального фона, но и модели картин, которые есть у других персонажей. У системы
«муравейник» — простейшей системы, вторичных картин нет. В системах же, имеющих «квадратичные
члены», может проявляться общение типа человеческого и могут возникать «духовные ценности».
Кроме того, В. Лефевр определяет рефлексивную
неравноправность персонажей: одни отображены почти во всех картинах мира (например, кинозвезды),
другие в очень немногих и т.д. Изображение посредством подобного символического ряда позволяет видеть реализацию рефлексивного управления. В частности, оказывается возможным поставить задачу о
внешнем управлении, когда исследователь желает
привести систему в определенное состояние. Поскольку исследователь иногда является одним из персонажей, он должен включить свои рефлексивные
картины в ряд. При этом автор определяет, что задача
рефлексивного управления будет состоять в воздействии на фиксированные члены ряда. Возможно, при
дальнейшем развитии подобная модель позволит установить некоторые связи «свободного члена» с осталь-
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ными членами, а это в свою очередь, даст возможность описывать эволюцию всей системы. Кроме того,
может быть, удастся объяснить функции различных
семиотических систем: культовые обряды, мода и т.д.
через их проявление в определенных членах ряда.
В работе [13] дан обзор теоретико-игровых моделей принятия решений. Отмечено, что большинство
концепций равновесия в теории игр основаны на том,
что параметры игры являются общим знанием, то есть
известны всем игрокам (агентам): всем агентам известно, что это всем известно и так далее до бесконечности. В статье [13] рассмотрен общий случай, когда
агенты могут иметь различные представления о представлениях друг друга, что приводит к бесконечной
(рефлексивной) структуре информированности. Авторами показано, что в таком случае целесообразно применение концепции информационного равновесия и
описана соответствующая рефлексивная модель принятия решений. В работе [14] авторами продолжены
исследования рефлексивных моделей принятия решений и приведен ряд соответствующих прикладных задач. В рамках описанных моделей появляется возможность исследования зависимости информационного
равновесия и выигрышей агентов от их информированности и, в частности, определения максимального
целесообразного в той или иной степени ранга рефлексии. Кроме того, имея зависимость информационного равновесия от структуры инфоромированности, можно ставить и решать задачи рефлексивного
(информационного) управления — определения той
структуры информированности, при которой управляемые субъекты оказываются в требуемом состоянии
(равновесии).
В работе [15] Д. Новиков и А. Чхартишвили исследуют математические подходы к описанию рефлексии и, в частности, описывают основные результаты
своих исследований в рамках нового раздела математической теории игр — рефлексивные игры [16]. Монография Д. Новикова и А. Чхартишвили [17] посвящена обсуждению современных подходов к математическому моделированию рефлексивных процессов в
управлении. Рассматриваются рефлексивные игры,
описывающие взаимодействие субъектов (агентов),
принимающих решения на основании иерархии представлений о существующих параметрах (информационная рефлексия) и о принципах принятия решений
оппонентами (стратегическая рефлексия). Анализ поведения фантомных агентов, существующих в представлениях других реальных или фантомных агентов,
и свойств информационной (и рефлексивной) структур, позволили авторам предложить в качестве решения игры информационное (соответственно, рефлексивное) равновесие, которые являются обобщением
ряда известных концепций равновесия в некооперативных играх и моделях коллективного поведения.
Модели информационной и стратегической рефлексии, предложенные в исследовании [17], позволяют
описывать и изучать поведение рефлексирующих
субъектов, исследовать зависимость выигрышей агентов от рангов рефлексии, ставить и решать задачи информационного и рефлексивного управления в организационных, экономических, социальных и других
системах, в военном деле и т.д.
В работе [18] В. Корепанов и Д. Новиков предлагают метод рефлексивных разбиений множества рациональных агентов, осуществляющих совместную дея-
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тельность, на подмножества, соответствующие различным рангам их рефлексии. Приведены примеры информационного управления в различных задачах принятия коллективных решений. Анализ примеров, рассмотренных в статье [18], позволил авторам констатировать, что наличие рефлексирующих агентов может
изменять групповое поведение самым различным образом. В примере «Задaча о консенсусе» введение рефлeксирующих агентов расширяет множество векторов действий, выбираемых агентами, и приводит к росту значения критерия эффективности. Кроме того в
рамках данного примера авторами доказано, что максимальный целесообразный ранг рефлексии равен
единице.
В примере «Активная экспертиза» [14] наличие
рефлeксирующих агентов даже первого ранга существенно расширяет диапазон возможных результатов
экспертизы. Второй ранг рефлексии позволяет реализовать равновесие Нэша. Кроме того, в рамках данного примера отмечено, что наличие рефлексирующих
агентов может приводить к последствиям, негативным
с точки зрения группы в целом. Варьируя число рефлексирующих агентов первого ранга от 0 до 10, центр
может менять результаты экспертизы. В таком случае
центр, осуществляя рефлексивное управление, имеет
значительные возможности по манипулированию результатами экспертизы.
В целом, В. Корепанов и Д. Новиков [18] отмечают, что в рамках предложенной рефлексивной модели коллективного поведения, агенты любого ранга
рефлексии достаточно «интеллектуальны» — они выбирают действия, стремясь максимизировать свои целевые функции. Кроме того, авторы допускают наличие и менее интеллектуальных агентов — агентов-имитаторов, действия которых определяются известной
функцией от текущих или прошлых действий других
агентов (пример: выбор действия, равного среднему
арифметическому действий остальных агентов; или
агентов, связанных с данными; или некоторого другого фиксированного агента).
В отдельной работе [19] В. Корепанов рассматривает рефлексивную модель коллективного поведения,
которая предполагает, что агенты, принадлежащие к
некоторому множеству 0 N выбирают свои действия
в соответствии с гипотезой индикаторного поведения.
Модель индикаторного поведения [20, 21] является
наиболее распространенной моделью динамики коллективного поведения, суть которой заключается в
том, что каждый агент наблюдает действия других
агентов, выбранные в предыдущий момент времени.
Каждый агент может рассчитывать свое текущее положение цели — такое его действие, которое максимизировало бы его целевую функцию при условии, что все
агенты выбрали бы в текущем моменте такие же действия, как в предыдущий момент. В рамках гипотезы
индикаторного поведения каждый агент будет делать
«шаг» в каждый момент времени от своей предыдущей
стратегии к текущему положению цели, обладая агрегированной информацией о действиях других агентов.
Описанная модель названа автором моделью рефлексивных разбиений, в которой вектор действий агентов
зависит от представлений агентов друг о друге (субъективных рефлексивных разбиений). Если зафиксировать субъективные разбиения, то можно зафиксировать некоторый общий вектор рефлексивных разбиений действий агентов и изменяя рефлексивное разби-
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ение, можно менять действия агентов, то есть осуществлять рефлексивное управление.
Также в работе [17] в качестве примеров коллективного поведения и управления им авторы рассматривают рефлексивное моделирование социальных сетей. Под социальной сетью на качественном уровне
понимается социальная структура, состоящая из множества элементов сети или агентов (субъектов — индивидуальных или коллективных, например, индивидов, семей, групп, организаций) и определенного на
нем множества отношений (совокупности связей
между агентами, например, знакомства, дружбы, сотрудничества, коммуникации).
При этом каждый агент может меняться под влиянием других агентов и на него может оказывать влияние управляющий орган — центр. Задача информационного управления центра в таком случае сводится
к определению желательных типов агентов (нахождение множества состояний сети (наборов типов агентов), при которых его целевая функция достигает максимального значения) и/или выбор оптимального воздействия на типы агентов.
В работе [17] рассмотрена обобщенная модель рефлексивного управления поведением толпы. На сегодняшний день известен ряд прикладных моделей, иллюстрирующих эффекты стратегической рефлексии в
моделях группового поведения [17, 22]. В монографии
[17] кратко перечислены основные результаты применения рефлексивных моделей, которые свидетельствуют, что наличие рефлексирующих агентов может
изменять групповое поведение существенным образом.
В работе [23] С. Тарасенко рассматривает способ
моделирования социальной динамики при помощи
теории рефлексивных игр, многошаговых процессов
принятия решений и теории марковских процессов. В
результате применения данного подхода становится
возможным смоделировать асимптотическое поведение группы рефлексивных субъектов. Такая модель
описания коллективного поведения в рамках теории
социальной динамики в монографии [17] определяется как рефлексивный марковский процесс. В работе
показано, что первоначальная группа их 3-х субъектов
после неограниченного числа повторений сессий принятия решений перейдет в сбалансированную группу.
Данный результат находится в соответствии с предпосылками теории социального баланса.
В работе [24] рассмотрено моделирование многоэтапного процесса принятия решений при помощи
теории рефлексивных игр в группе. Автором представлены схемы двухэтапного и многоэтапного процессов
принятия решений. На первом этапе осуществляется
принятие промежуточных решений в отношении характеристик процесса принятия окончательного решения. Промежуточные решения принимаются на предварительных сессиях, а окончательное решение — на
финальной сессии. Показано, как перед принятием
окончательного решения могут приниматься промежуточные решения, которые формируют взаимные
влияния субъектов друг на друга, а также и на саму
структуру группы. Данный подход позволяет моделировать процессы принятия решений, которые требуют
принимать как последовательные, так и параллельные
(одновременные) решения. Важной особенностью
многоэтапного процесса принятия решений является
то, что субъект может убедить остальных субъектов в
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своей точке зрения, а все остальные участники группы
добровольно принимают решения, выгодные определенному субъекту. Такой поход позволяет также распространить ответственность за принятое решение на
всю группу, а не на одного конкретного субъекта.
Таким образом, исследователи рассматривают
широкий спектр рефлексивных моделей коллективного поведения. Рефлексивное представление основных параметров таких моделей позволяет описывать
поведение агентов и эффективно управлять ими. Однако в рамках настоящего исследования с целью решения задач моделирования управления стадным поведением на предприятиях описанные рефлексивные
модели принятия решений требуют адаптации с учетом специфики предметной области изучения стадного поведения. В рамках моделирования механизма
рефлексивного управления стадным поведением на
предприятиях, необходимо такое формализованное
представление функций рефлексивного выбора агентов управления, которое в полной мере отражало бы
исследуемые характеристики и как следствие — адекватно отражали бы состояния агентов управления в
процессе принятия решений на предприятиях до и после управляющих воздействий со стороны центра.
Выбор агентами управления конкретного решения и проявление стадного поведения на предприятиях обусловлены рефлексивными составляющими
процесса принятия решений, среди которых информированность агентов управления относительно области принимаемого решения, компетентность, авторитетность, склонность агентов управления к подражанию, их интенциональная направленность. Чтобы избежать рисков проявлений стадного поведения и их
последствий на предприятиях или эффективно использовать проявления стадного поведения в процессе
принятия решений агентами управления, необходимо
разработать и применять механизмы рефлексивного
управления стадным поведением с использованием
методов экономико-математического моделирования.
Ключевым параметром в процессе моделирования механизма рефлексивного управления стадным
поведением на предприятиях является состояние объекта управления — агентов, принимающих решение о
выборе той или иной альтернативы. Состояние объекта управления является результатом принятия решения агента в момент времени t , который определяется
функцией рефлексивного выбора

fAti . Функция ре-

флексивного выбора каждого из агентов управления
зависит от набора его индивидуальных характеристик
XAt i . Среди основных характеристик агентов управления выделим степень информированности агента в
момент времени t , компетентность, репутация агента,
склонность агента подражать в процессе приятия решений другим агентам (в частности, лидеру) и интенции агентов управления [25, 26]. Тогда, функция рефлексивного выбора агента управления будет иметь
следующий вид:

fAti = f ( XAt i ) = f (αAt i , γ At i , βAi , ωAi , vtAi ) ,

(1)

t
где α Ai — степень информированности агента в мо-

мент времени

t;
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γtAi — компетентность агента управления в момент
времени

t;

β A — авторитетность агента управления;
ωA — склонность подражать;
i

i

vtAi — оценка интенций (ценности того или иного
решения для конкретного агента управления) в момент времени t
В рамках моделирования механизма рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях определим рефлексивные управляющие воздействия центра относительно агентов в соответствие с
целью управления как RUAi . Соответственно, после
применения таких управляющих воздействий, функция рефлексивного выбора агентов управления будет
выглядеть следующим образом:
fRtU = f ( X At i , RUt Ai ) = f (α At i , γ At i , β Ai , ωAi , vtAi , RUt Ai ) ,

(2)

Ai

где RUt A
i

— рефлексивные управляющие воздействия

центра U Ai относительно агентов Ai в соответствие с
целью управления в момент времени t .
Соответственно приведенным функциям, основные этапы применения рефлексивного подхода в рамках моделей управления стадным поведением на предприятиях включают:
1. Формирование массивов исходной информаt
ции каждой из характеристик XAi для каждого из агентов управления Ai , i =1, N .
2. Описание методов определения и расчета:
— рефлексивных характеристик агентов управлеt
X
ния Ai :

α At — степени информированности агента в моi

мент времени

t;

γAt — компетентности агента управления в момент
i

времени

t;

β A — авторитетности агента управления;
ωA — склонности подражать;
i

i

t
Ai

v — оценки интенций (ценности того или иного
решения для конкретного агента управления) в момент времени t );
— функций рефлексивного выбора агентов
t
fAi = f ( X At i ) .
3. Учет в функции рефлексивного выбора агенt
тов fAi воздействий RUAi на агентов fRt = f ( X At , RU ) ,
UA
i

i

4. Определение состояний агентов Ai до и после
t
управления с помощью функций fAi и fRt .
UA
i

5. Сравнение результатов с использованием параметров qCf (близость состояния агента Ai в момент
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t к целевому состоянию) и kCt (количество

агентов в целевом состоянии).
6. Выводы о результатах применения рефлексивных управляющих воздействий в рамках моделей механизма управления стадным поведением на предприятии и в случае несоответствия результатов управления цели формирование новых управляющих воздействий R′UAi и возвращение на этап 3.
Реализация представленных этапов моделирования механизма рефлексивного управления стадным
поведением на предприятиях в конкретных методах и
моделях образуют общую схему моделирования механизма рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях (см. рисунок).
Выводы
Таким образом, обоснована актуальность использования информационных моделей управления в современной экономике, в частности в процессе проявления стадного поведения экономическими агентами,
связанного со свойством субъектов принимать решения, основанные на результатах выбора других участников системы. В рамках моделей управления стадным поведением на предприятиях, где стадное поведение проявляется в тех процессах, в которых имеет
место принятие агентами решений, которые предполагают анализ ситуации, определение критериев выбора, разработку и выбор из нескольких альтернатив
решения, предложено применение рефлексивного
подхода. При этом предложено учитывать природу
стадного поведения и особенности его проявления на
предприятиях.
В общем виде определены формализованные
представления функций рефлексивного выбора агентов управления, которые отражают исследуемые характеристики и состояния агентов управления в процессе принятия решений на предприятиях до и после
управляющих воздействий со стороны центра. Приведена общая схема применения рефлексивного подхода
в рамках моделей управления стадным поведением на
предприятиях. Реализация представленных этапов в
конкретных моделях механизма рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях позволит
прогнозировать результаты принятия решений экономическими агентами и эффективно управлять стадным поведением на предприятиях. Таким образом, в
процессе применения рефлексивного подхода в рамках моделей управления стадным поведением на отечественных предприятиях будет реализована неоиндустриализация современного экономического пространства.
Перспективным направлением исследования является детализация методологии применения рефлексивного подхода в рамках моделей управления стадным поведением на предприятиях.

Ai

управление соответственно цели управления С.

t
Ai

времени
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1. Формирование массивов исходной информации характеристик X At i

2. Методы определения и расчета:
рефлексивных характеристик агентов управления X At i
t
t
функций рефлексивного выбора агентов f Ai = f ( X Ai )

3. Учет в функции рефлексивного выбора агентов
воздействий RU Ai : f RtU = f ( X At i , RU A )
Ai

4.1. Определение состояний
агентов Ai до управления
f Ati = f ( X At i )

i

4.2. Определение состояний
агентов Ai после управления
f RtU = f ( X At i , RU A )
A
i
i

5. Сравнение результатов с использованием параметров валв
q Cft
A
(близость состояния агента в момент времени к целевомуi
состоянию) и kCt (количество агентов в целевом состоянии).

6.1. Формирование новых
управляющих воздействий
RU′ A

6.2. Цель управления
достигнута

i

Рисунок. Общая схема применения рефлексивного подхода в рамках моделей управления
стадным поведением на предприятиях
2. Амоша А.И. Неоиндустриализация и новая
промышленная политика Украины // А.И. Амоша,
В.П. Вишневский, Л.А. Збаразская // Экономика
промышленности. — 2012. — № 1—2 (57-58). — C. 3-36.
3. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами / Д.А. Новиков. — 2-е изд. —
М.: Физматлит, 2007. — 584 с.
4. Лефевр В.А. Рефлексия / В.А. Лефевр.— М.:
«Когито-Центр», 2003. — 496 с.
5. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности / Дж. Сорос. — М.: Инфра-М, 1999. — 262 с.
6. Scharfstein D. Herd Behavior and Investment /
D. Scharfstein, J. Stein // American Economic Review. —
1990. — № 80(3).
7. Bikhchandani S. Learning from the Behavior of
Others: Conformity, Fads, and Informational Cascades /
S. Bikhchandani, D. Hirshleifer, I. Welch // Journal of
Economic Perspectives. — 1998. — 3(12).
8. Даніч В.М. Валютна паніка, ажіотаж та їх
вплив на діяльність підприємств / В.М. Даніч, К.В.
Шеховцова // БізнесІнформ, 2013. — № 6. — С.8-13.
9. Турлакова С.С. Проблемы проявления стадного поведения на уровне предприятия / С.С. Турлакова // Вісник Донбаської державної машинобудівної

2016/№2

академії : зб. наук. праць. — Краматорськ : ДДМА,
2014. — № 2 (33). — С.224-230.
10. Турлакова С.С. Моделирование организационного поведения персонала промышленного
предприятия в условиях неоиндустриальных изменений Управление развитием промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы: моногр.[Электронное издание] / Р.Н.
Лепа, А.А. Охтень, Р.В. Прокопенко и др.; под общ.
ред. Р.Н. Лепы / НАН Украины, Ин-т экономики
пром-сти. — Киев, 2016. — С. 123-132. — Режим доступа: http://iep.donetsk.ua/publish/mono/Lepa_Okhten
_prokopenko2016.pdf.
11. Лефевр В.А. Алгебра конфликта / В.А.
Лефевр, Г.Л. Смолян — М.: Книга по Требованию,
2012. — 50 с.
12. Лефевр В.А. Конфликтующие структуры /
В.А. Лефевр. — Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: Изд-во «Советское радио», 1973. —
158 с.
13. Новиков Д.А. Модели рефлексивного принятия решений / Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили //
Проблемы управления. — 2004. — № 4. — С. 62-70.
14. Новиков Д.А. Прикладные модели информационного управления / Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили. — М.: ИПУ РАН, 2004. — 129 с.

179

ШАБАЛИНА Л. В., КАРАМАН Е. Г.
15. Новиков Д.А. Рефлексивные игры: математическое моделирование / Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили // Рефлексивные процессы и управление. Тезисы
IV Международного симпозиума 7-9 октября 2003 г.
Москва / Под ред. В Лепского.— М.: Изд-во «Институт
психологии РАН», 2003. — С. 108-111.
16. Новиков Д.А. Рефлексивные игры / Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили. — М.: Синтег, 2003. — 149 с.
17. Новиков Д.А. Рефлексия и управление: математические модели / Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили. — М.: Издательство физико-математической литературы, 2013. —412 с.
18. Корепанов В.О. Метод рефлексивных разбиений в моделях группового поведения и управления /
В.О. Корепанов, Д.А. Новиков // Проблемы управления. — 2011. — № 1. — С. 21-32.
19. Корепанов В.О. Модели рефлексивного группового поведения и управления / В.О. Корепанов. —
М.: ИПУ РАН, 2011. — 127 с.
20. Малишевский А.В. Качественные модели в теории сложных систем / А.В. Малишевский. — М.: Наука, 1998. — 528 c.
21. Опойцев В.И. Равновесие и устойчивость в
моделях коллективного поведения / В.И. Опойцев. —
М.: Наука, 1977. — 245 c.
22. Крылов В.Ю. Методологические и теоретические проблемы математической психологии / В.Ю.
Крылов. — М.: Янус-К, 2000. — 376 с.

23. Тарасенко С.С. Асимптотическое поведение
группы рефлексивных субъектов / С.С. Тарасенко //
Рефлексивный театр ситуационного центра—2011 /
Материалы 5-ой Всероссийской конференции с международным участием РТСЦ—2011 / Под науч. ред.
В. А. Филимонова. — Омск: Омский государственный
институт сервиса, 2012. — С. 63—68.
24. Тарасенко С.С. Моделирование многоэтапного процесса принятия решений при помощи теории
рефлексивных игр / С. С. Тарасенко // Рефлексивные
процессы и управление. Том 10. — «Когито-Центр»,
2010. — № 1-2. — С. 93-101.
25. Турлакова С.С. Объектная модель рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях / С.С. Турлакова // Рефлексивные процессы в
экономике: концепции, модели, прикладные аспекты:
моногр. / Р.Н. Лепа, О.Е. Кузьмин и др.; под ред. Р.Н.
Лепы / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. —
Донецк: АПЕКС, 2012. — Т.2 — С. 134-141.
26. Турлакова С.С. Рефлексивные модели поведения агентов управления в процессе проявления стадности на предприятии / С.С. Турлакова // Управління
економікою: теорія та практика. Четверті Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В.І.
Ляшенко (відп. ред.), Л.М. Кузьменко та ін. — Київ,
2015. — С. 165-174.

Л. В. Шабалина
канд. экон. наук,
Е. Г. Караман
Донецкий национальный технический университет
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ОСНОВЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В сложившейся геополитической ситуации и с
введением экономических санкций, импортозамещение рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений развития российской экономики.
Стратегия импортозамещение рассчитана на долгосрочную перспективу, которая должна обеспечивать
достижение намеченных целей по объемам и структуре производства отечественной продукции при одновременном снижении потребления импортных товаров [1]. Следовательно, возникла необходимость выработки системы мероприятий, которые позволят эффективно осуществить стратегию импортозамещения
и повысить конкурентоспособность национальной
экономики. Так, одним из перспективных направлений осуществления политики импортозамещения является инновационный путь развития, который позволит укрепить экономическую безопасность страны,
активизировать НТП, а также поднять уровень образования и повысить спрос на отечественные товары.
Так, при инновационно-технологическом прорыве
доля науки повысится с 8 до 13%, что может привести
к увеличению среднегодового темпа прироста ВВП до
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6,6% и росту инвестиций в основной капитал до 6,5%
[2]. В результате опережающего роста инвестиций, инновационного обновления основных фондов и продукции на базе технологий будут обеспечены более
высокие и устойчивые темпы экономического роста и
реальных доходов населения, повысится конкурентоспособность отечественных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках, существенно снизится
уровень инфляции.
Место и роль политики импортозамещения в
рамках теории экономического развития стран исследовали А. Хиршман, К. Поланьи, А. Макаров, А. Ряховская, Д. Ряховский, К. Гулин, Е. Мазилов, А. Ермолов, А. Жакевич, Н. Кудрова, а также другие зарубежные и отечественные исследователи.
Импортозамещение представляет собой стратегию развития внутреннего производства товаров, которые заменят существующий на сегодняшний день
импорт. Однако, современная экономика такова, что
ни одна страна в мире не может эффективно развиваться, опираясь только на собственные ресурсы, полностью отказавшись от импорта.
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Так, в РФ импорт ежегодно увеличивался, за исключением 2009 г., что было вызвано финансовым
кризисом, который повлек за собой снижение производственной активности по всему миру. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что уровень развития производства страны значительно отстает от мирового, поэтому дешевле и выгоднее ввозить товары
из-за границы.
Тем не менее, в условиях санкций и запрета на
ввоз в Россию иностранной продукции можно наблюдать значительное изменение в объеме импорта в 2014
и 2015 гг. Так, за 2015 г. объем импорта составил 181,3
млрд долл. по сравнению с 285,9 млрд долл. в 2014 г.
Более того, в экономике России наблюдается высокая
степень зависимости от иностранных производителей

во многих сферах. Наибольший удельный вес в структуре импорта составляют машины, оборудование и
транспортные средства (рис. 2), на которые приходится половина всего объема импорта, что, несомненно, вызывает ослабление экономической безопасности страны.
В XX веке к политике импортозамещения прибегали страны Латинской Америки, Африки и Азии.
Можно выделить одиннадцать стран, которые благодаря реализации такой политики сумели добиться значительных экономических успехов и войти в число
промышленно развитых стран – Бразилия, Чили, Китай, Индия, Индонезия, Южная Корея, Малайзия,
Мексика, Тайвань, Таиланд и Турция [6].
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Рис. 1. Динамика объема импорта в Российской Федерации, млрд долл. [3]
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Рис. 2. Товарная структура импорта Российской Федерации, в % от общего объема [3]
Зарубежный опыт развития процессов импортозамещения, свидетельствует, что основной целью государственной политики является поддержка конкурентоспособных отраслей, предприятия которых ведут
активную экспортную деятельность. Главными инструментами политики импортозамещения этого типа
являются внедрение новых технологий, интенсивная

2016/№2

модернизация высокотехнологичных отраслей промышленности, государственная политика повышения
качества продукции, поддержка экспорта, развитие
социальной и производственной инфраструктуры, а
также проведение фундаментальных и прикладных
НИОКР.
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В то же время, основываясь на анализе, проведенном Министерством промышленности и торговли
в 2014 г., стоит отметить наиболее перспективные отрасли с точки зрения импортозамещения в РФ: станкостроение, тяжелое машиностроение, легкая и электронная промышленность, фармацевтическая и медицинская промышленность. Процесс импортозамещения в данных отраслях может быть запущен лишь в
случае наличия свободных производственных мощностей и конкурентоспособных предприятий, которые
могли бы предложить продукцию высокого качества
по рыночным ценам. Снижение зависимости от импортной продукции возможно за счет инноваций, а
также стимулирования инвестиций в высокотехнологичные отрасли и создания новых производств. Так,
по мнению заместителя министра промышленности
С. Цыба «…предполагается, что к 2020 году Россия может рассчитывать на снижение зависимости от импорта по разным отраслям почти с 70-90% до 50%» [8].

Более пристальному вниманию должна быть
также подвергнута инновационная политика государства. Ведь именно инновационная направленность
позволяет в значительной мере ускорить развитие экономики государства. Несмотря на то, что в последнее
время инвестиционный процесс несколько активизировался, наблюдается достаточно низкий уровень инновационной направленности, что подтверждается
данными Всемирного банка, согласно которым по индексу развития инновационной экономики (экономики знаний) Россия занимает 55 место из 146 обследованных стран [9].
На рис. 3 приведен показатель инновационной
активности в наиболее перспективных для импортозамещения отраслях. Динамику этого показателя нельзя
назвать удовлетворительной — практически во всех отраслях (кроме производства фармацевтической продукции и электрооборудования) не отмечен рост более
одного процента.
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Рис. 3. Совокупный уровень инновационной активности организаций по видам экономической деятельности, % [10]
Так, повышению инновационной деятельности
может способствовать господдержка инновационного
бизнеса, научно-исследовательских работ и исследований. В рамках федеральных целевых программ
(ФЦП) получили денежные средства на модернизацию основных фондов ряд вузов и НИИ. Однако данная группа финансовых механизмов поддержки и стимулирования импортозамещения должна дополняться
инструментами оценки эффективности инвестиций и
контроля над расходованием государственных средств,
выделенных в рамках ФЦП. Кроме того, одним из
важнейших этапов осуществления политики импортозамещения должно стать развитие инфраструктуры
поддержки импортозамещающих производств и оказание информационно-консультационной поддержки
развития импортозамещающих производств.
На данном этапе принят закон № 488-ФЗ «О промышленной политике» от 31.12.2014 г. один из разделов, которого посвящен реализации государственной
информационной системы промышленности (ГИСП),
частью которой стал Национальный центр поддержки
импортозамещения (НЦПИ). Данный центр призван
решить проблему информирования и содействия импортозамещению, чтобы все отечественные произво-
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дители и поставщики продукции знали всех потенциальных заказчиков и наоборот.
Думается, что в каждом регионе необходимо создать подобные специализированные информационные центры поддержки импортозамещения, которые
будут располагать базой данных производителей и заказчиков с информацией о спецификации заказываемой продукции, условиях поставки и другим товарным
позициям, которые должны предоставить обе стороны. В перспективе, возможно расширение функций
этой системы в плане помощи производителям и поставщикам отечественной продукции, в поиске выгодных заказов, разработке бизнес-планов, проведении
технологической, финансово-экономической экспертизы, выгодных вариантов финансирования
Таким образом, если рассматривать импортозамещение как долгосрочный процесс, главной целью
которого является повышение конкурентоспособности местных производителей, их продвижение на
внешние рынки, то регионам необходимо принять во
внимание и решать задачу, связанную с развитием
собственного научно-технического потенциала.
Успешному решению этих задач должно способствовать более широкое и масштабное привлечение
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всех возможных ресурсов, вовлечение в инвестиционный процесс как бюджетных, так и внебюджетных источников. Реализация инновационного сценария в решающей степени зависит также от повышения роли и
активности государства, социально-рыночной и инновационно-технологической ориентации экономики,
выработки и последовательной реализации долгосрочной стратегии инновационного прорыва, опирающейся на инновационное партнерство государства,
бизнеса, творческих личностей и общества.
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Запорізький національний технічний університет
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. У сучасних умовах транспорт є одним з найважливіших компонентів економіки держави, що розвивається, так і з високорозвиненою економічною та соціальною базою. Транспорт
забезпечує нормальне функціонування економіки,
підвищення ефективності суспільного виробництва,
створює умови для раціонального розміщення виробничих сил територією країни з урахуванням найбільш
доцільного наближення підприємств різних галузей
економіки до джерел сировини і районів споживання
продукції, спеціалізації і кооперації виробництва, дозволяє розвивати такі галузі, як торгівля, сільське господарство та інші.
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Маючи значний транспортний та туристичний
потенціал, наша держава не в повному обсязі поповнює бюджет за рахунок надходжень від розвитку туризму та пов’язаних із ним галузей економіки. Однією
з головних причин такого явища є низька якість
транспортного обслуговування туристів при високій
частці транспортної складової у вартості турпродукту.
Привести якість транспортних послуг, що надаються туристам, у відповідність до вимог міжнародних
стандартів можливо тільки за умови їхнього постійного оновлення. Для кращого розуміння потреб туристів підприємства транспорту повинні тісно співпрацювати з туристичними фірмами.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика організації транспортних послуг у туризмі, види
перевезень туристів та перевезення у складі туристичного продукту різних рівнів досліджується зарубіжними і вітчизняними вченими, зокрема М.Б. Біржаковим, В.І. Нікіфоровим, П.О. Яновським, О.О. Любіцевою та ін. Характеристику транспорту як складової туристичного потенціалу країни досліджували М.П.
Бутко, Н.О. Алєшугіна.
Незважаючи на велику кількість проведених досліджень, залишаються невирішеними завдання подальшого розвитку транспортних підприємств по обслуговуванню туристів, підвищення якості транспортних
послуг, що надаються туристам, і розбудови транспортно-туристичної інфраструктури.
Метою статті є дослідження ролі та місця окремих видів транспорту в розвитку туристичного бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Транспортні послуги
відносяться до основних видів послуг у туризмі. На
них припадає й основна частка в структурі ціни туру.
Залежно від тривалості, дальності подорожі ця частка
коливається від 20 до 60% [1].
Із розвитком туристичної сфери транспорт став
невід’ємною її складовою. За участю у задоволенні туристичних потреб транспортні засоби відносяться до

первинних, вторинних і третинних підприємств рекреаційного комплексу:
— первинні — транспортні підприємства, що беруть безпосередню участь в обслуговуванні туристів
(залежно від використовуваних транспортних засобів
виділяють автомобільний, автобусний, мотоциклетний, авіаційний, залізничний, велосипедний, водний
на гребних судах, водний на моторних судах, кінний
види туризму);
— вторинні — транспортні підприємства, що виконують внутрішні (міські) та зовнішні пасажироперевезення, але не спеціалізуються на перевезенні туристів;
— третинні — транспортні підприємства, що обслуговують промисловість та сільськогосподарські підприємства і тим самим опосередковано залучені в обслуговування туристів [2].
Важливою рисою будь-яких туристичних подорожей є переміщення туристів, що здійснюється за допомогою різних видів транспорту.
Сучасний стан транспортної інфраструктури в
Україні рядом експертів визнається незадовільним.
Основні показники транспортної забезпеченості декількох європейських держав порівняно з українськими (див. таблицю) [2].
Таблиця

Країна
Україна
Польща
Франція
Німеччина
Іспанія
Італія

Площа,
тис. км
603,7
312,6
551,6
357,0
307,6
301,2

Порівняння транспортної забезпеченості країн Європи
Довжина
Довжина
Щільність
залізниць,
автошляхів,
автошляхів,
км/тис. км2
тис. км
тис. км
169,4
280,6
21,7
424,0
1355,9
22,3
951,5
1749,1
29,2
644,5
1805,3
41,9
681,2
1349,5
15,3
487,7
1618,7
19,7

Порівнявши дані показники, можна визначити,
що Україна має досить високий рівень забезпеченості
залізницями (за цим показником вона входить в першу десятку світу), хоча дещо відстає від Польщі,
Франції і Німеччини.
Щодо забезпеченості автомобільними дорогами
Україна зовсім невигідно відрізняється від даних

Автомобільний
39%

Водний
5%

Щільність
залізниць,
км/тис. км2
35,9
71,4
53,7
117,4
30,3
65,5

країн: будучи більшою за площею від Франції та Німеччини, Україна має, відповідно, у 5,6 та в 3,8 раза
менше автодоріг. Якщо ж брати до уваги щільність автодоріг, то Україна залишається далеко позаду [2].
Структура використання туристами різних видів
транспорту в світі наведена на рис. 1 [4].

Залізничний
2%
Повітрянний
54%

Рис. 1. Структура використання туристами різних видів транспорту (за даними СОТ у 2015 р.)
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Основна частка в загальній структурі транспортних послуг належить авіаційному транспорту. Найбільша кількість туристів, особливо ті, хто мандрує на
далекі відстані, користуються послугами авіації. При
цьому літак можна, фігурально висловлюючись, назвати транспортом індивідуалів. Найбільш масові потоки туристів, подорожуючих із курортною, діловою,
розважальною, пізнавальною цілями, складають індивідуальні туристи. І саме вони найчастіше користуються авіаційним транспортом.
Динаміка перевезень пасажирів всіма видами транспорту в Україні (2010-2015 рр.) наведена на рис. 2.
Як бачимо, кількість перевезених пасажирів усіма
видами транспорту в 2015 р. порівняно з 2014 р.
зменшилася на 12,3%.

В Україні залізниця має певний пріоритет перед
авіаційними перевезеннями (рис. 3).
За даними Держстатистики, кількість пасажирів
перевезених автомобільним транспортом — 2 млрд
259,8 млн осіб, кількість перевезених пасажирів метрополітенівським транспортом — 700,4 млн осіб, кількість перевезених пасажирів трамвайним транспортом — 738,3 млн осіб, кількість перевезених пасажирів
авіаційним транспортом — 6,3 млн осіб та кількість перевезених пасажирів тролейбусним транспортом —
1 млрд 80,5 млн осіб, залізничним транспортом кількість перевезених пасажирів склала до 389,8 млн осіб.
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Рис. 2. Динаміка перевезень пасажирів всіма видами транспорту в Україні (2010-2015 рр.),
млн осіб (за даними Держстатистики)
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Рис. 3. Кількість перевезених пасажирів усіма видами транспорту в 2015 р. (за даними Держстатистики):
1 — автомобільний; 2 — метрополітенівський; 3 — трамвайний; 4 — авіаційний; 5 — тролейбусний;
6 — залізничний
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Перевагою залізничних перевезень є також більш
низькі тарифи і (в зарубіжних країнах) розгалужена
система знижок, проїзних квитків тощо, дозволяють
подорожувати за значно нижчими цінами. Однак ні
автобусні, ні залізничні перевезення не конкурують із
авіацією на далеких відстанях. Одним з найбільш
зручних засобів сполучення для туристів будь-яких категорій є залізниця, яка дозволяє задовольнити потреби у перевезенні, як індивідуальних туристів на
регулярних поїздах, так і малі і великі туристичні
групи чартерними поїздами. У Європі переміщення
між містами на поїзді на 12% швидше, ніж на літаку
[4].
Рівень електрифікації залізниць теж досить високий. З метою популяризації подорожей залізничним
транспортом, вивчення потенціалу залізничних перевезень для розвитку туризму і пошуку партнерських

відносин між залізницями та іншими транспортними
підприємствами (наприклад, поромних операторів)
МСЗД (Міжнародний союз залізничних доріг) веде роботу над проектом TOPRAIL. Цей проект пропонує
широкий асортимент залізничного продукту для використання при організації туристичної поїздки: обслуговування туристів місцевими залізничними лініями;
створення туристичного пакету на базі регулярних поїздів; організація чартерних поїздів для спеціальних заходів; управління туристично-екскурсійними поїздами, розрахованими на багатоденні круїзи, на які подорожуючі готові витратити тисячі євро за одну поїздку.
Кількість пасажирів перевезених залізничним
транспортом по Україні за період з 2010 по 2015 р. наведена на рис. 4.
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Рис. 4. Кількість пасажирів перевезених залізничним транспортом по Україні (2010-2015 рр.), млн осіб
(за даними Держстатистики)
Як видно з наведених даних, кількість пасажирів
перевезених залізничним транспортом у 2015 р. збільшилась на 0,1% — 389,8 млн осіб.
Освоєння туристичних ресурсів України неможливе без розвиненої транспортної мережі, яка відповідає запитам сучасного суспільства. Крім основної
функції залізничного транспорту — перевезення — залізниця може активно використовуватися в розважальних цілях. Найбільшим підприємством галузі є Укрзалізниця (Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»), яка здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.
Поступове відновлення економіки країни сприяє
значному зростанню попиту туристів на авіаперевезення. Незважаючи на низьку частку, ринок авіаційних пасажирських перевезень розвивається досить динамічно, винятком є тільки 2009 р. Зростання показників діяльності вітчизняних авіапідприємств зумовлене розширенням маршрутної мережі, збільшенням
інтенсивності польотів, оновленням парку повітряних
суден, а також впровадженням заходів з підвищення
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безпеки польотів та покращенням якості обслуговування [3].
Авіаційний транспорт відіграє важливу роль у
здійсненні міжнародного сполучення України, особливо на заході, сході та півдні. Щорічно зростають обсяги міжнародних пасажироперевезень, здійснених
авіаційним транспортом. Середня відстань перевезень
авіаційного транспорту становить 1,5 тис. км. Для повітряних перевезень України характерна велика, порівняно з іншими видами транспорту, сезонна нерівномірність: їхній обсяг зростає, починаючи з квітня й
до серпня включно.
Упродовж 2015 р. регулярні пасажирські перевезення здійснювали 11 вітчизняних авіакомпаній до
46 країн світу, якими було перевезено 4,7 млн осіб.
Найбільша кількість пасажирів відправляється аеропортами м. Києва (Бориспіль, Жуляни), Одеси, Львова,
Харкова, Дніпропетровська. Київ лідирує в міжнародних пасажирських перевезеннях. Місто з’єднується десятками повітряних маршрутів із аеропортами країн
Західної Європи й Близького Сходу. Регулярне міжнародне пряме авіасполучення налагоджене з м. Амстердамом, Барселоною, Берліном, Брюсселем, Віднем,
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Лондоном, Мадридом, Манчестером, Москвою, Мюнхеном, Парижем, Римом, Франкфуртом-на-Майні,
Цюріхом та іншими. Найбільший обмін пасажирами
здійснюється з Франкфуртом, Дюссельдорфом, Віднем, Лондоном, Тель-Авівом. Кількість прямих міжнародних авіаліній постійно зростає [2].
Тенденція до зростання обсягу перевезення пасажирів авіаційним транспортом і пасажирообороту
буде щороку посилюватися, про що свідчать прогнозні
дані, згідно з якими обсяг повітряних перевезень у
країні в 2020 р. становитиме 70,6 млн осіб. Збільшення
попиту на авіаперевезення підтверджуються і Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО), згідно
з якими попит на них у 2010-2020 рр. зростатиме щорічно в середньому на 4,5% [6].
Останніми роками у зв’язку з підвищенням життєвого рівня окремих верств населення, розвитком
бізнес-структур, збільшенням попиту на відпочинок за
кордоном частка авіаційного транспорту в перевезеннях пасажирів постійно зростає.
Збільшується кількість туристів, для яких швидкість і комфортабельність прибуття до пункту призначення мають пріоритетне значення над більш високою
вартістю проїзду.
Придбання авіаквитків для здійснення повітряних подорожей проводиться турфірмами самостійно
або через посередників.
Підприємства туристичної сфери мають право самостійно здійснювати бронювання та продаж авіаквитків тільки за наявності відповідної ліцензії, для
отримання якої турфірми повинні відповідати ряду вимог стосовно досвіду роботи в туристичному бізнесі,
співпраці зі страховими та банківськими установами,
наявності офісу тощо. Більшість малих турфірм не в
змозі відповідати зазначеним вимогам і тому для здійснення авіаперевезень туристів користуються послугами посередників, які отримують за це комісійну винагороду.
Найбільшою компанією, що надає послуги з бронювання і продажу авіаквитків, квитків на перевезення залізничним транспортом в міжнародному сполученні, широкий спектр туристичних послуг та оренди автомобілів є Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА». Місія «КИЙ АВІА» — надавати туристам найбільш повне та якісне обслуговування з усіх
видів транспортних, туристичних і супутніх послуг.
Пріоритетні цінності, на яких ґрунтується робота
«КИЙ АВІА» — це увага до людей, надійність та відповідальність. Щоб клієнти мали можливість вибору
прийнятних тарифів на авіаперевезення, зручних маршрутів перельоту, бронювання готелів, туристичних
пакетів, страхування та інших послуг, «КИЙ АВІА»
співпрацює з вітчизняними та закордонними авіакомпаніями, з провідними провайдерами в індустрії транспорту та туризму, готелями, залізничними підприємствами, автомобільними компаніями. «КИЙ АВІА»
надає комплексні послуги з перевезень та туризму. До
них відносяться: бронювання та продаж авіаквитків на
міжнародні та внутрішні авіалінії традиційним способом і через нову систему on-line бронювання
(http://online.kiyavia.com/); організація VIP обслуговування в аеропортах України; туристичні послуги — закордонні тури, екскурсійні програми, відпочинок і лікування в Україні, освітні програми за кордоном; бронювання готелів та автомобілів; продаж залізничних
квитків по Європі, Україні та країнам СНД; послуги
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страхування; організація вантажних перевезень авіаційним, морським і автомобільним транспортом; організація чартерних і бізнес рейсів.
«КИЙ АВІА» використовує передові технології в
обслуговуванні туристів. На веб-сайті www.kiyavia.com
клієнти можуть замовити послуги і здійснити оплату в
режимі on-line. Також туристи можуть самостійно бронювати авіаквитки через нову систему on-line бронювання. Послуги компанії можна замовити через Операторський центр, який приймає дзвінки зі всієї України, а також здійснює доставку замовлених послуг.
У «КИЙ АВІА» впроваджена система прийому і оформлення замовлень, яка дозволяє значно спростити і
прискорити обслуговування запитів корпоративних
клієнтів і звітів з виконаних робіт.
«КИЙ АВІА» надає послуги для всіх категорій пасажирів. Ексклюзивні пропозиції, є спеціальні пропозиції для студентів, молоді, для клієнтів, яким потрібні
найбільш економічні варіанти подорожі. Завдяки співпраці з low-cost авіакомпаніями та Німецької залізницею компанія може надавати доступні ціни на поїздки
практично по всій Європі. При цьому їх економ-пропозиції доступні у всіх регіонах України [6].
До пріоритетних напрямів розвитку компанії з
розвитку транспортних і туристичних послуг можливо
віднести наступні (див. рис. 5).
Найбільш популярний у туристичних перевезеннях є автомобільний транспорт (див. рис. 3). Автомобільний транспорт можна з повним правом назвати
транспортом всезагального застосування, оскільки він
використовується всюди: від трансферів і екскурсій,
внутрішніх маршрутних перевезень автобусами до оренди малолітражних автомобілів туристами для особистого використання на відпочинку.
Особливою популярністю користуються автобусні екскурсійно-пізнавальні тури з відвідуванням декількох міст і визначних місць. Для туристів зручно, що
вони можуть роз’їжджали по маршруту в межах міста
на своєму транспорті. Правда, з паркуванням виникають труднощі у багатьох містах Європи [3].
Щорічно у міжнародному сполученні автомобільним транспортом перевозиться близько 2 млн пасажирів. Таким він став завдяки своїй доступності широким верствам населення, універсальності застосування
(у перевезеннях на далекі відстані, при організації
трансферів, екскурсій), розвиненій мережі автомобільних комунікацій. Індивідуальні туристи при бажанні
можуть орендувати легкові автомобілі для здійснення
подорожі самостійно, але найчастіше в туристичних
перевезеннях використовуються автобуси. Найбільш
популярними в даних перевезеннях є спеціально обладнані імпортні автобуси «Мерседес», «Неоплан»,
«Ікарус» та інші. В Україні є можливість налагодити
на Львівському автобусному заводі серійне виробництво власних автобусів туристичного класу, розрахованих на тривалі подорожі, обладнані зручними кріслами з висувними столиками та підніжками, туалетом,
кондиціонером, міні-баром, відеопрогравачем тощо.
Разом з тим, поряд з іншими недоліками (тривале сидіння, закачування, неможливість отримати повноцінне харчування), автомобільному транспорту притаманний високий рівень аварійності. Загальна довжина
автодоріг в Україні становить близько 170 тис. км (див.
таблицю), у тому числі, з твердим покриттям — понад
97%. Найбільшу довжину автодоріг мають Харківська,
Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська та Жито-
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мирська області. Найменшу — Чернівецька, Закарпатська та Івано-Франківська. Найвищою щільністю автодоріг вирізняються Дніпропетровська, Львівська,
Івано-Франківська, Київська області. Помітно меншими є ці показники на півночі України.
Із загальної довжини автодоріг спільного користування 5% припадає на міжнародні дороги, що входять до Європейської мережі, 3% — на національні
(обслуговують зв'язок столиці та адміністративних
центрів областей, великих промислових і культурних
центрів з міжнародними автодорогами та входять до
складу національних транспортних коридорів), 4% —
на регіональні (з'єднують столицю з обласними
центрами, а також з’єднують основні міжнародні прикордонні пункти пропуску автомобільного транс-

порту, морські та авіаційні порти міжнародного значення, найважливіші об’єкти національного культурного надбання, курортні зони та великі промислові і
культурні центри країни з магістральними дорогами).
Разом довжина доріг державного значення становить
20,2 тис. км. Саме вони відіграють важливу роль у розвитку в'їзного туризму. Територію України перетинають такі міжнародні автомагістралі як Київ — Москва,
Одеса — Київ — Санкт-Петербург, Москва — Харків —
Сімферополь, Київ — Донецьк — Ростов, Київ —
Львів — Польща, Київ — Одеса — Кишинів. Головними
внутрішньодержавними магістралями є Київ — Одеса,
Київ — Львів, Київ — Дніпропетровськ — Сімферополь, Київ — Харків, Київ — Донецьк.

Напрями розвитку компанії «КИЙ АВІА»
з розвитку туристичних послуг

Стратегічне партнерство з провідними українськими
та закордонними авіакомпаніями та провайдерами
туристичних і транспортних послуг

Забезпечення обслуговування туристів на рівні
світових стандартів

Створення нових туристичних продуктів

Збільшення Інтернет-продажі туристичних послуг

Удосконалення засобів управління виробництвом.
Нові технології та автоматизовані системи

Рис. 5. Пріоритетні напрями розвитку компанії «КИЙ АВІА»
Проте, ці дороги не відповідають європейським
стандартам за багатьма критеріями: можливою швидкістю пересування, необхідною кількістю пунктів технічної та медичної допомоги, харчування та відпочинку, заправки пальним, телефонного зв'язку, туалетів.
Лише 2,5 тис. км доріг державного значення побудовані за параметрами 1 категорії, яка передбачає наявність 4 і більше смуг руху та пересування на високій
швидкості. Найбільше доріг 1 категорії в Київській області — 404 км, значно поступаються їй Дніпропетровська — 277 км, Житомирська — 232 км області [2].
Для розвитку в’їзного туризму значення мають не
тільки міжнародні автомагістралі, а також територіальні та районні дороги. Вони з’єднують між собою
обласні та районні центри, а також основні аеропорти,
морські та річкові порти, залізничні вузли, курорти,
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об’єкти національного культурного надбання та природно-заповідного фонду, прикордонні автомобільні
пункти пропуску міжнародного та міждержавного значення. Їх довжина становить, відповідно, 30,6 тис. км
(18% довжини усіх автодоріг України) та 86 тис. км
(50,6% українських автодоріг). Їх стан теж залишає бажати кращого.
Водний транспорт, річковий і морський самі по
собі вже викликають образ туристського — круїзного
обслуговування і використовуються у туризмі досить
активно. Водні подорожі мають ряд як переваг, так і
недоліків порівняно з іншими видами транспорту.
Найбільш вагомими перевагами є високий рівень
комфорту, великий обсяг одноразового завантаження,
можливості реалізації різних видів і цілей туризму (пізнавальний, бізнес-туризм, навчальний, шоп-туризм
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та ін), повноцінного відпочинку, повний комплекс
життєзабезпечення. Основними недоліками можна назвати невисоку швидкість пересування транспортних
засобів, високі тарифи, обмеження мобільності, а часто і схильність частини людей до «морської хвороби»
на морських круїзах [3]. Водний транспорт популярний у туристів і взагалі любителів активного відпочинку. Використовуються і великі туристичні судна, і
найрізноманітніші катери, яхти і човни. Традиційні річкові судна, навіть сучасної споруди, відрізняються
низькою за сучасними мірками швидкістю (рідко понад 25 км /год.), тому вони не можуть конкурувати на
рівних з автомобільним та залізничним транспортом.
Зростаючий попит туристів на круїзні річкові та
морські подорожі в Україні залишається незадоволеним з причини морального та фізичного зношення
круїзних лайнерів, неефективного використання потенціалу водного транспорту для розвитку міжнародних і внутрішніх сполучень, недостатнього рівня оснащеності пасажирських причалів об’єктами інфраструктури.
Висновки
Отже визначено, що одним із головних елементів
туристичної індустрії є транспорт. Взаємодія транспортного комплексу з туристичним взаємовигідна. З одного боку, за даними Мінекономіки України, 80-90%
доходу від пасажирських перевезень на транспорті
одержується від обслуговування туристів. З іншого —
завдяки транспорту до туристичного користування залучаються периферійні ділянки рекреаційного простору. А в умовах високого транзитного потенціалу, що
має Україна, розвиток транспортної мережі міг би
сприяти прискоренню інтеграції України в міжнародний економічний простір, а також збільшенню потоків
іноземних туристів.
Для якісного розвитку туристичної галузі потрібен розвиток не тільки готельної інфраструктурної,
але і транспортної, удосконалення організації та управління роботи транспорту, розвиток матеріально-технічної бази транспорту, системи транспортного обслуговування.
Існуюча система транспортного обслуговування
туристів не в змозі забезпечити задоволення попиту
останніх у високоякісних послугах і потребує реформування, особливо щодо проведення інноваційних
змін, які неможливо впровадити без відповідного обсягу інвестиційних ресурсів. Головними проблемами,
які перешкоджають активізації процесу впровадження
інновацій підприємствами, були і залишаються відсутність коштів, кваліфікованого персоналу, інформації про технології та ринки, труднощі знаходження
партнерів по інноваційно-інвестиційній взаємодії.
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Перспективним напрямом розвитку туризму Україні з використанням транспортних послуг є організація подорожі залізницею на вузькоколійній ділянці
на невеликі відстані. Основними проблемами щодо
використання авіаційного транспорту в розвитку туризму є застарілий парк літаків, невідповідність технічних можливостей аеропортів України сучасним міжнародним вимогам, розвиток інфраструктурних об’єктів, необхідність розширення географії міжнародних
авіаперевезень в умовах жорсткої конкуренції з провідними авіакомпаніями світу. Активне залучення різних видів водного транспорту до туристичного обслуговування дозволить ефективно розвивати різноманітні сфери та види туристичного бізнесу, диверсифікувати спектр туристичних послуг.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Постановка проблеми. Сучасний спеціаліст у галузі управління персоналом, випускник вищого навчального закладу має бути енергійним, ініціативним,
діловим, здатним швидко реагувати та приймати нестандартні рішення у складних організаційних ситуаціях, бути готовим до постійного професійного зростання. Підготовка спеціалістів у галузі управління
персоналом потребує розвитку, насамперед, практичних навичок та вмінь стосовно комунікативної компетентності, творчого пошуку ефективних управлінських
рішень, уміння працювати в команді і керувати групою.
Організація навчального процесу у вищому закладі освіти має бути спрямована на роботу студентів
з формування професійних якостей, необхідних майбутньому спеціалісту у галузі управління персоналом.
Розвиток значущих професійних якостей можливий
завдяки інтегруванню теоретичних знань в конкретні
практичні уміння за допомогою певних методів навчання. Цим вимогам оптимально відповідають інтерактивні методи навчання. Проте таке навчання повинно мати належне науково-методичне забезпечення
та готовність викладача до організації даного виду роботи.
Аналіз останніх досліджень. Умовно методи навчання в освітній діяльності можна поділити на дві
групи: ті, де домінує педагог, і ті, що вимагають активності від учасників навчального процесу. Проте,
було б неправильно поділяти зазначені методи викладання на більш чи менш ефективні. Кожен з них має
свої переваги й недоліки. Зараз не викликає сумнівів
те, що актуальними є ті методи, за допомогою яких не
тільки накопичуються знання, а, насамперед, створюються умови для активної роботи.
Інтерактивні методи навчання не є новими у вітчизняній та світовій педагогіці. Розробкою методів інтерактивного навчання та впровадженням їх у навчально-виховний процес у різні часи займалися
Ш. Амонашвілі, В. Давидов, Д. Ельконін, В. Сухомлинський, В. Шаталов та ін. Я. Коменський та
К. Ушинський для активізації учбової діяльності визначали проведення різних ігор, змагань та фрагментів
театралізованих вистав; Л. Ітельсон — дискусії та сумісну діяльність; наочність як важливий канал регуляції навчальної діяльності знаходимо у О. Леонтьєва;
ситуації типу драматизації — у Е. Торндайка.
Методи навчальної діяльності у парах було запропоновано А. Рівіним у 1911 році, проте популярності
набули тільки з середини 90-років у вигляді ігрових та
дискусійних методів навчання. Дидактичний аспект
сучасних інтерактивних методів навчання висвітлюється в роботах дослідників О. Баєвої, Г. Ковальчук,
О. Комар, Л. Пироженко, О. Пометун, О. Савченко,
О. Ярошенко та інших [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10]. Як зазначають дослідники, дані методи у вищих навчальних закладах є ефективним доповненням до класичної форми навчання. Досить популярними інтерактивні методи навчання є зараз у сучасних бізнес-школах.
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Метою даної статті є визначення ролі інтерактивних методів навчання в освітній діяльності та ознайомлення з досвідом їх використання на заняттях з
курсу «Психотехнології управління персоналом».
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі навчання важливою є не лише передача знань,
умінь та навичок, але й направлена пізнавально-пошукова діяльність студентів, їх активна взаємодія. Студенти повинні самостійно знаходити потрібну інформацію, творчо застосовувати її, вміти бачити проблему
і знаходити шляхи її розв’язку, мати навички особистісної рефлексії.
З метою розвитку таких навичок і особистісних
якостей у навчальному процесі успішно застосовуються інтерактивні методи роботи. Інтерактивне навчання — це навчання, насамперед, у активній взаємодії
викладача і студента; побудова навчання в режимі діалогу, активної участі. Інтерактивні методи навчання
поділяють на чотири групи: групова навчальна діяльність, фронтальне навчання, навчання у дискусії та
навчання у грі [4]. Групова робота передбачає організацію навчання студентів у малих групах, що об'єднуються спільними
навчальними задачами. Це дає
можливість співпраці, спілкування, сприяє ефективному засвоєнню знань та формує певні навички та
вміння. Така модель легко й ефективно поєднується із
традиційними формами, методами навчання і може
застосовуватися на різних етапах навчання [1, 4, 5, 7,
9, 10]. Фронтальне навчання передбачає роботу усієї
групи шляхом колективного обговорення певного
спірного питання, формує навички критичного мислення (техніки «мозкового штурму», кейс-методу, дерева рішень та інші).
Навчання у грі (ділові, сюжетно-рольові ігри, організаційно-діяльнісні ігри та ін.) відрізняється від
традиційного навчання. На такому занятті передбачається свобода інтелектуальної діяльності, ігрове моделювання, об’єкта, предмета, явища, що розглядається
під час навчальної діяльності. Ігрова модель окрім рішення навчальної задачі спонукає студентів до інтересів, мотивів, емоцій, активних дій. Це цікавий, творчий процес у навчальній діяльності, що активізує пізнавальну діяльність студентів, має організований характер і орієнтований на певний результат.
Під час активної роботи студенти оволодівають
навичками, які необхідні для майбутнього висококваліфікованого фахівця в галузі управління персоналом:
розуміння суті проблеми, творче розв’язування проблем, удосконалення командної праці, опрацьовування
процедури діяльності, робота в умовах недостатньої
визначеності тощо. Інтерактивні методи навчання можна застосовувати як в межах аудиторних занять, так
і під час самостійної роботи. За такою формою роботи
неможлива пасивність студентів. Як зазначає дослідник О. Комар, кожен зі студентів має конкретне завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватися,
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або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед малою групою та перед всією академічною групою завдання [6].
Успішно проведене заняття повинно пробуджувати активність студентів, формувати нові навички і
уміння учасників, стимулювати студентів до самонавчання. В умовах інтерактивних моделей навчання змінюється і роль викладача. Він виступає не стільки
джерелом інформації, скільки організатором цієї роботи, спрямовуючи навчальний процес у потрібне русло, створюючи умови для ініціативи, формуючи
сприятливий психологічний клімат у студентській
групі, виправляючи помилки. Це допомагає студентам
творчо підходити до процесу навчання взагалі, сприяє
розвитку вміння зважувати альтернативні рішення, бачити неординарні шляхи розв’язання проблем.
При використанні таких методів досягається
максимальне запам’ятовування навчального матеріалу
та забезпечується активна роль студентів у його обробці. Перевага активних методів полягає у тому, що
теоретичні знання випробовуються в умовах, наближених до реальних. Таким чином, студенти мають можливість сформувати навички роботи, що необхідні
майбутньому фахівцю.
Узагальнюючи різні підходи щодо використання
інтерактивних методів навчання у навчальному процесі, можна відмітити, що більшість дослідників указують на важливість поєднання класичного технологічного навчання з інтерактивними методами навчання
[3, 4, 6, 9]. Використання інтерактивних технологій у
практиці викладання вищого навчального закладу, поперше, обумовлене зміною стосунків «викладач — студент» з позиції «суб’єкт (викладач) — об’єкт (студент)»
на суб’єкт — суб’єктний характер відносин. Це вимагає
активності обох сторін. Саме інтерактивні методи
навчання мають великий потенціал для посилення
взаємодії між викладачем і студентами; це методи
спілкування на основі взаємодії. По-друге, основною
умовою такої взаємодії є активізація пізнавальної активності студентів на заняттях. Інтерактивні методи
роботи пробуджують інтерес студентів до навчання та
їх активність, тим самим змінюючи хід комунікації
саме у напрямку взаємодії. Але й не тільки це. Активна
спільна діяльність у навчальному процесі сприяє успішній соціалізації особистості, усвідомленню себе як
частини колективу і пов'язана з подальшою активністю і у суспільстві. Так, А. Шапіто, керівник організації «Освітяни за соціальну відповідальність» (Educators
for Social Resposability), зазначає, що завжди можна
знайти час і місце для того, щоб слухати викладача,
але повинно бути й багато можливостей, щоб учні самі
могли прийняти рішення, і багато — набагато часу і
місця, щоб учні діяли ефективно, самостійно чи у невеликій групі, що в майбутньому приведе до ефективної діяльності у суспільстві [2].
Планування таких інтерактивних занять, як зазначає О. Баєва, передбачає створення передумов реалізації низки методологічних принципів навчального
процесу, у тому числі, інтенсивна самостійна робота
студентів; активне використання технічних засобів навчання; активна підтримка групової взаємодії; активізація і залучення студентів до навчальної роботи; пояснення нових теоретичних положень тем, що вивчаються з використанням методу конкретних ситуацій;
дотримання жорсткого регламенту та умов недостатньої визначеності, що необхідно навчати майбутніх
управлінців [1].
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Отже, можна зробити висновок з усіх цих міркувань: педагоги вищих навчальних закладів можуть успішно використовувати інтерактивні методи навчання
у своїй педагогічній практиці.
Досить ефективним стало використання інтерактивних методів навчання на заняттях з курсу «Психотехнології управління персоналом». Даний курс спрямований на формування практичних умінь та навичок
використовування психологічних технологій та методик, що дозволяють здійснювати управління персоналом на різних рівнях:
− особистісному, який визначає наявність базових особистісних компетенцій, які забезпечують успішність управлінської діяльності (системне мислення, креативність, творчі здібності, вольові якості,
комунікативні здібності, соціальний та емоційний інтелект тощо);
− груповому, що виявляє механізми поведінки
людей, впливає на особистісні мотиви, емоційний
стан співробітників, розвиває довіру та взаєморозуміння);
− організаційному, що передбачає об'єднання
співробітників та груп в єдине ціле та є умовою успішного управління.
Програма курсу включає широкий спектр психологічних методів, інструментів та технологій, що забезпечують психологічний супровід в галузі управління персоналом за наступними напрямами:
− психотехнології відбору персоналу, що включає ознайомлення з «фільтрами» відбору персоналу
(тестування, кейси опрацювання резюме та анкет кандидатів та ін.);
− психологічний супровід процесу адаптації персоналу (особливості наставництва, коучінг в адаптації персоналу, плануванні кар’єри, роботі з цілями, персональною мотивацією);
− мотивація і стимулювання персоналу (технології виявлення потреб та індивідуальних мотиваторів,
соціально-психологічні та організаційні методи мотивування співробітників, самомотивація);
− психотехнології ділової оцінки персоналу (тестування, анкетування, ділові ігри, кейс-метод, ассесмент-менеджмент, 360 градусів тощо);
− психотехнології розвитку персоналу (кар’єрний самоменеджмент, діагностика кар’єрного потенціалу, побудова власної карти кар’єрного успіху).
Основним принципом побудови даного курсу є
інтеграція знань з різних галузей науки (насамперед,
психології, соціології, економіки, менеджменту та
інші), що забезпечує формування професійних навичок спеціалістів в галузі управління персоналом.
Метою курсу є підготовка студентів до ефективного управління співробітниками за допомогою сучасних психологічних методів, технік, інструментів. На
відміну від інших курсів, даний курс має практичну
спрямованість, тому потребує широкого спектру різноманітних методів навчання. Студенти мають отримати практичні навички аналізу організаційних ситуацій, прийняття рішення та розвинути свої особистісні
якості (наприклад, впевненість, комунікативність,
уміння впливати на інших). Тому відмінними рисами
курсу «Психотехнології управління персоналом» є використання різноманітних інтерактивних методів навчання, у тому числі ділових і рольових ігор, «мозкового штурму», кейс-методу, методу моделювання виробничих ситуацій та розгляд проблемних задач, дискусії, тренінгів, групової роботи з ілюстративним матеріалом, використання мультимедійних комп’ютерних програм.
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Прийоми та методи такої активної роботи апробовані на лекційних та семінарських заняттях з даного
курсу у різних академічних групах. Наведемо декілька
прикладів практичного використання інтерактивних
методів навчання у процесі викладання курсу.
Так, досить ефективним у роботі виявився кейсметод, за допомогою якого можна розвивати уміння
аналізувати проблемні ситуації та приймати рішення.
На заняттях студентам пропонуються міні-кейси, за
якими необхідно провести аналіз реальних організаційних ситуацій та запропонувати варіанти вирішення
проблеми за типом: «Якими будуть ваші дії?», «Яке рішення Ви приймете?» тощо.
Для закріплення теоретичних знань, активізації
мислення доцільні жваві дискусії з відповідних тем
курсу. Зібрати якомога більше ідей щодо певної проблеми від усіх учасників групи можна за допомогою
«мозкового штурму». Цікавою виявилася і метафорична техніка «Метод шести капелюхів», що дозволяє
збільшувати ефективність вирішення проблеми, розглядаючи проблему з шести позицій (факти, переваги,
недоліки, емоції, ідеї, альтернативні рішення).
При закріпленні теми «Формування іміджу керівника» використовується модифікований нами варіант тренінгової техніки «Колесо життя» Б. Райна. На
основі цієї техніки було розроблено творче завдання,
в якому необхідно зібрати прийнятний образ сучасного керівника організації. Заздалегідь студентам дається завдання: скласти есе, що розкриває образ сучасного керівника. Це дає можливість студентам самостійно опрацювати матеріал з даної теми, а потім в
аудиторії шляхом дискусії та обговорення «зібрати»
образ сучасного керівника організації. Крім того, дана
вправа дає можливість провести самоаналіз рівня розвитку особистісних та ділових якостей відносно образу
сучасного управлінця та скласти програму саморозвитку.
Нами було модифіковано рольову гру «Прийом
на роботу», в якій кожен учасник програє по черзі 3
ролі: претендента на роботу, роботодавця та експерта.
Для співбесіди підготовлені питання, які найчастіше
задають роботодавці при прийомі на роботу. Після гри
відбувається обмін своїми враженнями, емоціями,
аналізуються «слабкі» місця.
З метою розвитку комунікативних навичок проводяться рольові ігри та відбувається програвання типових рольових ситуацій. Це дозволяє студентам моделювати ситуації, «приміряти» на себе певну роль,
знаходити правильне рішення. Важливим моментом
цих рольових ігор є обмін почуттями, аналіз «слабких»
місць, визначення проблем, над якими необхідно працювати. З цією метою було розроблено рольову гру на
розвиток навичок ділового спілкування у роботі з
персоналом. Перед студентами ставиться завдання:
«Ви — керівник підприємства. Необхідно висловити
своїм співробітникам зауваження, прохання, відмову,
подяку, комплімент або познайомитись чи представитись». Робота відбувається у «двійках» або «трійках»,
після закінчення якої студенти обмінюються своїми
думками, обговорюють важливі моменти гри, визначають те, над чим ще необхідно працювати.
Комунікативні навички студентів розвиваються і
на виступах з реферативними повідомленнями. Ці виступи також проводяться в активній формі. Перед студентами ставиться задача: «Уявіть, що ви експерт з
певного питання (відповідно до теми реферату). У такій формі необхідно подати підготовлений матеріал.
Це допоможе розвитку ваших комунікативних нави-
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чок, зняти певні комунікативні бар’єри». У кінці кожного виступу проводиться аналіз та самоаналіз (рефлексія) виступу, використовуючи психологічну модель
«Вікно Джогарі», що дозволяє отримати зворотній
зв’язок із групою, виявляти закриті й невідомі частини
особистості та усвідомлювати їх.
До того ж, кожне семінарське заняття супроводжується блоками тестів з психодіагностики. Це надає
студентам можливість не тільки опановувати роботу з
психодіагностичним інструментарієм, але й діагностувати свій особистісний та професійний потенціал.
Висновки
Таким чином, використання інтерактивних методів навчання є досить ефективною формою навчальної
роботи, що забезпечить перехід від інформаційної методики викладання та простої репродукції знань до їх
глибокого осмислення, творчого використання й змінить статус студента, який перетворюється із пасивного слухача у «конструктора» своїх знань. Викладач
стає наставником, організатором навчальної діяльності студентів. Це потребує професіоналізму, пов’язаного з володінням інтерактивними методами навчання, творчою роботою.
Тому існує потреба у розробці методики організації навчального процесу за допомогою інтерактивних методів навчання, підготовці педагогічних кадрів.
На нашу думку, процес впровадження у навчально-виховний процес вищого закладу освіти інтерактивних
методів навчання повинен бути послідовним та виваженим, розумно поєднуючи та комбінуючи інтерактивні методи навчання із традиційними.
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ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ
В. І. Коміренко
академік АЕН України, м. Київ
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
ВП НУБІП АГРОНОМІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
на 2016-2020 рр.
(проект)
Актуальність. Загострення конкуренції серед
ВНЗ, зменшення державного фінансування освіти та
науки, розширення автономності університетів та підсилення статусу «дослідницький університет» сприяє
пошуку нових конкурентних переваг. Для НУБіП такими можуть стати відокремлені підрозділи, зокрема,
агрономічна дослідна станція. Отже, основна мета
програми — це створення конкурентних переваг агростанції та НУБіП в цілому.
Принципи.
1. Агрономічна дослідна станція — підрозділ університету, чітко керується його статутом та положенням про відокремлений підрозділ.
2. Місія агрономічної дослідної станції: забезпечення наукових досліджень за визначеним напрямком
дослідницького університету НУБіП, практична підготовка студентів та інноваційна виробнича діяльність.
3. Агрономічна дослідна станція — неприбутковий підрозділ, але діяльність її не має бути збитковою.
4. Агрономічна дослідна станція — зона вільна від
корупції.
5. Агрономічна дослідна станція застосовує міжнародні стандарти корпоративного управління та культури, наукового менеджменту.
6. Кадровим резервом та пріоритетними кандидатами на посади агрономічної дослідної станції є кращі
випускники НУБіП.
7. Агрономічна дослідна станція приймає посильну участь у виконанні програми соціально- економічного розвитку селища Пшеничне.
Аналіз ситуації. Внаслідок воєнної агресії Росії,
зменшення фінансування, слабкого менеджменту ресурсно потужна дослідна станція прийшла в занепад:
- сальдо балансу станції негативне, сягає до 2 млн
грн;
- кредиторська заборгованість близько 2 млн грн;
- стан машино-тракторного парку незадовільний;
- близько 500 га земель (половина угідь ) віддана
в оренду;
- переорані пасовища також віддані орендаторам;
- наукова робота знаходиться на незадовільному
рівні: корпус для навчально-наукових лабораторій пустий, дослідні ділянки засіваються та обробляються
випадковими агрегатами на наднизькому рівні (насіння зверху, рядки нерівні, таблички та оформлення
відсутні);
- найголовніша наукова лабораторія — бібліотека
знаходиться в аварійному стані (як, до речі, й будинок
культури);
- сад старий запущений, сад молодий недоглянутий, лісополоси та осушуючі рівчаки позаростали чагарниками і слугують розсадниками хвороб і шкідників;
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- ставки, які де-юре належать станції, де-факто їй
не належать, там хазяйнують місцеві підприємці, ні
копійки не сплачуючи ні до бухгалтерії станції ні до
бюджету місцевої сільради;
- деревообробний цех знищено, будівля згорена;
- будівельна бригада розпущена;
- на землях станції утворено сміттєзвалище;
- на фермі відсутній будь який контроль, у тому
числі санітарний зав. фермою Н.М. Якимчук обіймає
3 посади одночасно, ветлікар — 3, головний агроном
обіймає посаду заступника директора по науці, весь
адмінперсонал "сидить на 2-3 стільцях";
- техніка на фермі зберігається в неналежному
стані;
- корів не виганяють на пасовища;
- відсутні накриття в літніх таборах;
- свинокомплекс незадіяний, лунають пропозиції
щодо його розкомплектування;
- опалення гуртожитку загрозливо нефункціональне;
- проблема житла для працівників вирішується
лише силами студентського гуртожитку;
- голова сільради А.О. Мусієнко засвідчила про
200 заяв на виділення земельних ділянок за рахунок
земель станції, аргументуючи це неефективним господарюванням станції. Крім того наголошує на ймовірній необхідності сплатити станцією чи університетом
податок на землю в сумі біля 300 тис. грн;
- про цю ситуацію гол. бухгалтер який обіймає
посаду юриста С.І. Дорофеєва не знає;
- заробітна плата отримується готівкою без належної охорони;
- спостерігається низький рівень виконавської
дисципліни, зафіксовані часті випадки знаходження
на робочому місці в нетверезому стані;
- на посадах, що потребують допуски різних рівнів, працюють фахівці без них;
- частішають випадки колективного незадоволення студентів умовами практики, проживання, харчування та ін.
Таким чином, стартові умови програми можна
віднести до категорії складних, але небезнадійних. Ситуацію потрібно змінювати негайно, поки цими питаннями не зайнялись відповідні державні органи.
Основні напрямки програми:
1. Науковий.
2. Навчальний.
3. Виробничий.
4. Комерційний.
5. Соціально-економічний.
6. Кадровий.
7. Міжнародний.
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КОМІРЕНКО В. І.
Основні завдання
1. Наука.
1.1. Привести у відповідність до статусу агрономічної дослідної станції дослідницького університету
положення, кадровий склад, стандарти менеджменту.
1.2. Провести науково-практичну конференцію,
присвячену 60-річчю створення станції та конкурс
бізнес-планів розвитку.
1.3. Ініціювати створення координаційної ради по
спеціалізації.
1.4. Уточнити та доповнити переліки тем випускних кваліфікаційних робіт студентів ,кандидатських та
докторських дисертацій пошукувачів за актуальною
для розвитку станції тематикою. Гарантувати належні
умови для проведення досліджень та можливість працевлаштування.
1.5. Активізувати роботу щодо отримання грантів
на наукові дослідження.
2. Практика студентів та аспірантів.
2.1. Поновити «Порядок проходження практичної підготовки на агрономічній дослідній станції».
2.2. Ввести дисциплінарну та фінансову відповідальність керівників та учасників практичного навчання за порушення «Порядку».
2.3. Модернізувати механізми практики у формі
бізнес-інкубатора.
2.4. Ввести практичну підготовку кращих випускників з частковим виконанням обов’язків працівників
станції.
2.5. Відновити студентські буд- та сільгоспзагони
в рамках практичної підготовки.
3. Виробництво.
3.1. Підняти рівень виробництва до інноваційного та прибуткового (відеоспостереження, GPSнавігація, метеомоніторинг).
3.2. Перебудувати виробничу діяльність за кращими бізнес-планами.
3.3. Поновити та покращити існуючий машинотракторний парк.
3.4. Відновити діяльність будівельної бригади, деревообробного цеху, олійниці, млина, крупорушки,
біодизельної установки, рибогосподарства, свинарства, вівчарства, птахівництва тощо.
3.5. Проводити апробацію наукових розробок
вчених університету (розбивка інтенсивного саду,
розмноження нових сортів та ін.).
4. Комерціалізація.
4.1. Створити відділ маркетингу з повноваженнями та обов’язком поповнення обігових коштів
станції усіма доступними законними способами (від
реалізації чаїв липового, лікарських трав до фасування
гною сипцю).
4.2. Відкрити в приміщенні НУБіП маркету по
пільговій реалізації продукції агростанції та інших
відокремлених підрозділів.
4.3. Укласти угоду з профкомом університету про
соцхарчування.
4.4. Систематично приймати участь в сільськогосподарських ярмарках м. Києва та ін.
4.5. Через систему закупівель «Прозорро» укласти
угоди про постачання продукції.
5. Соціально-економічна діяльність.
5.1. Налагодити тісну співпрацю з місцевою громадою, переконати в неможливості відведення земе-
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льних участків за рахунок угідь агростанції та змінити
на позитивний імідж агростанції як наукового центру
та доброго господаря.
5.2. Запланувати на перспективу при наявності
вільних коштів будівництво службового житла за державними та міжнародними проектами.
5.3. Розробити та запровадити програму енергозбереження.
5.4. Вирішити питання із закриттям сміттєзвалища.
5.5. Відновити роботу будинку культури та бібліотеки.
6. Кадрова політика.
6.1. Зайняти вакантні посади шляхом оголошення
конкурсу, створення кадрової комісії та кадрового резерву станції.
6.2. Постійне підвищення кваліфікації та запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління.
6.3. Створення дієвої команди ефективних менеджерів, запровадження норм корпоративної культури.
6.4. Оптимізація посадових інструкцій та системи
управління.
6.5. Створити студентську дирекцію станції.
7. Міжнародна діяльність.
7.1. Разом з міжнародним відділом НУБіП постійно приймати участь в міжнародних проектах Горизонт, Темпус, Тасіс та ін.
7.2. Ініціювати при наявності умов проведення
досліджень та стажування студентам та слухачам університетів — партнерів з інших країн.
7.3. Створити міжнародний центр зеленого туризму.
7.4. Проведення та участь в міжнародних наукових заходах.
7.5. Налагодити співпрацю з подібними науковими підрозділами з метою обміну досвідом та створення спільних проектів.
Умови, форми і механізми реалізації програми
Для успішної реалізації програми потрібні сприятливі умови зовнішнього та внутрішнього середовища. На жаль, перспективи розвитку факторів зовнішнього середовища не є позитивними. Автор не очікує суттєвих надходжень з державного бюджету для
реалізації програми, хоча вирішення принципових
завдань, як наприклад оновлення техніки, придбання
наукового обладнання та дослідних зразків, без фінансової допомоги університету неможливі.
Ефективний менеджмент станції здатен створити
сприятливі умови внутрішнього середовища, що дасть
змогу виконати значну кількість завдань програми.
Комерціалізація наукових досліджень дозволить покращити соціальне становище дослідників та поповнити рахунки станції.
Основними механізмами реалізації програми є
розробка та затвердження положення про агрономічну дослідну станцію, стратегії розвитку станції до
2025 року, положень про практичну підготовку, студентські загони, кадрову комісію, кадровий резерв,
вчену раду станції, рішення вченої ради університету,
накази та розпорядження ректора, рішення вченої
ради станції, накази та розпорядження директора.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

КОМІРЕНКО В. І.
Фінансовий план :
Економічне обґрунтування вирощування озимої пшениці (в розрахунку на 1 га)
Показники
Одиниці
При урожайності 36,7 ц/га
виміру
(середня урожайність за останні 5 років)
кількість ціна за одиницю, грн вартість-всього, грн
Виробничі витрати:
Насіння
Міндобрива: суперагро
аміачна селітра

кг
кг
кг

220
100
100

4,50
10,00
8,00

990,00
1000,00
800,00

протруювач: Раксіл Ультра

кг

0,25

680,00

170,00

гербіциди: Гранстар Голд

кг

0,02

7524,00

150,48

фунгіциди: Фалькон

л

0,5

785,00

392,50

кг

46,0

18,70

860,20

Засоби захисту рослин:

Пальне
Мастила

43,01

Ремонт

308,43

Загально-виробничі витрати та інші

707,19

Амортизація

433,75

Заробітна плата:
механізовані роботи люд/год

7,1

40,00

ручні роботи

3,2

20,00

люд/год

Орендна плата за землю

284,00
64,00
680,00

Разом витрат на 1 га

грн

6883,56

Собівартість 1 тонни

грн

1875,63

Витрати на збут 1 тонни продукції
Повна собівартість 1 тонни

грн
грн

168,80
2044,43

Економічне обґрунтування вирощування кукурудзи на зерно (в розрахунку на 1 га)
Одиниці
При урожайності 63,4 ц/га
виміру
(середня урожайність за останні 5 років)
кількість ціна за одиницю, грн вартість-всього, грн
Виробничі витрати:
Насіння
Міндобрива:

нітроамофоска

кг

25

48,00

1200,00

кг

300

10,40

3120,00

л

1,0

3168,00

3168,00

л

0,2

770,00

154,00

кг

83,0

18,70

1552,10

Засоби захисту рослин:
гербіциди:

Мілагро

інсектцитиди: Карате Зеон
Пальне
Мастила

77,61

Ремонт

556,30

Загально-виробничі витрати та інші

982,80

Амортизація

864,86

Заробітна плата:
механізовані роботи люд/год

9,25

40,00

ручні роботи

2,50

20,00

люд/год

Орендна плата за землю

370,00
50,00
680,00

Разом витрат на 1 га

грн

12775,67

Собівартість 1 тонни

грн

2015,09

Витрати на збут 1 тонни продукції

грн

295,40

Повна собівартість 1 тонни

грн

2310,49
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КОМІРЕНКО В. І.
Економічне обґрунтування вирощування сої (в розрахунку на 1 га)
Одиниці
При урожайності 15,6 ц/га
виміру
(середня урожайність за останні 5 років)
кількість ціна за одиницю, грн вартість-всього, грн
Виробничі витрати:
Насіння
Міндобрива:

нітроамофоска

кг

100

12,00

1200,00

кг

200

10,40

2080,00

Засоби захисту рослин:
протруювач:

Максим

гербіциди:

л

0,75

660,00

495,00

Планріз

л

0,18

70,00

12,60

Базагран М

л

3,0

199,00

597,00

Селект

л

1,8

638,00

1148,40

Хармоні

г

0,008

12012,00

96,10

кг

43,2

18,70

807,84

Пальне
Мастила

40,39

Ремонт

323,87

Загально-виробничі витрати та інші

544,10

Амортизація

351,07

Заробітна плата:
механізовані роботи люд/год

9,50

40,00

ручні роботи

2,5

20,00

люд/год

Орендна плата за землю

380,00
50,00
680,00

Разом витрат на 1 га

грн

8806,36

Собівартість 1 тонни

грн

5645,10

Витрати на збут 1 тонни продукції

грн

379,74

Повна собівартість 1 тонни

грн

6024,84

Економічне обґрунтування вирощування гороху (в розрахунку на 1 га)
Одиниці
При урожайності 20,2 ц/га
виміру
(середня урожайність за останні 5 років)
кількість ціна за одиницю, грн вартість-всього, грн
Виробничі витрати:
Насіння
Міндобрив:

суперагро

кг

350

6,50

2275,00

кг

100

10,00

1000,00
76,56

Засоби захисту рослин:
протруювач:

Вітавакс 200 ФФ

л

0,3

255,20

гербіциди:

Базагран М

л

3,0

199,10

597,30

л

1,0

226,60

226,60

кг

38,5

18,70

719,95

інсектцитиди: Бі-58
Пальне
Мастила

36,00

Ремонт

197,26

Загально-виробничі витрати та інші

307,72

Амортизація

217,46

Заробітна плата:
механізовані роботи люд/год

7,95

40,00

318,00

ручні роботи

2,25

20,00

45,00

люд/год

Орендна плата за землю

196

680,00

Разом витрат на 1 га

грн

6696,84

Собівартість 1 тонни

грн

3315,27

Витрати на збут 1 тонни продукції

грн

329,36

Повна собівартість 1 тонни

грн

3644,63

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

КОМІРЕНКО В. І.
Економічне обґрунтування вирощування соняшнику (в розрахунку на 1 га)
Одиниці
При урожайності 21,6 ц/га
виміру
(середня урожайність за останні 5 років)
кількість ціна за одиницю, грн вартість-всього, грн
Виробничі витрати:
Насіння
Міндобрива:

нітроамофоска
аміачна селітра

кг

6

300,00

1800,00

кг

100

10,40

1040,00

кг

100

8,00

800,00

л

2,0

330,00

660,00

Засоби захисту рослин:
гербіциди:

Гезагард
Харнес

інсектицид: Енжіо
Пальне

л

3,0

220,00

660,00

л

0,18

1760,00

316,80

кг

52,0

18,70

972,40

Мастила

48,62

Ремонт

362,67

Загально-виробничі витрати та інші

831,55

Амортизація

510,02

Заробітна плата:
механізовані роботи

люд/год

9,30

40,00

372,00

ручні роботи

люд/год

2,6

20,00

52,00

Орендна плата за землю

680,00

Разом витрат на 1 га

грн

9106,06

Собівартість 1 тонни

грн

4215,77

Витрати на збут 1 тонни продукції

грн

509,74

Повна собівартість 1 тонни

грн

4725,51

Економічне обґрунтування вирощування ярого ячменю (в розрахунку на 1 га)
Одиниці
При урожайності 24,7 ц/га
виміру
(середня урожайність за останні 5 років)
кількість ціна за одиницю, грн вартість-всього, грн
Виробничі витрати:
Насіння
Міндобрива:

суперагро
аміачна селітра

кг

220

4,00

880,00

кг

100

10,00

1000,00

кг

100

8,00

800,00

кг

1

517,00

517,00

кг

0,02

7524,00

150,48

л

0,6

785,00

471,00

кг

38,5

18,70

719,95

Засоби захисту рослин:
протруювач:
гербіциди:

Вінцит Форте
Гранстар Голд

фунгіциди:

Фалькон

Пальне
Мастила

36,00

Ремонт

188,72

Загально-виробничі витрати та інші

317,05

Амортизація

256,81

Заробітна плата:
механізовані роботи

люд/год

7,95

40,00

ручні роботи

люд/год

2,75

20,00

Орендна плата за землю

318,00
55,00
680,00

Разом витрат на 1 га

грн

6390,01

Собівартість 1 тонни

грн

2587,05

Витрати на збут 1 тонни продукції

грн

206,96

Повна собівартість 1 тонни

грн

2794,01
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КОМІРЕНКО В. І.
Економічне обґрунтування вирощування вівса (в розрахунку на 1 га)
Одиниці
При урожайності 19,2 ц/га
виміру
(середня урожайність за останні 5 років)
кількість ціна за одиницю, грн вартість-всього, грн
Виробничі витрати:
Насіння

кг

Міндобрива:

суперагро
аміачна селітра

Пальне

190

4,50

855,00

кг

50

10,00

500,00

кг

100

8,00

800,00

кг

33,5

18,70

626,45

Мастила

31,32

Ремонт

140,64

Загально-виробничі витрати та інші

236,27

Амортизація

159,48

Заробітна плата:
механізовані роботи люд/год

7,25

40,00

ручні роботи

2,25

20,00

люд/год

Орендна плата за землю

290,00
45,00
680,00

Разом витрат на 1 га

грн

4364,17

Собівартість 1 тонни

грн

2273,00

Витрати на збут 1 тонни продукції

грн

181,84

Повна собівартість 1 тонни

грн

2454,84

Економічне обґрунтування вирощування ріпаку ярого (в розрахунку на 1 га)
Одиниці
При урожайності 15,8 ц/га
виміру
(середня урожайність за останні 5 років)
кількість ціна за одиницю, грн вартість-всього, грн
Виробничі витрати:
Насіння

кг

5

30,00

150,00

нітроамофоска

кг

200

10,40

2080,00

аміачна селітра

кг

300

8,00

2400,00

л

0,3

2816,00

844,80

Міндобрива

Засоби захисту рослин:
гербіциди: Галера Супер
Селект

л

1,8

638,00

1148,40

Команд

г

0,15

2406,80

361,02

кг

48,5

18,70

906,95

Пальне
Мастила

45,35

Ремонт

396,83

Загально-виробничі витрати та інші

666,67

Амортизація

180,64

Заробітна плата:
механізовані роботи люд/год

7,5

40,00

ручні роботи

1,53

20,00

люд/год

Орендна плата за землю
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300,00
30,60
680,00

Разом витрат на 1 га

грн

10191,25

Собівартість 1 тонни

грн

6450,16

Витрати на збут 1 тонни продукції

грн

574,20

Повна собівартість 1 тонни

грн

7024,36

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

КОМІРЕНКО В. І.
Економічне обґрунтування вирощування гречки (в розрахунку на 1 га)
Показники
Одиниці
При урожайності 9,6 ц/га
виміру
(середня урожайність за останні 5 років)
кількість ціна за одиницю, грн вартість-всього, грн
Виробничі витрати:
Насіння

кг

100

12,00

1200,00

Міндобрива - нітроамофоска
Пальне

кг

100

10,40

1040,00

кг

52,0

18,70

972,40

Мастила (5%)

48,62

Ремонт

163,05

Загально-виробничі витрати та інші

273,93

Амортизація

184,90

Заробітна плата:
- механізовані роботи люд/год

9,20

40,00

368,00

- ручні роботи

8,40

20,00

168,00

люд/год

орендна плата за землю

665,00

Разом витрат на 1 га

грн

5083,90

Собівартість 1 тонни

грн

5295,73

Витрати на збут 1 тн. продукції

грн

264,79

Повна собівартість 1 тонни

грн

5560,51

За даними 2010-2015 рр. маркетингових років та
закупівельних цін на 15.05.2016 р. прогнозні цифри
виглядають так : 1 т в грн
Культура

Пшениця
(озима)
Кукурудза
Соя
Горох
Соняшник
Ячмінь
Овес
Ріпак
Гречка

Повна собівартість
1т

Закупівельна ціна

2044
2310
6025
3645
4726
2794
2455
7024
5560

4200
4305
9912
7833
11108
3501
3450
7983
15000

Надходження

2156
1995
3887
4188
6382
807
995
959
9440

Враховуючи площу по 100 га на культуру та середню врожайність
Культура
Пшениця
Кукурудза
Соя
Горох
Соняшник
Ячмінь
Овес
Ріпак
Гречка

Урожай
4
6
1.5
2
2
2.5
2
1.6
1

Ціна
4200
4305
9912
7833
11108
3501
3450
7983
15000

Надходження
8624
862400
25830 2583000
5830
583000
15666 1566600
12764 1276400
20175 2017500
1980
198000
1534
153400
9440
944000

Таким чином, від рослинництва можна очікувати
10 млн 302 тис. грн.
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При відсутності надійної охорони ця цифра може
зменшитися в рази, або як сьогодні приноситиме збитки.
Тваринництво
Наявні 200 корів, над якими відверто знущаються, дають по 5 тисяч молока з жирністю до 4%.
При нормальному пасовищі та заготівлі кормів
реально підняти надої до 8 т.
Закупівельна ціна 6 грн за літр є просто грабіжницькою
Вал :200 на 5 на 6 рівно 6 млн, з яких на рахунку
збитки.
Висновки та пропозиції
1. Агрономічна дослідна станція — одне з кращих
сільгоспугідь України.
2. Результати господарювання та невиконання
свого прямого призначення може призвести до її ліквідації.
3. Самі скромні підрахунки свідчать про ймовірний платіжний баланс з показниками біля 15 млн грн
плюс (зараз мінус 2 млн).
4. Наданий проект програми розвитку не є ідеальним, потребує вдосконалення та втілення в життя.
5. Проблеми, що лежать на поверхні автор в змозі
вирішити за 1 місяць.
6. Позитивного сальдо платіжного балансу реально досягти через 1,5 роки.
7. Повну відповідність науковому підрозділу дослідницького університету реально досягти через
2 роки.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,
керівнику Відділення проблем макроекономіки та модернізації
Інституту економіки промисловості НАН України,
доктору економічних наук, професору
ЛЯШЕНКУ ВЯЧЕСЛАВУ ІВАНОВИЧУ
60 РОКІВ
Ляшенко Вячеслав Іванович народився 9 квітня
1956 р. в м. Донецьку, Україна. Почав працювати в
Інституті економіки промисловості (ІЕП) НАН України після закінчення Донецького державного університету по спеціальності «Економічна кібернетика» з
серпня 1978 р. на посаді інженера. З листопада 1978
по травень 1980 р. проходив дійсну військову службу
рядового та сержантського складу. У серпні 1980 р. повернувся у відділ проблем управління виробництвом
на посаду економіста. З 1981 по 1985 р. навчався в аспірантурі ІЕП НАН України без відриву від виробництва, водночас працював молодшим науковим (19831988) та науковим (1988-1990) співробітником ІЕП
НАН України. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію з проблем розвитку організаційних структур виробничих об’єднань у промисловості України. З 1990
по 1997 р. працював старшим науковим співробітником, з 1997 по 1999 р. — завідувач сектору оргструктур
ринкової економіки інституту. У 1994 р. присвоєно
звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Економіка, планування та організація управління народним господарством», а у 2004 — доцента по
кафедрі менеджменту. У 1999-2002 рр. навчався в
докторантурі ІЕП НАН України. У 2008 р. успішно захистив докторську дисертацію з проблем регуляторної
політики в сфері малого підприємництва, а у 2014 р.
отримав звання професора за спеціальністю 08.00.03 —
економіка та організація управління національним
господарством. З 2007 р. і по теперішній час В.І. Ляшенко працює на посаді завідувача відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України.
В.І. Ляшенко — відомий в Україні фахівець з
проблем управління виробництвом, державної та регіональної, фінансової та регуляторної політики. Законодавчі та виконавчі органи державної влади використовують результати його наукових досліджень при
формуванні концепцій, стратегій, законопроектів,
державних програм, заходів з реалізації стратегій та
програм. Проведені під його керівництвом наукові дослідження спрямовані на становлення та розвиток нової системи державного та регіонального регулювання
у сфері промислової та підприємницької діяльності,
адаптованої до ефективного функціонування в ринкових умовах. Це — результати його праці у якості керівника етапів та підтем науково-дослідних тем, серед
яких, зокрема: «Дослідження та розробка наукових
основ регіональної промислової політики» (19982000 рр.), «Дослідження розвитку підприємств в умовах введення режиму спеціальних економічних зон та
територій пріоритетного розвитку» (2000-2003 рр.),
«Державне регулювання розвитку виробничої сфери в
регіоні» (2003-2006 рр.), «Формування стратегічних
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напрямів і організаційно-економічних механізмів розвитку малого бізнесу в регіоні» (2006-2009 рр.), «Старопромислові регіони України і їх структурна трансформація» (2009-2012 рр.), «Інституційне забезпечення структурних трансформацій промислових регіонів» (2012-2015 рр.), «Модернізація економіки промислових регіонів в умовах децентралізації управління» (2015-2018 рр.).
Він був автором розробки низки концепцій, стратегій, законопроектів на державному, галузевому та
регіональному рівнях. Під його керівництвом розроблено та впроваджено низку методичних рекомендацій
для органів управління галузевого, регіонального та
виробничого рівнів. Теоретичні і практичні результати
досліджень знайшли застосування при підготовці законопроектів, Концепції державної регіональної політики, Державної стратегії регіонального розвитку України до 2015 року, Стратегії розвитку малого підприємництва Донецької області на 2006-2010 та 20112016 рр., Стратегії економічного та соціального розвитку Донецької області до 2015 року, Стратегії розвитку м. Донецька до 2020 року, Розділу щодо спрощеної системи оподаткування малого підприємництва
Податкового кодексу України тощо.
В.І. Ляшенко здійснює постійний контакт та експертизу законопроектів, які розглядаються в Комітетах з питань — бюджетної політики; фінансів, податкової та митної політики; промислової, регуляторної
політики та підприємництва Верховної Ради України,
зокрема при опрацюванні нової редакції спрощеного
режиму оподаткування малого підприємництва Податкового кодексу та проекту Митного кодексу. Кілька
разів залучався до складу робочих груп, які створювалися Міністерством регіонального розвитку та будівництва для опрацювання відповідних законопроектів,
постійно співпрацює з Держпідприємництвом України та Українським союзом промисловців та підприємців (його Економічної ради та президії Донецького
регіонального відділення).
Результати його досліджень з концептуальних,
регуляторних та інституціональних засад удосконалення якості державного та регіонального управління
та впровадження активної регуляторної політики мають широке використання на національному та регіональному рівнях. Вони постійно подаються до Верховної Ради України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ, Держпідприємництва,
обласних державних адміністрацій. Вони знаходять
використання на державному рівні: при підготовці
нормативно-правових документів, законопроектів та
удосконаленні чинного законодавства України, а на
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регіональному рівні — при формуванні регіональних
стратегій розвитку.
В.І. Ляшенко бере активну участь в громадському
житті держави та регіону. Він певний термін був позаштатним радником Голови Верховної Ради України,
консультантом Комітету з питань промислової, регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради
України, позаштатним радником заступників голови
Держпідприємництва та Донецької облдержадміністрації.
Під його керівництвом підготовлено чотири кандидати та один доктор економічних наук. На сьогодні
він є науковим керівником аспірантів та консультантом одного докторанта.
В.І. Ляшенко надрукував особисто та у співавторстві понад 500 наукових праць, у тому числі 4 фундаментальні індивідуальні, понад 20 монографій у співавторстві з 1-2 співавторами (в тому числі 1 підручник
та 2 навчальних посібника з грифом МОН України) та
кілька десятків колективних монографій, у яких викладені концептуальні та науково-методичні розробки
з проблем фінансів, промислової та регуляторної політики, регіонального управління. Монографії В.І. Ляшенка протягом 1998-2011 рр. 5 разів були лауреатами
та переможцями регіонального конкурсу «Книга Донбасу» в номінації «Економіка».
В.І. Ляшенко протягом майже десяти років постійно очолює створену у 2002 р. спільним рішенням
Президії НАН та МОН України філію ІЕП НАН України при Луганському національному університеті
ім. Т. Шевченка, що сприяє поширенню розробок інституту в Луганській області. Він — головний редактор
журналу «Економічний вісник Донбасу», засновниками якого є ІЕП НАН України та ЛНУ ім. Т. Шевченка. Cлід відзначити, що вже два роки поспіль четвертий номер цього часопису виходить виключно
англійською мовою та розсилається до бібліотек провідних європейських університетів.
Серед останніх значних робіт особливої уваги заслуговують наступні монографії: Регіональні економічні зв’язки та вільні економічні зони (підручник,
Донецьк, 2005), Развитие малого предпринимательства (Москва, Экономистъ, 2006), Наноэкономика,
наноиндустрия, нанотехнологии: проблемы и перспективы развития и управления в славянских странах
СНГ (Донецк-Мурманск, 2007), Малое предпринимательство в странах СНГ (Москва, Магистр, 2007),
Фондовые индексы зарубежных рынков (Москва, Магистр, 2007), Регулирование развития экономических
систем: теория режимы, институты (Донецк, 2006),
Регулирование развития малого предпринимательства
в Украине: проблемы и пути решения (Донецьк, 2007),
Трансформация промышленного комплекса региона:

проблемы управления развитием: (Донецк, 2008),
Национализация и приватизация предприятий (Опыт
Франции для Украины) (Донецк, 2009), Глобальна
економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та
шляхи подолання в Україні (Донецьк, 2010), Розвиток
підприємництва в промисловості України (Одеса,
2010), Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України (Донецьк-Тернопіль, 2011), Фінансово-регуляторні режими стимулювання економічного розвитку: основи економічної режимології (Донецьк, 2012), Структурні трансформації
економіки старопромислових регіонів (Донецьк,
2013), Перший етап модернізації економіки України:
досвід та проблеми (Запоріжжя, 2014), «Україна ХХІ:
неоіндустріальна держава або «крах проекту»?» (Київ,
2015).
В.І. Ляшенко нагороджений Медаллю АН УРСР
для молодих учених (1988), Подякою Президента України (1999), Почесними грамотами Запорізької, Донецької та Луганської облдержадміністрацій, Донецького міського голови, Українського фонду підтримки
підприємництва, Українського союзу промисловців та
підприємців, дипломом лауреата (1998) та медаллю
«Трудова слава» (2015) Академічного рейтингу «Золота
Фортуна», Почесними грамотами (1998, 2008) та Подякою (2016) Президії НАН України. Його характеризує творча активність, ініціатива, діловитість, високе
почуття відповідальності за якість та результативність
виконаних робіт. Важливою ознакою результатів його
наукових досліджень є новизна, високий теоретичний
рівень та спрямованість на практичне втілення одержаних результатів.
В.І. Ляшенко виконує значну науково-організаційну діяльність на міжнародному рівні, в Україні та
Донецькому регіоні. Він є академічним секретарем
Ради Експертів Інституту Міжнародного співробітництва та розвитку (Познань, Польща), головним редактором фахового журналу «Економічний вісник Донбасу», включеного до наукометричних баз РІНЦ,
«Copernicus» та «Research Library», відповідальним редактором збірника наукових праць ІЕП НАН України
«Управління економікою: теорія і практика», членом
редколегії наукових журналів: «Схід», «Економіка промисловості», «Проблемы экономики и управления»
(Бєлгород, Росія), а також як віце-президент Академії
економічних наук України — відповідальним секретарем редколегії наукового журналу «Вісник економічної науки України». Плідна творча діяльність і повсякденна участь у розв’язанні актуальних завдань економічної науки і практики забезпечили визнання В.І. Ляшенка як одного із провідних в Україні вчених та його
авторитет серед науковців, фахівців і працівників органів управління.
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України,
Президія Академії економічних наук України,
Редколегія журналу
“Вісник економічної науки України“
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З НАГОДИ 70-річчя З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
доктора економічних наук,
старшого наукового співробітника,
академіка АЕН України
ХАРАЗІШВІЛІ ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА
4 листопада 2016 року виповнюється 70 років видатному вченому-математику-економісту, доктору
економічних наук, кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику, головному науковому
співробітнику Інституту економіки промисловості
НАН України, академіку Академії Економічних Наук
України Харазішвілі Юрію Михайловичу.
Майбутній вчений народився у м. Острогожськ
Воронізької області, але через місяць опинився на
батьківщині батька — Грузії, у м. Тбілісі, де отримав
середню освіту, а потім вступив до Київського інституту інженерів цивільної авіації. У 1969 р. закінчив Київський інститут цивільної авіації за спеціальністю
«Математичні й рахувально-обчислювальні прилади та
обладнання» та був залишений у лабораторії моделювання систем керування літальними апаратами КІІЦА
на посаді інженера, старшого інженера. Його наукове
життя було пов’язано спочатку з технічними науками,
а потім — з економічними.
У 1975 р. закінчив заочну аспірантуру КІІЦА
та захистив кандидатську дисертацію за фахом
05.13.13 — «Обчислювальна техніка». Є автором гібридних обчислювальних систем, що поєднують переваги аналогових та цифрових обчислюваних машин для моделювання динаміки польоту літальних
апаратів (у тому числі космічних) у реальному
масштабі часу. Особисто розробив компілятор для
автоматизації складання схеми моделювання і
масштабування аналогових машин на цифровій техніці. За цією тематикою отримав 3 авторських свідоцтва.
З 1977 по 1979 р. працював у Конструкторському
бюро «Промінь» виробничого об’єднання ім. Артема у
відділі перспективних розробок на посаді інженераконструктора 1 категорії, де займався моделюванням
та розробкою систем керування літальними апаратами
для захисту задньої півсфери літальних апаратів — ракетами зворотного старту. З 1979 по 1984 р. працював
У Київському філіалі всесоюзного НДІ радіоапаратури
на посаді старшого наукового співробітника, де займався моделюванням та розробкою систем вторинної
радіолокації — маяків-відповідачів. Розробив математичну модель системи вторинної радіолокації «запитвідповідь», що дозволило виявити «вузькі місця» системи та запропонувати нове вирішення проблеми
звітності маяків-відповідачів з ймовірності “0,7” для
30 запитувачів до ймовірності “1” для 200 запитувачів
з використанням розробленого алгоритму автопідстроювання частоти запиту. Користуючись досконалим
знанням динаміки польоту літальних апаратів запропонував авіаційний робот для доставки маяків-відповідачів на задану територію, використовуючи метод
бомбометання “з кабрірування”. За цією тематикою
отримав 2 авторських свідоцтва.
З 1984 по 1991 р. працював у Конструкторському
бюро «Південне» у спеціалізованому відділі на посадах
начальника сектора, начальника відділу, де займався
розробкою систем автоматизованого проектування ра-
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кетної техніки. Для вирішення проблем КБ «Південне» розробив інтелектуальний інтерфейс користувача-конструктора і відповідний компілятор на основі
теорії кінцевих автоматів для автоматизації проектноконструкторських робіт по ракетній техніці — систему
штучного інтелекту АКТ з автоматичним генеруванням та виконанням програм на ФОРТРАНІ — автоматизоване конструювання типове.
У зв’язку з розформуванням військово-промислового комплексу (ВПК) та зупиненням фінансування
відділ в КБ «Південне» був ліквідований та наукова
діяльність була тимчасово зупинена та Ю.М. Харазішвілі був вимушений займатися бізнесовою діяльністю. Саме в цей період доля звела його з головним
офтальмологом України — академіком М.М. Сергієнком, якій запропонував йому взяти участь у вирішенні проблеми світового рівня — розробці штучного
кришталика для ока з автоматично змінною фокусною
відстанню. Для вирішення цієї проблеми і розроблення математичної моделі ока Ю.М. Харазішвілі знадобились всі знання, які він отримав в інституті студентом, а саме: теорія магнетизму, опір матеріалів —
вигин гнучких плівок з жорстко закріпленими кінцями, гідравліка рідини — перетікання рідини через
затоплений отвір, оптика. Через рік модель працювала
та доводила справедливість теоретичних міркувань. За
результатами досліджень у 2001 р. було отримано патент на винахід «Штучний кришталик для ока», а також пропозицію зайняти місце першого заступника
директора з наукової роботи майбутнього інституту
мікрохірургії ока, але президент Л. Кучма не знайшов
грошей для відкриття цього інституту. По технічним
наукам Ю.М. Харазішвілі опублікував 40 наукових
праць та отримав 6 авторських свідоцтв.
Наукова діяльність Ю.М. Харазішвілі в економічній сфері почалась у 2001 р. з простого запитання
колишнього підполковника СБУ з аналітичної обробки інформації ТОВ «Альфа і К»: «Ви займались моделюванням складних технічних систем. А зможете змоделювати економіку?» З цього моменту сфера наукових інтересів Ю.М. Харазішвілі перемістилася в площину економіки на посаді заступника директора з наукової роботи та розвитку ТОВ «Альфа і К». За два
роки було самостійно вивчено всі існуючи економічні
теорії та розроблено математичну модель загальної
економічної рівноваги «Альфа», яка з 2004 р. та 5 років
поспіль займала перше місце за точністю прогнозів
економічного зростання у консенсус-прогнозі Міністерства економіки України.
У 2005 р. отримав пропозицію працювати у Державному НДІ інформатизації та моделювання економіки Міністерства економіки України на посадах завідувача сектором, заступником директора з питань моделювання економічних систем, першим заступником
директора з наукової роботи, де підготував та захистив
у 2009 р. докторську дисертацію «Системне моделювання важелів регулювання економічного зростання»
за фахом 08.00.03 — «Економіка та управляння націо-
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нальним господарством». За цей час до 2010 р. був науковим керівником та безпосереднім виконавцем
10 НДР за тематикою Міністерства економіки України. Додатково були виконані НДР на замовлення
АРК, Херсонської обласної ради, Державного агентства з інвестицій та інновацій. За цей період розробив
власний універсальний метод оцінення тіньової економіки, якій за функціональними можливостями переважає всі існуючі методи оцінення тіньової економіки разом взяті, а саме: тіньовий ВВП, тіньова зайнятість, тіньова заробітна плата, тіньове завантаження
капіталу, тіньові доходи бюджету, тіньове енергоспоживання, рівень тіньового чистого експорту, тіньове
проміжне споживання, тіньове споживання домогосподарств на рівні країни, регіонів та основних видів
економічної діяльності.
У 2010 р. отримав пропозицію працювати у Національному інституті стратегічних досліджень на посаді
головного наукового співробітника у відділі макроекономічного прогнозування та досліджень тіньової економіки, де займався прогнозуванням розвитку економіки, дослідженням тіньової економіки та моделюванням економічної безпеки держави. Розробив методологію інтегрального оцінювання рівня економічної
безпеки держави та регіонів, модель виявлення тіньових схем міжрегіонального обміну товарами та послугами, або про порушення на митницях, ввів новітні
індикатори економічної безпеки регіонів: рівень економічної залежності регіонів та рівень тіньового чистого експорту через нерівність лівої та правої частин
макроекономічної тотожності визначення ВВП за методом кінцевого використання на регіональному рівні.
За цей період був виконавцем НДР щодо розробки
Стратегій розвитку до 2020 р. на замовлення АРК та
Кіровоградської області. За сумлінну працю в Інституті, зразкове виконання службових обов’язків, проявлену ініціативу і творчість у роботі отримав подяку дирекції Інституту та Міністерства регіонального розвитку.
З жовтня 2015 р. почав працювати в Інституті
економіки промисловості НАН України у відділі
проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва на посаді головного наукового співробітника.

За цей час був безпосереднім виконавцем наукових
розробок, присвячених проблемам моделювання та діагностики стану сталого (соціально-економічно-екологічного) розвитку, структурно-технологічної модернізації та обґрунтування сценаріїв Стратегії розвитку
регіонів України з позицій економічної безпеки. За
його участю підготовлена наукова доповідь щодо модернізації економіки Донецької області до 2020 р. з
позицій сталого розвитку та розділ національної доповіді щодо сталого розвитку промисловості України з
позицій економічної безпеки.
За період наукової діяльності в економічній сфері
опублікував 90 наукових праць, а загалом — 130, із них
6 монографій.
Ю.М. Харазішвілі досвідчений, компетентний
фахівець, який володіє почуттям нового, прагненням
до пошуку нетрадиційних рішень найважливіших задач з розвитку і зміцнення економіки. Він професіонал у багатьох напрямках науки, техніки, економіки.
Його щирий гумор породжує незбагненну силу духу і
думок, з якими не можна не погодитись, тому що вони
глибоко професійні, мудри і по-людськи правильні. В
своїх дослідженнях він намагається високо нести
звання Академіка АЕН України, активно застосовуючи свої знання в галузі економіко-математичних методів.
Всі, хто працював і працює поруч з Вами, бачать
у Вас успішного Вченого, вимогливого до себе і колег,
добру і чуйну Людину. Ви досягли чималих успіхів,
кожним днем свого життя доводячи, що працею і сумлінним ставленням до справи можна досягати високих
наукових та життєвих цілей. Попереду у Вас чимало
складних завдань, вирішення яких вимагає подальшого творчого розвитку наукової і організаторської
думки, напруженої та копіткої праці.
В день Вашого Ювілею ми ради бачити Вас, як
завжди, енергійним і бадьорим, мудрим і далекоглядним, повним творчих планів, націлених на майбутнє.
Щиро бажаємо Вам, Юрію Михайловичу, міцного здоров’я, сімейного щастя, благополуччя. Нехай усі Ваші
плани неодмінно втіляться в реальність, майбутнє
принесе успіх і задоволення від виконаної роботи, і
нехай удача яскраво освітлює Ваш життєвий шлях!
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України,
Президія Академії економічних наук України,
Редколегія журналу
“Вісник економічної науки України“
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АНОТАЦІЇ

АНОТАЦІЇ
Амоша О. І., Шамілева Л. Л. Розвиток трудового
потенціалу промисловості на засадах соціальної відповідальності: концептуальне та науково-методичне забезпечення. — С. 3.
У статті визначено та систематизовано основні
напрями формування та реалізації соціальної відповідальності в забезпечення розвитку трудового потенціалу промисловості за основними суб’єктами соціально-трудових відносин: роботодавці, підприємці, трудові колективи, наймані працівники, профспілки та
громадські організації. Для розробки інтегрального
показника оцінки рівня розвитку трудового потенціалу сформована інформаційна підсистема, на множині
якої проведена апробація моделі його визначення. За
результатами розрахунків представлено аналіз закономірностей зміни рівня за 2010-2015 рр. з визначенням
основних важелів розвитку чи гальмування забезпечення розвитку трудового потенціалу промисловості
на засадах соціальної відповідальності.
Ключові слова: трудовий потенціал, соціальна
відповідальність, суб’єкти відповідальності, інтегральний показник, важелі розвитку, важелі гальмування.
Антонюк В. П. Вплив внутрішньо переміщених осіб
на розвиток територіальних громад: проблеми та перспективи. — С. 8.
Досліджено стан і проблеми внутрішньо переміщених осіб України, обґрунтовано довгостроковий характер їх вирішення. Узагальнено світовий досвід інтеграційної політики щодо ВПО. Виявлено проблеми
інтеграції вимушених переселенців у територіальні
громади. Визначено ресурсний потенціал внутрішньо
переміщених осіб для розвитку приймаючих громад,
регіонів та України.
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи,
довгостроковий характер переміщення, територіальні
громади, ресурсний потенціал ВПО, інтеграційна політика.
Белопольський М. Г., Волошин В. С., Кленін О. В.
Розумному розвитку людства альтернативи немає. —
С. 14.
Складна сучасна політична, соціально-економічна, міжнаціональна, релігійна та ін. ситуація в суспільстві вимагає від інтелектуальної еліти і, особливо,
від політиків, вчених суспільствознавців, економістів
сформувати та запропонувати нову ідею розвитку суспільства.
Зроблено висновок, що нова ідея розвитку світу
має бути створена колективною творчістю інститутів,
вчених, керівників держав, партій з подальшим широким обговоренням з народними масами і, тільки після цього, її можна буде впроваджувати в практику.
Ключові слова: людство, розвиток, політичні, соціально-економічні, екологічні кризи, виробничі
сили, суспільні відносини, нова ідея розвитку суспільства.
Банніков П. О. Міждисциплінарна сутність, значення, види і особливості соціальних ресурсів підприємства. — С. 17.
Уточнено поняття «соціальні ресурси підприємства», визначено його спільні й відмінні ознаки порівняно з поняттям «соціальний капітал», ідентифіковано
види соціальних ресурсів підприємства: мотиваційні,
інтелектуальні, інформаційні, комунікативні, соці-
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ально-психологічні, змагальні, демографічні, соціально-екологічні, діяльнісні, інноваційні, стратегічні,
кадрові, організаційні, управлінські, наукові тощо,
охарактеризовано їх особливості.
Ключові слова: соціальні ресурси, підприємство,
соціальний капітал, види соціальних ресурсів, особливості соціальних ресурсів підприємства.
Бойченко М.В. Промислова безпека на гірничодобувних підприємствах. — С. 22.
В статті проаналізовано стан промислової безпеки на гірничодобувних підприємствах з метою визначення тенденцій змін виробничого травматизму та
можливості подальшого управління професійними ризиками для запобігання їх виникнення.
Ключові слова: промислова безпека, аналіз стану,
гірничодобувні підприємства, професійні ризики, управління.
Болотіна Є. В., Радковська Г. І. Публічне адміністрування і менталітет українців. — С. 27.
Головне питання яке дискутується: чи може Україна швидко та ефективно перейти до нової моделі
публічного адміністрування. Чи є можливість трансформувати в Україні повністю систему управління яка
була закладена ще радянською владою. А також як
можливо змінити систему в усій країні, і які будуть
наслідки після переходу на європейські стандарти, а
також змінити свідомість населення та переконати
громаду в необхідності даних процесів. Радянська модель влади не може вже існувати при даних умовах, які
склалися в країні.
Публічне адміністрування, здійснення і вдосконалення якого раніше було виключною внутрішньої
прерогативою держави, значною мірою підпадає під
вплив зовнішніх факторів. Для європейських держав
цей вплив, перш за все, пов'язується з формуванням
європейського адміністративного простору (ЄАП). У
статті досліджуються поняття, сутність і витоки формування публічного адміністрування. Розглядаються
його структурні елементи, аналізуються специфічні
риси та його основні принципи. Стаття аналізує основні риси і особливості менталітету українців.
Ключові слова: публічне адміністрування, адміністративні реформи, місцеве самоврядування, законодавчі органи, менталітет, «хуторянство», держава,
влада, глобалізація, політичний простір, демократизм,
світовий порядок.
Борейко В. І. Напрями забезпечення фінансової децентралізації в Україні. — С. 32.
Досліджено роль фінансової децентралізації та
самодостатності місцевих бюджетів України в забезпеченні динамічного розвитку національної економіки;
обґрунтовано, що бюджетна та податкова політика,
яку проводить наша країна, призвела до зменшення
забезпечення видатків місцевих бюджетів власними
доходами; запропоновано закріпити за місцевими бюджетами всі надходження від податку на прибуток підприємств та регулювати нестачу або надлишок в них
коштів податком на доходи фізичних осіб та рентними
платежами; показано, що такі дії стимулюватимуть ініціативу місцевих керівників, залучення інвестицій та
соціально-економічний розвиток регіонів.
Ключові слова: національна економіка, фінансова децентралізація, місцеві бюджети, бюджетна та
податкова політика, податок на прибуток підприємств.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЇ
Венжега Р. В. Концептуальні підходи до визначення
економічних моделей розвитку промисловості. — С. 35.
У статті аналізуються концептуальні теоретичні
підходи до визначення змістовних особливостей економічних моделей розвитку промисловості як основи
для формування відповідних стратегій. Зроблено висновок про доцільність виділення індустріальної, неоіндустріальної та постіндустріальної моделей розвитку
промисловості.
Ключові слова: промисловість, індустріалізація,
неоіндустріалізація, деіндустріалізація, постіндустріалізм, розвиток, стратегія.
Вишневський О. С. Вплив ризиків делегітимації території на процеси модернізації і кооперації: можливості
управління. — С. 39.
У статті обґрунтована залежність процесів модернізації від ризику делегітимації території. Проведено
грубі оцінки настання ризиків делегітимації території
для держав-членів ООН і колишніх республік СРСР.
Проаналізовано можливості управління ризиками. Серед методів розглянуто: ухилення від ризику, скорочення ризику, перерозподіл ризику, прийняття ризику. Серед рівнів управління: територіальний, господарський, індивідуальний. Основні висновки: (1) ризики органами влади ігноруються; (2) найбільші можливості для управління зосереджені на індивідуальному рівні.
Ключові слова: модернізація, кооперація, управління ризиками, міжнародна делегітимація території.

зносу також невпинно зростає і на 2014 рік досягла
величезного рівня у 83,5%. Ступінь зносу в промисловості значно менший — 60,3%. Найкращий стан основних засобів в переробній галузі. За роки з початку
2000-х, Україна перетворилася з промислової на транзитно-транспортну державу, про що свідчить доля
вартості основних засобів по видах діяльності.
Запропоновано шлях пришвидшення процесу
оновлення основних засобів промисловості. Це є лізинг, як найменш витратний серед сучасних способів
кредитування.
Ключові слова: основні засоби, первісна вартість
основних засобів, ступінь зносу, темпи приросту, промисловість України, галузь промисловості, статистичні дані.
Грішнова О. А., Заїчко О. C. Новітні технології в
економіці персоналу: нові можливості й нові виклики. —
С. 52.
У статті розкрито сутність цифрового підходу до
управління персоналом, що полягає у використанні
новітніх технологій у організації HR функцій. Проаналізовано наявні напрями застосування цифрового
підходу та приклади його поширення в Україні та світі.
Досліджено особливості, переваги та недоліки використання новітніх технологій у сфері HR за сучасних
економічних умов.
Ключові слова: управління персоналом, новітні
технології, цифровий (діджитал) підхід до HR, організація праці, програмні засоби для персоналу.

Гітіс Т. П. Визначення та дослідження обмежувальних факторів розвитку соціальної відповідальності
бізнесу в Україні. — С. 44.
У статті визначено та досліджено основні обмежувальні фактори розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Доведено, що стримування процесу практичної реалізації напрямів соціальної відповідальності обумовлено, насамперед, політичною та
економічною кризою. Підприємствам бракує коштів
на реалізацію пріоритетних для них напрямів соціальної відповідальності, а саме: забезпечення гідного рівня заробітної плати та своєчасність її виплати. Це робить другорядними питання охорони навколишнього
середовища та інвестування в розвиток суспільства.
З метою подолання факторів, що обмежують
розвиток соціальної відповідальності бізнесу в Україні, запропоновано активізувати втручання держави в
цей процес: сприяти формуванню у підприємців і суспільства розуміння важливості соціальної відповідальності; переймати світовий досвід із реалізації соціальних проектів; розробляти заходи що забезпечать зацікавленість бізнесу в соціально відповідальній поведінці; всебічно підтримувати підприємства, які виконують особливо важливі соціальні завдання.
Ключові слова: соціальна відповідальність, розвиток, середньомісячна заробітна плата, заборгованість
із виплати заробітної плати, навколишнє середовище,
інвестиції, громада, обмежувальні фактори.

Дасів А. Ф., Руссіян О. А. Аналіз функціонування
промисловості України з позиції неоіндустріалізаціі. —
С. 57.
Статтю присвячено виявленню особливостей
функціонування та перспектив неоіндустріалізації
промисловості в Україні. Особливу увагу приділено
дослідженню проблем розвитку промисловості та
можливостей виробництва щодо забезпечення високої
якості готової продукції. Показано, що промисловість
України має такі переваги: володіння цінними родовищами корисних копалин, наявна дешева робоча
сила, потенціал добувної та переробної промисловості.
Зроблено висновки відносно перспектив неоіндустріалізації промисловості в Україні. Для того, щоб українське машинобудування стало життєздатним та конкурентоспроможним на світовому рівні, необхідно замінити зношене, застаріле та використовувати сучасне
обладнання; вводити автоматизовані системи; виробляти готову продукцію, а не тільки сировину та напівфабрикати; опановувати нові технології; виробляти
не тільки для власного споживання, а й на експорт;
підвищувати кваліфікацію робітників та потенціал реалізації спільних зусиль кваліфікованих фахівців у
промисловості.
Ключові слова: промисловість, перспективи, індустріалізація, машинобудування, нові технології, кваліфікація працівників, спільні зусилля, конкурентоспроможність машинобудування.

Грибкова С. М., Цинько І. О. Аналіз стану основних засобів промислових підприємств України. — С. 48.
В статті проведено аналіз динаміки первісної
вартості та зносу основних засобів промислових підприємств України в 2000-2014 роках на основі державної статистики. Первісна вартість основних засобів
країни постійно зростає, незважаючи на будь-які
можливі несприятливі фактори. При цьому ступінь

Добикіна О. К. Вдосконалення мотиваційного механізму трудового потенціалу. — С. 65.
У статті запропонована комплексна оцінка мотиваційного механізму трудового потенціалу підприємства на основі графоаналітичного методу з перспективою подальшого його вдосконалення. Представлена
методика дозволяє дати комплексну оцінку структурі,
збалансованості, рівню реалізації потенціалу мотива-
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АНОТАЦІЇ
ційного механізму, виявити наявні резерви, розробити
обґрунтовані управлінські рішення, спрямовані на подальший його розвиток й вдосконалення.
Ключові слова: трудовий потенціал, гудвіл, мотивація праці, комплексна оцінка, баланс потенціалу.
Жихаревич В. В., Мацюк Н. О. Клітинно-автоматний підхід до розв’язання задачі маршрутизації оптових торговельних підприємств із урахуванням транспортної інфраструктури регіону. — С. 69.
В даній роботі продемонстрована принципова
можливість використання клітинно-автоматного алгоритму при оптимізації маршрутів руху транспортних
засобів оптового торговельного підприємства у процесі розвезення продукції. Вирішення цієї проблеми
сприятиме зниженню непродуктивних витрат ресурсів
підприємств, а значить — підвищенню їх конкурентоспроможності. Для того, щоб зазначена модель могла
бути придатною для вирішення конкретних прикладних задач, запропоновано механізм
урахування
транспортної мережі регіону.
Ключові слова: задача маршрутизації транспорту,
багатоагентне моделювання, клітинні автомати, оптимізація.
Заруцька О. П. Дослідження виведення українських
банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу. — С. 73.
У статті запропоновано підходи до формування
однорідних структурно-функціональних груп банків
для пояснення причин скорочення ринку та досліджено тенденції розвитку банківської системи. Запропоновані методи дозволяють забезпечити ранню діагностику загроз втрати фінансової стабільності банків,
вдосконалювати систему оціночних показників контролю за діяльністю банків.
Ключові слова: фінансова стійкість банків, кластерний аналіз, фінансові показники банків.
Іванов С. В., Солдак М. О. Високотехнологічні послуги: світові тенденції та стан у промислових регіонах
України. — С. 79.
У статті висвітлено сучасні світові тенденції розвитку послуг у країнах світу, оцінки їх знанеємності,
на основі запропонованих показників сектору наукоємних та технологічно інтенсивних виробництв здійснено оцінку розвитку наукоємних виробництв у промислових регіонах України.
Ключові слова: наукоємні послуги, технологічно
інтенсивні виробництва, промислові регіони.
Івченкова О. Ю., Лях А. О. Аналіз моделей і методів розподілу трудових ресурсів в управлінні реалізацією
портфеля ІТ-проектів. — С. 87.
У статті розглянуто питання важливості розподілу
трудових ресурсів в управлінні реалізацією портфеля
ІТ-проектів. Проаналізовано підходи, методи та моделі, які застосовуються для оцінки економічної
ефективності діяльності підприємства. Проведено аналіз зарубіжних методів оцінки ефективності інвестицій
в ІТ-проекти: фінансових, якісних, імовірнісних.
Для аналізу було обрано найбільш популярні і застосовувані на практиці методи і моделі. У процесі
аналізу були встановлені відмінні риси, переваги і недоліки кожного з методів.
Ключові слова: ІТ-проект, портфель ІТ-проектів,
евристичні методи, методи локальної оптимізації, методи динамічного програмування, метод гілок і обме-
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жень, метод дихотомічного програмування, метод мережевого програмування, генетичні методи.
Каменська О. О., Весела Н. О. Концептуальні основи формування людського капіталу в збалансованій системі показників. — С. 91.
В статті визначено необхідність розробки стратегічної карти людського капіталу у збалансованій системі показників з урахуванням нових умов господарювання та демографічної кризи. Розглянуто проблеми
формування людського капіталу промислового підприємства в контексті інноваційного розвитку та розроблено методичні рекомендації щодо підвищення
якості людського капіталу за допомогою збалансованої
системи показників.
Ключові слова: людський капітал, стратегія, збалансована система показників, рівень кваліфікації
персоналу, інноваційний розвиток, промислове підприємство, стратегічна карта, стратегічна відповідність.
Коваленко О. О., Коваленко С. В. Динамічна система індивідуальних показників преміювання як сучасний
інструмент мотивації ефективної праці спеціалістів. —
С. 95.
У статті обґрунтовано необхідність застосування
системи матеріальної зацікавленості працівників в
ефективній праці. Доведено, що колективні показники преміювання фахівців є взаємопов'язаними, мають низький рівень мотивації, виконання умов преміювання досягається за рахунок більш відповідних
конструкторів. Колективна відповідальність у даній
ситуації знижує відчуття власної значущості кожного
співробітника окремо, що призводить до зниження
ефективності роботи.
Запропоновано покращення підходу щодо оплати
праці фахівців, яке направлене на удосконалення переліку існуючих показників преміювання, стимулює
конструкторів виконувати план по кількості та якості
документації, відповідає функціональним обов'язкам
фахівця, дозволяє підтримувати принципи справедливої диференціації заробітної плати, підвищити продуктивність праці.
Ключові слова: мотивація, ефективна праця, премія, модель стимулювання праці, система динамічних
показників.
Коритько Т. Ю. Структура та підходи до оцінки
валової доданої вартості підприємства. — С. 99.
Досліджено та проаналізовано наукові підходи
щодо трактування поняття додана вартість. Висвітлено
та охарактеризовано особливості формування доданої
вартості на підприємстві. Розкрито взаємозв’язок з основними категоріями та поняттями дослідження. Поелементна оцінка валової доданої вартості підприємства здійснюється з метою досягнення оптимальної
комбінації елементів за допомогою найбільш ефективного набору ресурсів.
Запропоновано методичний підхід щодо оцінки
валової доданої вартості, який полягає у визначенні на
основі експертного методу показників, що вливають
на величину валової доданої вартості; проведенні розрахунку питомої ваги факторних показників за їх значимістю залежно від результатів кореляційного аналізу; визначенні інтегрального показника валової доданої вартості. Використання розробленої економетричної моделі дозволить визначити вплив факторів на
рівень валової доданої вартості підприємства та висту-
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пає ефективним інструментом прогнозування його діяльності.
Ключові слова: додана вартість, валова додана вартість, прибутковість, прибуток, виручка, підприємство.
Кучер Л. Ю. Концептуальний підхід до економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств. — С. 103.
У статті розглянуто теоретичні аспекти економічного управління інноваційними проектами аграрних
підприємств. Запропоновано концептуальний підхід
щодо економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств, що визначає мету,
суб’єкт, об’єкт, базові концептуальні положення,
принципи, функції, методи, інструменти, складники,
систему забезпечення; місце економічного управління
інноваційними проектами в системі економічного управління аграрним підприємством. Практичне застосування результатів дослідження в аграрних підприємствах може сприяти підвищенню ефективності економічного управління інноваційними проектами.
Ключові слова: економічне управління, інноваційний проект, аграрне підприємство, економічне управління інноваційними проектами.
Латишева О. В. Сутність сталого розвитку та сучасні екологічні напрями його забезпечення в Україні. —
С. 106.
У статті представлено власне тлумачення поняття
"потенціал сталого розвитку". Визначено напрямки
впровадження системи управління сталим розвитком
на підприємствах. Запропоновано використання системи екологічного менеджменту (СЕМ) для вирішення
завдань сталого розвитку підприємств. Представлено
перелік інструментів СЕМ, що дозволять визначити
фактори впливу на екологічну складову потенціалу
сталого розвитку, показано потенційні переваги від
впровадження СЕМ. Доведено, що завдяки управлінню екологічною складовою підприємства отримують додатковий інструмент ефективної реалізації стратегії сталого розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, потенціал сталого розвитку, управління сталим розвитком, екологічна складова, система екологічного менеджменту.
Лепа Р. М., Шумило Я.М. Стадна поведінка як
наслідок прояву ірраціональності споживачів на ринках
збуту продукції. — С. 111.
Стаття присвячена вивченню стадної поведінки
споживачів на ринках збуту продукції. Розглянуто
природу стадної поведінки споживачів на ринках збуту
продукції як наслідок ірраціональності. Визначено, що
в результаті прояву ірраціональної поведінки споживачів на ринках збуту продукції виникає явище нефункціонального попиту. Виявлено, що причиною виникнення проявів нефункціонального попиту: ефекту
Веблена, ефекту сноба, ефекту приєднання до більшості, спекулятивного попиту — є прояви ірраціональності в поведінці споживачів і, як наслідок, стадної поведінки на ринках збуту продукції. Доведено, що
стадна поведінка споживача на ринку збуту продукції
є наслідком прояву ірраціональності. Зроблено висновок про те, що нефункціональний попит можливо регулювати за допомогою механізмів впливу на стадну
поведінку. Окреслено перспективні напрямки досліджень.
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Ключові слова: споживачі, ірраціональна поведінка, стадна поведінка, нефункціональний попит, ринок збуту продукції.
Ляшенко В. І., Харазішвілі Ю. М. Стратегічні сценарії структурного розвитку промислових регіонів України. — С. 113.
Досліджено стан та рівень ефективності структурного розвитку промислових областей та відповідних економічних районів України через визначення
інтегральних індексів та порівняння з інтегральними
пороговими значеннями. Розроблено сценарій структурного розвитку промислових областей України, що
відповідає досягненню фази розквіту постіндустріального розвитку, результатом якого є щорічні стратегічні
орієнтири індикаторів та ключових макропоказників
структурного розвитку до 2020 р., які можуть слугувати
критерієм ефективності виконання стратегій розвитку.
Ключові слова: структурний розвиток, регіони,
економічні райони, інтегральний індекс, порогові значення, сценарій розвитку.
Мальчик М. В., Попко О. В. Маркетингові дослідження стану та перспектив розвитку ринку сільськогосподарської техніки України. — С. 126.
Наведено теоретичні та практичні аспекти проблем розвитку інженерно-технічного забезпечення сучасного сільськогосподарського виробництва в умовах
його реформування та адаптації до ринкових засад
господарювання. Окреслено перспективи розвитку
ринку технічних засобів для агропромислового комплексу України.
Ключові слова: агропромислове виробництво,
ринок сільськогосподарської техніки, сільськогосподарське машинобудування, технологічна потреба
Мельников О. Ю., Світлична М. В. Розробка системи підтримки прийняття рішень на основі метода нечітких дерев рішень для вибору претендента на вакантну посаду у відділі промислового підприємства. —
С. 130.
У статті розглянуто процес вибору претендента
для призначення на вакантну посаду у відділі промислового підприємства. Представлено математичну модель підтримки прийняття рішень на основі багатокритеріального аналізу й методу нечітких дерев рішень, наведені критерії оцінки найбільш підходящих
претендентів на посаду інженера-програміста трьох
категорій. Побудовано інформаційну модель системи
мовою візуального моделювання UML, описана її програмна реалізація.
Ключові слова: процес підбору персоналу, претендент, вакантна посада, система підтримки прийняття
рішень, багатокритеріальність, дерево нечітких рішень, unified modeling language.
Осадча Н. В., Петрова Г. Є. Роль країн Азії у зовнішній торгівлі України. — С. 135.
В статті проаналізовано місце азійських країн у
зовнішній торгівлі України, наведено аналіз зовнішньої торгівлі України та азійських країн товарами та
послугами. Розглянуто окремі показники зовнішньоторговельної безпеки товарами та послугами. Наведені
головні проблеми у торгівлі товарами з азійськими
країнами.
Ключові слова: зовнішня торгівля, країни Азії,
товари та послуги, зовнішньоторговельна безпека.
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Островецький В. І. Податкова політика України в
умовах децентралізації. — С. 140.
Запропоновано окремі напрями подальшого реформування податкової системи України, що сприятимуть економічному зростанню на основі збалансування інтересів держави та органів місцевого самоврядування в частині фінансового забезпечення процесів
створення та ефективного розвитку Об’єднаних територіальних громад.
Ключові слова: доходи бюджету, податкова політика, податки, децентралізація, Об’єднані територіальні громади.
Палига Є. М. Реструктуризація підприємств видавничо-поліграфічної галузі як основа стратегії конкурентоспроможності і розвитку корпоративного управління. — С. 143.
Окреслено головні відмінності реструктуризації
підприємств ВПГ, що містять сукупність організаційно-економічних, виробничо-технічних та правових
заходів спрямованих на збільшення випуску конкурентоспроможності продукції. Аналізуючи всебічну
характеристику наявних ресурсів та результатів господарської діяльності видавничих і поліграфічних підприємств дані яких отримані в Державному комітеті
статистики України і книжковій палаті України
ім. Івана Федорова, а також з опублікованих аналогічних вітчизняних і закордонних досліджень проблем галузі ми бачимо, що підприємства діють в умовах конкуренції, яка має складний і глобальний характер і
тому є гостра потреба у реструктуризації та впровадження стратегії конкурентоспроможності підприємств (ВПГ). Сьогодні саме стратегічне планування
впливає на розвиток корпоративного управління і є
ключовим ресурсом у формуванні конкурентних переваг підприємств.
У статті розглянута реструктуризація насамперед
як адаптація підприємств до умов ринкового конкурентного середовища і перетворення на цій основі їх
у конкурентоспроможні структури ринку, проаналізовано особливості взаємин на підставі чого сформульовано вимоги до корпоративного управління, покликані мінімізувати ризики та конкурентні переваги підприємств поліграфії їх виживання та перспективи розвитку. Виявлено сучасні проблеми видавничої діяльності в Україні спричинені кризовим станом насамперед соціальної сфери, відсутність державної політики
регулювання програм розвитку галузі і на основі цього
сформовано основний склад учасників видавничого
ринку та їх взаємозв’язок, які діють у видавничому
бізнесі. Систематизовано основні особливості видавничого бізнесу, організації виробництва і технологічного процесу в поліграфії. Подано аналіз основних
підприємств Львівщини у сфері видавничої та поліграфічної діяльності і проаналізовано результати їх фінансово-господарської діяльності та встановлено модель розвитку видавничих та поліграфічних підприємств. Внаслідок масової приватизації в Україні розвинуто потужний фактор розвитку ділової і організаційної культур, охарактеризовано поведінку суб’єктів
правовідносин, а також принципи системи корпоративного управління, які забезпечують розвиток корпоративного сектора економіки в нашій країні через механізм контролю акціонерів за діями менеджерів та
механізм перерозподілу прав власності на користь
більш ефективних агентів.
Ключові слова: реструктуризація, стратегії, корпоративне управління, акціонерне товариство, акціо-
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нери, менеджери, власність, механізм, поліграфія, видавництва.
Петренко Ю. О. Вплив фіскальної децентралізації
на економічне зростання та надання суспільних послуг:
огляд. — С. 148.
У статті пропонується стислий огляд теоретичних
основ та емпіричних доробків щодо фіскальної децентралізації як поширеної у різних країнах світу тенденції у сфері фіскальної і бюджетної політики. Мета
статті полягає у дослідженні основних наукових здобутків у сфері впливу фіскальної децентралізації на
економічне зростання та надання суспільних послуг, а
також проведенні аналізу основних висновків, що
містяться в існуючій літературі стосовно даного питання.
Ключові слова: фіскальна децентралізація, економічне зростання, надання суспільних послуг.
Пілецька С. Т., Процюк Д. В. Формування системи
бюджетування на авіаційних підприємствах. — С. 153.
В статті розглянуто теоретичні аспекти дефініції
бюджету та бюджетування, надано методичні підходи
щодо впровадження системи бюджетування в господарській діяльності підприємств. Визначено, що в сучасних умовах господарювання, бюджетування, повинно стати більш динамічною, гнучкою системою,
яка забезпечить підприємству ефективну діяльність.
Оскільки бюджетування — це управлінський інструмент, який спрямовано на розподіл ресурсів, необхідних для досягнення цілей підприємства за умови
їх ефективного використання, то лише завдяки професійному управлінню можна досягти успішності та
процвітання підприємства. Тому питання бюджетування на підприємстві потребує подальшого вивчення
й уточнення з урахуванням потреб сьогодення.
Ключові слова: бюджет, бюджетування, принципи, методи, структура.
Попова Г. Ю. Формування стратегії ризикозахисту інжинірингової фірми. — С. 157.
У статті розглянуто питання удосконалення системи управління ризиками в контексті формування
стратегії ризикозахисту інжинірингової фірми. Сформульовано передумови використання комплексних
методів попереджуючого управління ризиками, обґрунтовано практичні підходи до розробки стратегії ризик-менеджменту інжинірингової фірми в існуючих
умовах.
Ключові слова: стратегія ризикозахисту, інжиніринг, система попереджуючого управління.
Рядно О. А., Рибальченко Л. В. Антиінфляційна
політика фінансової безпеки держави. — С. 161.
В статті досліджено проблеми антиінфляційного
регулювання фінансової безпеки держави. Проаналізовано особливості загальних підходів до оцінки характеру антиінфляційної політики, соціальні наслідки
інфляційних процесів в країні, досліджено складники
інтегрального індексу економічної безпеки та побудовано модель залежності рівня інфляції від основних
показників загрози фінансової безпеки України.
Антиінфляційна політика являє собою сукупність
інструментів державного регулювання, спрямованих
на зниження інфляції. Мета антиінфляційної політики
полягає в тому, щоб зробити інфляцію керованою, а її
рівень — досить помірним. Розглядаючи соціальний
аспект фінансової безпеки, варто враховувати і додат-

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЇ
кові фактори, що можуть виникати в країні і обумовлюють соціальну напруженість у суспільстві.
Потреба у регулюванні інфляції обумовлена викликами глобалізації, які вимагають підвищення міжнародної конкурентоспроможності України. Виникнення антиінфляційного регулювання пов’язане з одного боку з явищем інфляції, а з іншого — із нездатністю державної політики забезпечити економічну та соціальну стабільність в країні іншими методами.
Ключові слова: інфляція, фінансова безпека, споживчі ціни, безпека держави, антиінфляційні заходи.
Ситник Л. С. Антикризова стратегія аграрної
сфери в Україні в умовах євроатлантичної інтеграції. —
С. 166.
У статті проаналізовано сучасний стан аграрного
сектору економіки України за традиційними показниками землезабезпеченості по регіонах України, формування трудового потенціалу сільських територій,
технічного забезпечення сільського господарства і
проблеми підвищення ефективності використання
його ресурсного потенціалу.
Відзначено домінування в структурі експорту України сировинних товарів з низьким рівнем технологічної обробки, критичне накопичення суперечностей
в українській економіці та надмірну чутливість до коливань світової кон’юнктури, ігнорування вторинної
переробки в агропромисловому комплексі.
Виявлено демографічні втрати населення, тенденції зростання від’ємності природного приросту
сільського населення, зменшення працездатного сільського населення, зростання площ порушених і відпрацьованих земель, погіршення структури земельного
фонду України.
На основі проведеного аналізу визначено основні
напрями антикризової стратегії розвитку аграрної
сфери в умовах євроатлантичної інтеграції.
Ключові слова: антикризова стратегія, аграрна
сфера, євроатлантична інтеграція, землезабезпеченість, сільське населення, земельний фонд.
Снігова О. Ю. Ризики та можливості розвитку вугільної промисловості Донецької та Луганської областей
у відбудові економіки сходу України. — С. 170.
У статті розглянуто сильні та слабкі сторони вугільної промисловості територій Донецької та Луганської областей, підконтрольних українській владі, а також встановлення можливостей та ризиків її функціонування в нових економічних та політичних умовах.
Ключові слова: вугільна промисловість; Донецька
та Луганська області, підконтрольні українській владі;
ризики; можливості; європейський енергетичний простір; відновлення економіки східних регіонів України.
Турлакова С. С. Застосування рефлексивного підходу в рамках моделей управління стадною поведінкою
на підприємствах. — С. 174.
Обґрунтовано актуальність використання інформаційних моделей управління в сучасній економіці. В
рамках моделей управління стадною поведінкою на
підприємствах запропоновано застосування рефлексивного підходу. У загальному вигляді визначено
формалізовані уявлення функцій рефлексивного вибору агентів управління, які відображають досліджувані характеристики і стани агентів управління в процесі прийняття рішень на підприємствах до і після
управляючих впливів з боку центру. Наведено загальну
схему застосування рефлексивного підходу в рамках
моделей управління стадною поведінкою на підприємствах. Зроблено висновки про те, що реалізація зага-
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льної схеми в конкретних моделях механізму рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах дозволить прогнозувати результати прийняття
рішень економічними агентами та ефективно управляти стадною поведінкою на підприємствах. Визначено перспективні напрямки подальших досліджень.
Ключові слова: рефлексивний підхід, стадна поведінка, інформаційні моделі, рефлексивне управління, економічні агенти.
Шабаліна Л. В., Караман Е. Г. Підвищення ефективності стратегії імпортозаміщення Російської Федерації на основі науково-технічного розвитку. — С. 180.
У статті розглядається необхідність стратегії імпортозаміщення для Росії в сучасних економічних умовах. Аналізується зарубіжний досвід, а також підкреслюється важливість нарощування власного науковотехнічного потенціалу регіонів, як найважливішого
чинника реалізації стратегії імпортозаміщення. Акцентується увага на необхідності підвищення інноваційної діяльності, активізації інвестиційної діяльності та
створення інформаційної підтримки імпортозаміщення.
Ключові слова: імпортозаміщення, стратегія імпортозаміщення, науково-технічний розвиток, інвестиційна політика держави, інновації.
Шелеметьєва Т. В. Підвищення рівня транспортних послуг як основа ефективного розвитку туризму України. — С. 183.
У статті досліджено роль транспортних послуг у
розвитку туризму України. Визначено важливу роль
авіаційного транспорту у здійсненні міжнародного
сполучення України. Відзначено, що найбільшою
компанією, яка надає послуги з бронювання і продажу
авіаквитків, квитків на перевезення залізничним
транспортом у міжнародному сполученні, широкий
спектр туристичних послуг та оренди автомобілів є
Київське агентство повітряних сполучень є «КИЙ
АВІА». Доведено, що одним з найбільш зручних засобів сполучення для туристів будь-яких категорій є залізниця. Проаналізовано сучасний стан транспортної
інфраструктури в Україні.
Ключові слова: підвищення, рівень, транспортні
послуги, види транспорту, туризм, розвиток, якість,
динаміка, перспективи.
Ящишина Ю. М., Шашко В. О. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін
з управління персоналом. — С. 190.
Статтю присвячено проблемі впровадження інтерактивних методів навчання в процес професійної підготовки менеджерів. Визначено роль і значення інтерактивних методів навчання у сучасній вищій школі.
Подано короткий ретроспективний аналіз використання інтерактивних методів навчання у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Проаналізовано особливості їх використання у навчальному процесі підготовки менеджерів.
Презентовано досвід впровадження інтерактивних методів навчання при викладанні курсу «Психотехнології управління персоналом» для студентів-менеджерів.
Наведено приклади модифікованих інтерактивних вправ, які було розроблено та апробовано у процесі викладання курсу.
Ключові слова: освітній процес, інтерактивні методи навчання, менеджери, навчальний курс, психотехнології управління персоналом.
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Амоша А. И., Шамилева Л. Л. Развитие трудового
потенциала промышленности на принципах социальной
ответственности: концептуальное и научно-методическое обеспечение. — С. 3.
В статье определены и систематизированы основные направления формирования и реализации социальной ответственности в обеспечении развития трудового потенциала промышленности по основным
субъектам социально-трудовых отношений: работодатели, предприниматели, трудовые коллективы, наемные работники, профсоюзы и общественные организации. Для разработки интегрального показателя
оценки уровня развития трудового потенциала сформирована информационная подсистема, на множестве
которой проведена апробация модели его определения. По результатам расчетов представлен анализ закономерностей изменения уровней за 2010-2015 гг. с
определением основных факторов развития или торможения в обеспечении развития трудового потенциала промышленности на принципах социальной ответственности.
Ключевые слова: трудовой потенциал, социальная ответственность, субъекты ответственности, интегральный показатель, рычаги развития, рычаги торможения.
Антонюк В. П. Влияние внутренне перемещенных
лиц на развитие территориальных сообществ: проблемы
та перспективы. — С. 8.
Исследованы состояние и проблемы внутренне
перемещенных лиц Украины, обоснован долгосрочный характер их решения. Обобщен мировой опыт интеграционной политики относительно ВПЛ. Определены проблемы интеграции вынужденных переселенцев в территориальные сообщества. Определен ресурсный потенциал внутренне перемещенных лиц для развития принимающих сообществ, регионов и Украины.
Ключевые слова: внутренне перемещенные лица,
долгосрочный характер перемещения, территориальные сообщества, ресурсный потенциал ВПЛ, интеграционная политика.
Белопольский Н. Г., Волошин В. С., Кленин О. В.
Разумному развитию человечества альтернативы
нет. — С. 14.
Сложная современная политическая, социальноэкономическая, межнациональная, религиозная и пр.
ситуация в мире требует от интеллектуальной элиты и,
особенно, от политиков, ученых, обществоведов, экономистов сформировать и предложить новую идею
развития мира.
Сделан вывод, что новая идея развития мира
должна быть создана коллективным творчеством институтов, ученых, руководителей государств, партий с
дальнейшим широким обсуждением с народными
массами и, только после этого, ее можно будет внедрять в практику.
Ключевые слова: человечество, развитие, политические, социально-экономические, экологические
кризисы, производительные силы, новая идея развития мира.
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Банников П. А. Междисциплинарная сущность,
значение, виды и особенности социальных ресурсов предприятия. — С. 17.
Уточнено понятие «социальные ресурсы предприятия», определены его общие и отличительные
признаки по сравнению с понятием «социальный капитал», идентифицированы виды социальных ресурсов предприятия: мотивационные, интеллектуальные,
информационные, коммуникативные, социальнопсихологические, соревновательные, демографические, социально-экологические, деятельностные, инновационные, стратегические, кадровые, организационные, управленческие, научные и другие, охарактеризованы их особенности.
Ключевые слова: социальные ресурсы, предприятие, социальный капитал, виды социальных ресурсов, особенности социальных ресурсов предприятия.
Бойченко Н.В. Промышленная безопасность на
горнодобывающих предприятиях. — С. 22.
В статье проанализировано состояние промышленной безопасности на горнодобывающих предприятиях с целью определения тенденций изменения производственного травматизма и возможности дальнейшего управления профессиональными рисками для
предотвращения их возникновения.
Ключевые слова: промышленная безопасность,
анализ состояния, горнодобывающие предприятия,
профессиональные риски, управление.
Болотина Е. В., Радковская А. И. Публичное администрирование и менталитет украинцев. — С. 27.
Главный вопрос, который обсуждается в данной
статье: может ли Украина быстро и эффективно перейти к новой модели публичного администрирования. Есть ли возможность трансформировать в Украине полностью систему управления, которая была заложена еще советской властью. А так же каковы будут
последствия после перехода на европейские стандарты, а также как изменить сознание населения и убедить общество в необходимости данных процессов.
Советская модель власти не может уже существовать
при данных условиях, сложившихся в стране.
Публичное администрирование, осуществление и
совершенствование которого ранее являлось исключительной внутренней прерогативой государства, в
значительной степени подвергается влиянию внешних
факторов. Для европейских государств это влияние,
прежде всего, связано с формированием европейского
административного пространства (ЕАП). В настоящей
статье исследуются понятие, сущность и истоки формирования публичного администрирования. Изучаются его структурные элементы, анализируются
специфические черты и его основные принципы.
Статья анализирует основные черты и особенности
менталитета украинцев.
Ключевые слова: публичное администрирование,
административные реформы, местное самоуправление, законодательные органы, менталитет, «хуторянство», государство, власть, глобализация, сетевое политическое пространство, демократизм, мировой порядок.
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Борейко В. И. Направления обеспечения финансовой децентрализации в Украине. — С. 32.
Исследована роль финансовой децентрализации
и самодостаточности местных бюджетов Украины в
обеспечении динамичного развития национальной
экономики; обосновано, что бюджетная и налоговая
политика, проводимая нашей страной, привела к
уменьшению обеспечения расходов местных бюджетов
собственными доходами; предложено закрепить за
местными бюджетами все поступления от налога на
прибыль предприятий и регулировать недостаток или
избыток в них средств налогом на доходы физических
лиц и рентными платежами; показано, что такие действия будут стимулировать инициативу местных руководителей, привлечение инвестиций и социально-экономическое развитие регионов.
Ключевые слова: национальная экономика, финансовая децентрализация, местные бюджеты, бюджетная
и налоговая политика, налог на прибыль предприятий.
Венжега Р. В. Концептуальные подходы к определению экономических моделей развития промышленности. — С. 35.
В статье анализируются концептуальные теоретические подходы к определению содержательных особенностей экономических моделей развития промышленности как основы для формирования соответствующих стратегий. Сделан вывод о целесообразности
выделения индустриальной, неоиндустриальной и
постиндустриальной моделей развития промышленности.
Ключевые слова: промышленность, индустриализация, неоиндустриализация, деиндустриализация,
постиндустриализм, развитие, стратегия.
Вишневский А. С. Влияние рисков делегитимации
территории на процессы модернизации и кооперации:
возможности управления. — С. 39.
В статье обоснована зависимость процессов модернизации от риска делегитимации территории. Проведены грубые оценки наступления рисков делегитимации территории для государств-членов ООН и бывших республик СССР. Проанализированы возможности управления рисками. Среди методов рассмотрены: уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска, принятие риска. Среди уровней управления: территориальный, хозяйственный,
индивидуальный. Основные выводы: (1) риски органами игнорируются; (2) наибольшие возможности для
управления
сосредоточены
на
индивидуальном
уровне.
Ключевые слова: модернизация, кооперация,
управление рисками, международная делегитимация
территории.
Гитис Т. П. Определение и исследование ограничительных факторов развития социальной ответственности бизнеса в Украине. — С. 44.
В статье определены и исследованы основные
факторы, ограничивающие развитие социальной ответственности бизнеса в Украине. Доказано, что сдерживание процесса практической реализации направлений социальной ответственности обусловлено,
прежде всего, политическим и экономическим кризисом. Предприятиям не хватает средств на реализацию
приоритетных для них направлений социальной ответственности, а именно: обеспечение достойного
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уровня заработной платы и своевременность ее выплаты. Это делает второстепенными вопросы охраны
окружающей среды и инвестирования в развитие общества.
С целью преодоления факторов, ограничивающих развитие социальной ответственности бизнеса в
Украине, предложено активизировать вмешательство
государства в этот процесс: способствовать формированию у предпринимателей и общества понимания
важности социальной ответственности; перенимать
мировой опыт реализации социальных проектов; разрабатывать меры, обеспечивающие заинтересованность бизнеса в социально ответственном поведении;
всесторонне поддерживать предприятия, которые выполняют особо важные социальные задачи.
Ключевые слова: социальная ответственность,
развитие, среднемесячная заработная плата, задолженность по выплате заработной платы, окружающая
среда, инвестиции, общество, ограничительные факторы.
Грибкова С. Н., Цинько И.О. Анализ состояния основных средств промышленных предприятий Украины. —
С. 48.
В статье проведен анализ динамики первоначальной стоимости и износа основных средств промышленных предприятий Украины в 2000-2014 годах на
основе государственной статистики. Первоначальная
стоимость основных средств страны постоянно растет,
несмотря на любые возможные неблагоприятные факторы. При этом степень износа также постоянно растет и на 2014 год достигла огромного уровня в 83,5%.
Степень износа в промышленности значительно
меньше — 60,3%. Наилучшее состояние основных
средств в перерабатывающей отрасли. За годы с начала
2000-х, Украина превратилась из промышленного в
транзитно-транспортное государство, о чем свидетельствует доля стоимости основных средств по видам деятельности.
Предложен путь ускорения процесса обновления
основных средств промышленности. Это лизинг, как
наименее затратный среди современных способов кредитования.
Ключевые слова: основные средства, первоначальная стоимость основных средств, степень износа,
темпы прироста, промышленность Украины, отрасль
промышленности, статистические данные.
Гришнова Е. А., Заичко Е. С. Новейшие технологии
в экономике персонала: новые возможности и новые
вызовы. — С. 52.
В статье раскрыта сущность цифрового подхода к
управлению персоналом, которая заключается в использовании новейших технологий в организации HR
функций. Проанализированы современные направления применения цифрового подхода и примеры его
распространения в Украине и в мире. Исследованы
особенности, преимущества и недостатки использования новейших технологий в сфере HR в современных
экономических условиях.
Ключевые слова: управление персоналом, новейшие технологии, цифровой (диджитал) подход к HR,
организация труда, программные средства для персонала.
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АННОТАЦИИ
Дасив А. Ф., Руссиян Е. А. Анализ функционирования промышленности Украины с позиции неоиндустриализации. — С. 57.
Данная статья посвящена выявлению особенностей функционирования и перспектив неоиндустриализации промышленности в Украине. Особое внимание уделено исследованию проблем развития промышленности и возможностей производства по обеспечению высокого качества готовой продукции. Показано, что промышленность Украины имеет такие превосходства: владение ценными месторождениями полезных ископаемых, доступная дешевая рабочая сила,
потенциал добывающей и перерабатывающей промышленности. Сделаны выводы относительно перспектив неоиндустриализации промышленности в
Украине. Для того, чтобы украинское машиностроение стало жизнеспособным и конкурентоспособным
на международном уровне, необходимо заменить изношенное, устаревшее и использовать современное
оборудование; вводить автоматизированные системы;
производить готовую продукцию, а не только сырье и
полуфабрикаты; осваивать новые технологии; производить не только для собственного потребления, но и
на экспорт; повышать квалификацию работников и
потенциал реализации совместных усилий квалифицированных специалистов в промышленности.
Ключевые слова: промышленность, перспективы,
индустриализация, машиностроение, новые технологии, квалификация работников, совместные усилия,
конкурентоспособность машиностроения.
Добыкина Е. К. Совершенствование мотивационного механизма трудового потенциала. — С. 65.
В статье предложена комплексная оценка мотивационного механизма трудового потенциала предприятия на основе графоаналитического метода с
перспективой дальнейшего его совершенствования.
Представленная методика позволяет дать комплексную оценку структуре, сбалансированности, уровню
реализации потенциала мотивационного механизма,
выявить имеющиеся резервы, разработать обоснованные управленческие решения, направленные на дальнейшее его развитие и совершенствование.
Ключевые слова: трудовой потенциал, гудвилл,
мотивация труда, комплексная оценка, баланс потенциала.
Жихаревич В. В., Мацюк Н. А. Клеточно-автоматный подход к решению задачи маршрутизации оптовых торговых предприятий с учетом транспортной инфраструктуры региона. — С. 69.
В данной работе продемонстрирована принципиальная возможность использования клеточно-автоматного алгоритма при оптимизации маршрутов движения транспортных средств оптового торгового предприятия в процессе развозки продукции. Решение
этой проблемы будет способствовать снижению непроизводительных затрат ресурсов предприятий, а
значит — повышению их конкурентоспособности. Для
того, чтобы указанная модель могла быть пригодной
для решения конкретных прикладных задач, предложен механизм учета транспортной сети региона.
Ключевые слова: задача маршрутизации транспорта, многоагентное моделирование, клеточные автоматы, оптимизация.
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Заруцкая Е. П. Исследование выведения украинских
банков с рынка с использованием структурно-функционального анализа. — С. 73.
В статье предложены подходы к формированию
однородных структурно-функциональных групп банков для пояснения причин сокращения рынка и исследованы тенденции развития банковской системы.
Предложенные методы позволяют обеспечить раннюю
диагностику угроз потери финансовой стабильности
банков, совершенствовать систему оценочных показателей контроля деятельности банков.
Ключевые слова: финансовая устойчивость банков, кластерный анализ, финансовые показатели банков.
Иванов С. В., Солдак М. А. Высокотехнологичные
услуги: мировые тенденции и состояние в промышленных
регионах Украины. — С. 79.
В статье освещены современные мировые тенденции развития услуг в странах мира, оценки их знанеемкости, на основе предложенных показателей сектора наукоемких и технологически интенсивных
производств проведена оценка развития наукоемких
производств в промышленных регионах Украины.
Ключевые слова: наукоемкие услуги, технологически интенсивные производства, промышленные регионы.
Ивченкова Е. Ю., Лях А. А. Анализ моделей и методов распределения трудовых ресурсов в управлении реализацией портфеля IТ-проектов. — С. 87.
В статье рассмотрен вопрос важности распределения трудовых ресурсов в управлении реализацией
портфеля ІТ-проектов. Проанализированы подходы,
методы и модели, применяемые для оценки экономической эффективности деятельности предприятия.
Проведен анализ зарубежных методов оценки эффективности инвестиций в ІТ-проекты: финансовых, качественных, вероятностных.
Для анализа были выбраны наиболее популярные
и применяемые на практике методы, и модели. В процессе анализа были установлены отличительные
черты, преимущества и недостатки каждого из методов.
Ключевые слова: ІТ-проект, портфель ІТпроектов, эвристические методы, методы локальной
оптимизации, методы динамического программирования, метод веток и ограничений, метод дихотомического программирования, метод сетевого программирования, генетические методы.
Каменская О. А., Веселая Н. А. Концептуальные
основы формирования человеческого капитала в сбалансированной системе показателей. — С. 91.
В статье определена необходимость разработки
стратегической карты человеческого капитала в сбалансированной системе показателей с учетом новых
условий хозяйствования и демографического кризиса.
Рассмотрены проблемы формирования человеческого
капитала промышленного предприятия в контексте
инновационного развития и разработаны методические рекомендации относительно повышения качества человеческого капитала с помощью сбалансированной системы показателей.
Ключевые слова: человеческий капитал, стратегия, сбалансированная система показателей, уровень
квалификации персонала, инновационное развитие,
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АННОТАЦИИ
промышленное предприятие, стратегическая карта,
стратегическое соответствие.
Коваленко Е. О., Коваленко С. В. Динамическая
система индивидуальных показателей премирования как
современный инструмент мотивации эффективного
труда специалистов. — С. 95.
В статье обоснована необходимость применения
системы материальной заинтересованности работников в эффективном труде. Доказано, что коллективные показатели премирования специалистов являются
взаимосвязанными, имеют низкий уровень мотивации, выполнение условий премирования достигается
за счет более ответственных конструкторов. Коллективная ответственность в данном случае снижает чувство собственной значимости каждого работника, что
приводит к снижению эффективности работы.
Предложено изменение подхода в оплате труда
специалистов, которое направлено на совершенствование перечня существующих показателей премирования, стимулирует конструкторов выполнять план по
количеству и качеству документации, соответствует
функциональным обязанностям специалиста, позволяет поддерживать принципы справедливой дифференциации заработной платы, повысить производительность труда.
Ключевые слова: мотивация, эффективный труд,
премия, модель стимулирования труда, система динамических показателей.
Корытько Т. Ю. Структура и подходы к оценке валовой добавленной стоимости предприятия. — С. 99.
Рассмотрены и проанализированы научные подходы относительно трактовки понятия добавленная
стоимость. Охарактеризованы особенности формирования добавленной стоимости на предприятии. Раскрыта взаимосвязь с основными категориями и понятиями исследования. Поэлементная оценка валовой
добавленной стоимости предприятия осуществляется
с целью достижения оптимальной комбинации элементов с помощью наиболее эффективного набора ресурсов.
Предложен методический подход оценки величины валовой добавленной стоимости, который включает формирование на основе экспертного метода показателей, влияющих на величину валовой добавленной стоимости; проведение расчета удельного веса
факторных показателей по их значимости в зависимости от результатов корреляционного анализа; определение интегрального показателя валовой добавленной
стоимости. Использование разработанной економетричной модели позволит определить влияние факторов на уровень валовой добавленной стоимости предприятия и выступает эффективным инструментом
прогнозирования его деятельности.
Ключевые слова: добавленная стоимость, валовая
добавленная стоимость, прибыльность, прибыль, выручка, предприятие.
Кучер Л. Ю. Концептуальный подход к экономическому управлению инновационными проектами аграрных
предприятий. — С. 103.
В статье рассмотрены теоретические аспекты
экономического управления инновационными проектами аграрных предприятий. Предложен концептуальный подход к экономическому управлению инновационными проектами аграрных предприятий, которым
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определено цель, субъект, объект, базовые концептуальные положения, принципы, функции, методы, инструменты, составляющие, систему обеспечения; место экономического управления инновационными
проектами в системе экономического управления аграрным предприятием. Практическое применение результатов исследования в аграрных предприятиях может способствовать повышению эффективности экономического управления инновационными проектами.
Ключевые слова: экономическое управление, инновационный проект, аграрное предприятие, экономическое управление инновационными проектами.
Латышева Е. В. Сущность устойчивого развития и
современные экологические направления его обеспечения
в Украине. — С. 106.
В статье представлено авторское понимание понятия "потенциал устойчивого развития". Определены
направления внедрения системы управления устойчивым развитием на предприятиях. Предложено использование системы экологического менеджмента (СЭМ)
для решения задач устойчивого развития предприятий. Предоставлен перечень инструментов СЭМ, которые позволят определить факторы влияния на экологическую составляющую потенциала устойчивого
развития, показаны потенциальные преимущества от внедрения СЭМ. Доказано, что благодаря
управлению экологической составляющей предприятия получают дополнительный инструмент эффективной реализации стратегии устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, потенциал
устойчивого развития, управление устойчивым развитием, экологическая составляющая, система экологического менеджмента.
Лепа Р. Н., Шумило Я. Н. Стадное поведение как
следствие проявления иррациональности потребителей
на рынках сбыта продукции. — С. 111.
Cтатья посвящена изучению стадного поведения
потребителей на рынках сбыта продукции. Рассмотрена природа стадного поведения потребителей на
рынках сбыта продукции как следствие иррациональности. Обозначено, что в результате проявления иррационального поведения потребителей на рынках
сбыта продукции возникает явление нефункционального спроса. Выявлено, что причиной возникновения
проявлений нефункционального спроса: эффекта
Веблена, эффекта сноба, эффекта присоединения к
большинству, спекулятивного спроса — является проявления иррациональности в поведении потребителей
и, как следствие, стадного поведения на рынках сбыта
продукции. Доказано, что стадное поведение потребителя на рынке сбыта продукции является следствием
проявления иррациональности. Сделан вывод о том,
что нефункциональный спрос возможно регулировать
с помощью механизмов воздействия на стадное поведение. Намечены перспективные направления исследований.
Ключевые слова: потребители, иррациональное
поведение, стадное поведение, нефункциональный
спрос, рынок сбыта продукции.
Ляшенко В.И., Харазишвили Ю. М. Стратегические сценарии структурного развития промышленных
регионов Украины. — С. 113.
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АННОТАЦИИ
Исследовано состояние и уровень эффективности структурного развития промышленных областей и
экономических районов Украины через определение
интегральных индексов и сравнение с интегральными
пороговыми значениями. Разработан сценарий структурного развития промышленных областей Украины,
что соответствует достижению фазы расцвета постиндустриального развития, результатом которого являются ежегодные стратегические ориентиры индикаторов и ключевых макропоказателей структурного развития до 2020 г. которые могут служить критерием эффективности выполнения стратегий развития.
Ключевые слова: структурное развитие, регионы,
экономические районы, интегральный индекс, пороговые значения, сценарий развития.
Мальчик М. В., Попко О. В. Маркетинговые исследования состояния и перспектив развития рынка
сельскохозяйственной техники Украины. — С. 126.
Приведены теоретические и практические аспекты проблем развития инженерно-технического
обеспечения современного сельскохозяйственного
производства в условиях его реформирования и адаптации к рыночным основам хозяйствования. Определены перспективы развития рынка технических
средств для агропромышленного комплекса Украины.
Ключевые слова: агропромышленное производство, рынок сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственное машиностроение, технологическая потребность.
Мельников А. Ю., Светличная М. В. Разработка
системы поддержки принятия решений на основе метода
нечетких деревьев для выбора претендента на вакантную должность в отделе промышленного предприятия. —
С. 130.
В статье рассмотрен процесс выбора претендента
для назначения на вакантную должность в отделе промышленного предприятия. Представлена математическая модель поддержки принятия решений на основе
многокритериального анализа и метода нечетких деревьев решений, приведены критерии оценки наиболее подходящих претендентов на должность инженера-программиста трех категорий. Построена информационная модель системы на языке визуального моделирования UML, описана ее программная реализация.
Ключевые слова: процесс подбора персонала,
претендент, вакантная должность, система поддержки
принятия решений, многокритериальность, дерево нечетких решений, unified modeling language.
Осадчая Н. В., Петрова А. Е. Роль стран Азии во
внешней торговли Украины. — С. 135.
В статье проанализировано место азиатских стран
во внешней торговле Украины. Приведен анализ торговли Украины и азиатских стран товарами и услугами. Рассмотрены отдельные показатели внешнеторговой безопасности товарами и услугами. Приведены
основные проблемы в торговле товарами с азиатскими
странами.
Ключевые слова: внешняя торговля, страны
Азии, товары и услуги, внешнеторговая безопасность.
Островецкий В. И. Налоговая политика Украины в
условиях децентрализации. — С. 140.
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Предложены отдельные направления дальнейшего реформирования налоговой системы Украины,
способствующие экономическому росту на основе
сбалансирования интересов государства и органов
местного самоуправления в части финансового обеспечения процессов создания и развития Объединенных территориальных общин.
Ключевые слова: доходы бюджета, налоговая политика, налоги, децентрализация, Объединенные территориальные общины.
Палига Е. Н. Реструктуризация предприятий издательско-полиграфической отрасли как основа стратегии конкурентоспособности и развития корпоративного управления. — С. 143.
Определены главные отличия реструктуризации
предприятий ИПО, которые содержат совокупность
организационно-экономических,
производственнотехнических и правовых мероприятий направленных
на увеличение выпуска конкурентоспособной продукции. Анализируя всестороннюю характеристику имеющихся ресурсов и результатов хозяйственной деятельности издательских и полиграфических предприятий, данные которых получены в Государственном
комитете статистики Украины и книжной палате
Украины им. Ивана Федорова, а также из опубликованных аналогичных отечественных и зарубежных исследований проблем отрасли мы видим, что предприятия действуют в условиях конкуренции, которая
имеет сложный и глобальный характер, и потому есть
острая потребность в реструктуризации и внедрении
стратегии
конкурентоспособности
предприятий
(ИПО). Сегодня стратегическое планирование влияет
на развитие корпоративного управления и является
ключевым ресурсом в формировании конкурентных
преимуществ предприятий.
В статье рассмотрена реструктуризация в первую
очередь как адаптация предприятий к условиям рыночной конкурентной среды и превращения на этой
основе их в конкурентоспособные структуры рынка,
проанализированы особенности взаимоотношений на
основании чего сформулированы требования к корпоративному управлению, призванные минимизировать
риски и конкурентные преимущества предприятий
полиграфии, их выживания и перспективы развития.
Выявлены современные проблемы издательской деятельности в Украине, вызванные кризисным состоянием в первую очередь социальной сферы, отсутствие государственной политики регулирования программ развития отрасли и на основе этого сформирован основной состав участников издательского рынка
и их взаимосвязь, которые действуют в издательском
бизнесе.
Систематизированы основные особенности издательского бизнеса, организации производства и технологического процесса в полиграфии. Представлен анализ основных предприятий Львовщины в сфере издательской и полиграфической деятельности и проанализированы результаты их финансово хозяйственной
деятельности, установлена модель развития издательских и полиграфических предприятий. В результате
массовой приватизации в Украине сформирован мощный фактор развития деловой и организационной
культур, охарактеризовано поведение субъектов правоотношений, а также принципы системы корпора-
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тивного управления, обеспечивающие развитие корпоративного сектора экономики в нашей стране через
механизм контроля акционеров за действиями менеджеров и механизм перераспределения прав собственности в пользу более эффективных агентов.
Ключевые слова: реструктуризация, стратегии,
корпоративное управление, акционерное общество,
акционеры, менеджеры, собственность, механизм, полиграфия, издательства.
Петренко Ю.А. Влияние фискальной децентрализации на экономический рост и предоставление общественных услуг: обзор. — С. 148.
В статье предлагается краткий обзор теоретических основ и эмпирических наработок по фискальной
децентрализации как распространенной в разных
странах мира тенденции в сфере фискальной и бюджетной политики. Цель статьи заключается в исследовании основных научных результатов в сфере влияния
фискальной децентрализации на экономический рост
и предоставление общественных услуг, а также проведении анализа основных выводов, содержащихся в существующей литературе по данному вопросу.
Ключевые слова: фискальная децентрализация,
экономический рост, предоставление общественных
услуг.
Пилецкая С. Т., Процюк Д. В. Формирование системы бюджетирования на авиационных предприятиях. — С. 153.
В статье рассмотрены теоретические аспекты дефиниции бюджета и бюджетирования, представлены
методические подходы по внедрению системы бюджетирования в хозяйственной деятельности предприятий. Определено, что в современных условиях хозяйствования бюджетирование должно стать более динамичной, гибкой системой, которая обеспечит предприятию эффективную деятельность.
И поскольку, бюджетирование — это управленческий инструмент, который направлен на распределение ресурсов, необходимых для достижения целей
предприятия при условии их эффективного использования, то только благодаря профессиональному управлению можно достичь успешности и процветания
предприятия. Поэтому вопрос бюджетирования на
предприятии требует дальнейшего изучения и уточнения с учетом потребностей сегодняшнего дня.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование,
принципы, методы, структура.
Попова А. Ю. Формирование стратегии рискозащиты инжиниринговой фирмы. — С. 157.
В статье рассмотрены вопросы совершенствования системы управления рисками в контексте формирования стратегии рискозащиты инжиниринговой
фирмы. Сформулированы предпосылки использования комплексных методов упреждающего управления
рисками, обоснованы практические подходы к разработке стратегии риск-менеджмента инжиниринговой
фирмы в существующих условиях.
Ключевые слова: стратегия рискозащиты, инжиниринг, система упреждающего управления.
Рядно А. А., Рыбальченко Л. В. Антиинфляционная
политика финансовой безопасности государства. —
С. 161.
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В статье исследованы проблемы антиинфляционного регулирования финансовой безопасности государства. Проанализированы особенности общих подходов к оценке характера антиинфляционной политики, социальные последствия инфляционных процессов в государстве, исследованы составляющие интегрального индекса экономической безопасности и
построена модель зависимости уровня инфляции от
основных показателей, угрожающих финансовой безопасности Украины.
Антиинфляционная политика представляет собой
совокупность инструментов государственного регулирования, направленных на снижение инфляции. Цель
антиинфляционной политики состоит в том, чтобы
сделать инфляцию управляемой, а ее уровень — умеренным. Рассматривая социальный аспект финансовой безопасности, следует учитывать и дополнительные факторы, которые могут возникнуть в государстве
и обусловливают социальную напряженность в обществе.
Необходимость в урегулировании инфляции обусловлена требованиями глобализации, которые ставят
за основу повышение международной конкурентоспособности Украины. Возникновение антиинфляционного регулирования связано, с одной стороны, с явлением инфляции, а с другой — с неспособностью государственной политики обеспечить экономическую и
социальную стабильность в государстве другими методами.
Ключевые слова: инфляция, финансовая безопасность, потребительские цены, безопасность государства, антиинфляционные мероприятия.
Снеговая Е. Ю. Риски и возможности развития
угольной промышленности Донецкой и Луганской областей в восстановлении экономики востока Украины. —
С. 170.
В статье рассмотрены сильные и слабые стороны
угольной отрасли территорий Донецкой и Луганской
областей, подконтрольных украинской власти, а также
выявлены возможности и риски ее функционирования
в новых экономических и политических условиях.
Ключевые слова: угольная промышленность; Донецкая и Луганская области, подконтрольные украинской власти; риски; возможности; европейское энергетическое пространство; восстановление экономики
восточных регионов Украины.
Сытник Л. С. Антикризисная стратегия аграрной
сферы в Украине в условиях евроатлантической интеграции. — С. 166.
В статье проанализировано современное состояние аграрного сектора экономики Украины по традиционным показателям землеобеспеченности по регионам Украины, формирование трудового потенциала сельских территорий, технического обеспечения
сельского хозяйства и проблемы повышения эффективности использования его ресурсного потенциала.
Отмечено доминирование в структуре экспорта
Украины сырьевых товаров с низким уровнем технологической обработки, критическое накопление противоречий в украинской экономике и повышенную
чувствительность к колебаниям мировой конъюнктуры, игнорирование вторичной переработки в агропромышленном комплексе.
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Выявлены демографические потери населения,
тенденции снижения естественного прироста сельского населения, уменьшение трудоспособного сельского населения, увеличение площадей нарушенных и
отработанных земель, ухудшение структуры земельного фонда Украины.
На основе проведенного анализа определены основные направления антикризисной стратегии развития аграрной сферы в условиях евроатлантической интеграции.
Ключевые слова: антикризисная стратегия, аграрная сфера, евроатлантическая интеграция, землеобеспеченность, сельское население, земельный фонд.
Турлакова С. С. Применение рефлексивного подхода
в рамках моделей управления стадным поведением на
предприятиях. — С. 174.
Обоснована актуальность использования информационных моделей управления в современной экономике. В рамках моделей управления стадным поведением на предприятиях предложено применение рефлексивного подхода. В общем виде определены формализованные представления функций рефлексивного
выбора агентов управления, которые отражают исследуемые характеристики и состояния агентов управления в процессе принятия решений на предприятиях
до и после управляющих воздействий со стороны центра. Приведена общая схема применения рефлексивного подхода в рамках моделей управления стадным
поведением на предприятиях. Сделаны выводы о том,
что реализация представленной общей схемы в конкретных моделях механизма рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях позволит
прогнозировать результаты принятия решений экономическими агентами и эффективно управлять стадным поведением на предприятиях. Определены перспективные направления дальнейших исследований.
Ключевые слова: рефлексивный подход, стадное
поведение, информационные модели, рефлексивное
управление, экономические агенты.
Шабалина Л. В., Караман Е. Г. Повышение эффективности стратегии импортозамещения Российской
Федерации на основе научно-технического развития. —
С. 180.
В статье рассматривается необходимость стратегии импортозамещения для России в современных
экономических условиях. Анализируется зарубежный
опыт, а также подчеркивается значимость наращивания собственного научно-технического потенциала
регионов, как важнейшего фактора реализации стратегии импортозамещения. Акцентируется внимание
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на необходимости повышения инновационной деятельности, активизации инвестиционной деятельности и создании информационной поддержки импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, стратегия
импортозамещения, научно-техническое развитие,
инвестиционная политика государства, инновации.
Шелеметьева Т. В. Повышение уровня транспортных услуг как основа эффективного развития туризма
Украины. — С. 183.
В статье исследована роль транспортных услуг в
развитии туризма Украины. Определена важная роль
авиационного транспорта в международном сообщении Украины. Отмечено, что крупнейшей компанией,
которая предоставляет услуги по бронированию и
продаже авиабилетов, билетов на перевозки железнодорожным транспортом в международном сообщении,
широкий спектр туристических услуг и аренды автомобилей является Киевское агентство воздушных сообщений «КИЙ АВИА». Доказано, что одним из самых удобных средств сообщения для туристов любых
категорий является железная дорога. Проанализировано современное состояние транспортной инфраструктуры Украины.
Ключевые слова: повышение, уровень, транспортные услуги, виды транспорта, туризм, развитие,
качество, динамика, перспективы.
Ящишина Ю. Н., Шашко В. А. Использование интерактивных методов обучения в преподавании дисциплин в области управления персоналом. — С. 190.
Статья посвящена проблеме внедрения интерактивных методов обучения в процесс профессиональной подготовки менеджеров. Определены роль и значение интерактивных методов обучения в современной высшей школе.
Представлен короткий ретроспективный анализ
использования интерактивных методов обучения в
отечественной и зарубежной педагогике Проанализированы особенности их использования в процессе
подготовки менеджеров.
Представлен опыт внедрения интерактивных методов обучения при преподавании курса «Психотехнологии управления персоналом» для студентов-менеджеров.
Приведены примеры модифицированных интерактивных упражнений, которые были разработаны и
апробированы в процессе преподавания курса.
Ключевые слова: учебный процесс, интерактивные методы обучения, менеджеры, учебный курс, психотехнологии управления персоналом.
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ABSTRACTS
Amosha O., Shamileva L. Development of labour potential of industry on principles of social responsibility: conceptual and scientifically-methodical providing. — Р. 3.
In the article the basic directions of formation and
implementation of social responsibility in ensuring the development of labour potential of industry are determined
and systematized for the main actors of industrial relations:
employers, entrepreneurs, labour groups, employees, trade
unions, and NGOs. To develop an integral indicator for
assessment of the labour potential the information subsystem was generated on the basis of which the testing of the
patterns of its determination was conducted. According to
the results of the calculations the analysis of the patterns
of the level change in 2010-2015 is given with the determination of the main leverages of the development or deceleration of ensuring labour potential of industry on the principles of social responsibility.
Keywords: labour potential, social responsibility, accountability subjects, integral indicator, leverages of development, leverages of deceleration.
Antonyuk V. The Impact of Internally Displaced
Persons on the Development of Territorial Communities:
Problems the Prospects. — Р. 8.
Investigated the status and problems of internally
displaced persons in Ukraine, justified by the long-term
nature of their decision. Generalized world experience of
integration policy on IDPs. The problems of integration of
forced migrants in the territorial community. Identified
resource potential internally displaced persons for
development of host communities, regions and Ukraine.
Keywords: internally displaced persons, the long-term
nature of displacement, a territorial community, the
resource potential of IDPs ' integration policy.
Bannikov P. Interdisciplinary Essence, Importance,
Types and Peculiarities of the Social Resources of an Enterprise. — Р. 17.
The article refines meaning of the notion of “social
resources of an enterprise” and defines its general and specific features comparatively with the notion of “social capital”. The article identifies the kinds of social resources of
an enterprise including: motivational, intellectual, informational, communicative, socio-psychological, competitive,
demographic, socio-ecological, activity-based, organizational, managerial, innovational ones etc. The article describes peculiarities of these features.
Keywords: social resources, enterprise, social capital,
kinds of social resources, peculiarities of the social resources of an enterprise.
Belopolsky N., Voloshin V., Klenin O. Intelligent human development is no alternative. — Р. 14.
Completed modern political, socio-economic, international, religious and other situations in the world call on
all the brainpower and especially policy-makers, scholars,
social scientists, economists to elaborate and offer a new
concept of the world development.
It is concluded that the new idea of the world must
be created collective creation of institutions, scientists,
heads of states parties with a further broad discussion with
the masses, and only after that it can be put into practice.
Keywords: Mankind, development, political, socioeconomic crises, new concept of the world development.
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Boichenko M.V. Industrial Safety at Mining Enterprises. — Р. 22.
The article analyses industrial safety situation at mining enterprises in order to specify tendencies of changes in
occupational traumatism, and opportunities for further occupational risks management and prevention.
Keywords: industrial safety, analysis of situation, mining enterprises, occupational risks, management.
Bolotina E., Radkovskaya A. Public Administration and
Ukrainian Mentality. — Р. 27.
The main question that we discuss in this article: can
is moving the Ukraine to the new model of public administration quickly and efficiently. Is change possible in
Ukraine completely control system which was laid by the
Soviet authorities. Is it possible to change the system
throughout the country, and what the consequences after
the transition to European standards. Is it possible to
change the consciousness of the population and convince
the community of the necessity of the presently processes.
It is also necessary to explain that the Soviet model of
power can no longer exist in the circumstances prevailing
in the country.
Public administration, implementation and improvement of which was previously the exclusive preserve of the
national state is largely affected by external factors. For
European countries, this effect is primarily associated with
the formation of the European Administrative Space
(EAS). This article explores the concept, nature and origins
of the formation of public administration. We study its
structural elements are analyzed specific features and its
principles. The article is analyses the main characteristics
and features of the mentality of the Ukrainians.
Keywords: public administration, administrative reform, local government, the legislature, the mentality, state
power, globalization, network political space, democratic,
world order.
Boreiko V. Directions of ensuring of financial decentralization in Ukraine. — Р. 32.
In the article investigated the role of financial decentralization and self-sufficiency of local budgets of Ukraine
in the ensuring of the dynamic development of the national
economy; substantiated, that the budgetary and tax policy
pursued in our country, caused the reduction of ensuring
expenditures of local budgets by own revenues; proposed
to fasten for local budgets all the revenues by corporate
income tax and regulate shortage or surplus in these of
funds by using the tax on personal income and rental payments; shown, that such actions encourage the initiative of
local leaders, attracting investment and social and economic development of regions.
Keywords: the national economy, the financial decentralization, local budgets, fiscal and tax policy, the corporate income tax.
Dasiv A. F., Russiyan E. A. The Special Aspects of
Functioning and Possibilities of Industry Industrialization in
Ukraine. — Р. 57.
This paper is devoted to revealing the special aspects
of functioning and possibilities of industry industrialization
in Ukraine. Special attention is given to investigation of the
indastrial growth problems and the opportunities of industries to maintain high quality of finished products.
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It is demonstrated that the industry of Ukraine has
such preeminence: possessing of valuable mineral deposits,
available lower labor costs, potential of primary and secondary sectors and heavy machinery. Conclusions regarding possibilities of industry industrialization in Ukraine are
made. Machinery has the considerable proportion of the
output export. In order to achieve the internationally viable
and competitiveness of machinery in Ukraine the producers and the government have been working organically
every day to implement such objectives: to replace the
worn-out, out dated and use up-to-date equipment; to introduce automatic machinery; to produce finished products
but not only raw materials and semi-finished products; to
exploit new technologies; to produce not only for oneself
but for export; to increase the skills of workers and potential of the qualified specialists team efforts implemention
in industry. The inhibitions of satisfactory industrial progress in Ukraine in a context of industrialization are connected with electricity prices raising, dependence on resource suppliers, complications with introduction of hight
quality standarts of production in industry and consequence of military conflict in Ukraine. The main economic
abuses of industry in Ukraine are: low level of industrial
enterprises innovation activity, slow and unsystematic introduction of automatic machinery and informational technologies, the imbalance in the labor market.
Prospects for further research are in formulation of
conceptual approach for industrial growth in Ukraine in a
context of industrialization. It is important to stady of successful international practices and tecnological achievements in a matter of industry industrialization.
Keywords: industry, possibilities, industrialization,
machinery, new technologies, the skills of workers, the
team efforts, competitiveness of machinery.
Dobykina E. Improving the Motivational Mechanism of
Labour Potential. — Р. 65.
In the article the complex estimation of motivational
mechanism of labour potential of enterprise is offered on
the basis of grafoanalytical method with the prospect of
further his perfections. The presented method allows a
comprehensive assessment of the structure, the balance, the
level of implementation of the motivational mechanism capacity-you reveal available reserves, develop informed
management decisions to further its development and improvement.
Keywords: labour potential, goodwill, motivation of
labour, complex estimation, balance of potential.
Gitis T. Definition and Study Factors Limiting the
Development of Social Responsibility of Business in
Ukraine. — Р. 44.
The article identifies and explores the main factors
limiting the development of the social responsibility of
business in Ukraine. It is proved that the containment process of the practical realization of directions of social responsibility primarily due to the political and economic
crisis. Enterprises lack of funds for implementation of their
priority areas of social responsibility, and, namely: a decent
wage and the timeliness of its payments. This makes secondary issues of environmental protection and investing in
the development of society.
To overcome the factors limiting the development of
social responsibility of business in Ukraine, proposed to
strengthen the state intervention in this process: to contribute to the formation of entrepreneurs and companies understanding the importance of social responsibility; to
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adopt world experience of realization of social projects; to
develop measures for the business interest in socially responsible behavior; to fully support businesses that are performing very important social tasks.
Keywords: social responsibility, development, average
wages per month, arrears of wages, environment,
investment, society, factors limiting.
Grishnova O., Zaichko O. Modern Technologies in
Labor Economics: New Opportunities and New Challenges. —
Р. 52.
In this article, we provide insight into the digital
approach to staff management that consists of using
modern technologies in HR function organization. Current
directions of implementation digital approach and
examples of its implementation in Ukraine and the world
were analyzed. The particularities, advantages, and
disadvantages of using the new technologies in the field of
HR for the current economic condition were explored.
Keywords: staff management, modern technologies,
digital approach to HR, labour management; staff softvere.
Grybkova S., TsynkoI. Analysis of Fixed Assets of Industrial Enterprises of Ukraine. — Р. 48.
The article analyzes the dynamics of the initial cost
and the depreciation of the industrial enterprises of
Ukraine in 2000-2014 years based on government statistics.
The initial cost of fixed assets of the country is growing, in
spite of any possible adverse factors. At the same time, depreciation is also constantly growing and has reached an
enormous level of 83,5% for 2014. The depreciation is
much less in the industry — 60.3%. The best condition of
equipment in the processing industry. Over the years since
the early 2000s, Ukraine has evolved from an industrial
into a transit-transport state, as evidenced by the proportion of the cost of fixed assets by activity.
A way to accelerate the process of renewal of fixed
assets industry was offered. This leasing, as the least expensive among the modern methods of credit.
Keywords: fixed assets, the initial cost of fixed assets,
depreciation, rate of growth, the industry of Ukraine, sector of industry, statistics.
Ivanov S., Soldak M. High-tech services: global trends
and the state in the industrial regions of Ukraine. — Р. 79.
The article shows the modern world trends in the development of services in the world, evaluating their
knowledge-intensity. It offers the scorecard for valuation of
knowledge-intensive and technology-intensive industries
and realized development assessment of knowledge-intensive industries in the industrial regions of Ukraine.
Keyworlds: knowledge-intensive services, technologyintensive industries, industrial regions.
Ivchenkova E. , Lyakh A. Analysis of Models and Methods of Distribution of Labour Resources in the Management
of the Implementation of the Portfolio of IT Projects. — Р. 87.
The article considers the question of the importance
of labor resource allocation in the management of the implementation of the portfolio of it projects. Analyzed the
campaigns, methods and models used to assess economic
efficiency of activity of the enterprise. The analysis of foreign methods of an estimation of efficiency of investments
in it projects: financial, qualitative, and probabilistic.
For analysis were selected the most popular and used
in practice methods and models. In the analysis process
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were established distinctive features, advantages and disadvantages of each method.
Keywords: it project portfolio it projects, heuristic
methods, local optimization methods, dynamic programming, method of branches and limitations, method of dichotomizing programming method of network programming, genetic methods.
Kamenska O., Vesela N. Conceptual Bases of Formation of Human Capital in the Balanced Scorecard. —
Р. 91.
The article identified the need to develop a strategic
map of the human capital in the balanced scorecard in the
new economic conditions and demographic crisis. The
problems of formation of the human capital of industrial
enterprise in the context of innovative development and
has developed recommendations for improving the quality
of human capital with the help of the Balanced Scorecard.
Keywords: human capital, strategy, balanced scorecard, the level of qualification of the personnel, innovative
development, industrial enterprise, strategy map, the strategic line.
Kovalenko O., Kovalenko S. The Dynamic System of
Individual Indicators of Awarding Bonuses as the Contemporary Instrument for Motivation of Specialists’ Efficient Performance. — Р. 95.
The article puts forward the necessity of application
of the system of workers’ interested motives in effective
performance. In fact, the collective indicators of awarding
bonuses for specialists are interconnected, they have lower
level of motivation, and the implementation of the concept
of awarding bonuses is reached due to designers who are
more responsible. In this case, corporate liability decreases
the feeling of self-significance of each worker which leads
to the decline in performance efficiency.
So there was suggested an alternation to the approach
for the remuneration of specialists’ labor which is aimed at
the improvement of the list of awarding bonuses, stimulates
designers to fulfil the plan according to the quantity and
quality of the documentation, satisfies specialist’s functional duties, allows to maintain the principles of just wage
differentiation, increases labor productivity.
Keywords: motivation, efficient work, bonuses, the
stimulation labor model, the system of dynamic indicators.
Korytko T. Structure and Going near Estimation of
Gross Valueadded of Enterprise. — Р. 99.
The paper analyzes the scientific approaches related
to the interpretation of the concept of value added. The
particularities of the value added formation in terms of different scientific positions are described. The relationship of
the main categories and concepts of the study is revealed.
The memberwise estimation of gross valueadded of enterprise is carried out with the purpose of achievement of optimum combination of elements by the most effective set
of resources.
Methodical approach of estimation of size of gross
valueadded is offered, which includes forming on the basis
of expert method of indexes which pour in on the size of
gross valueadded; leadthrough of calculation of specific
gravity of factor indexes on their meaningfulness depending
on the results of cross-correlation analysis; determination
of integral index of gross valueadded. The use of the developed ekonometrichnoy model will allow to define influence
of factors on the level of gross valueadded of enterprise and
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his figure comes forward the effective instrument of prognostication.
Keywords: valueadded, gross valueadded, profitability, income, profit yield, enterprise.
Kucher L. . Conceptual Approach to Economic Management of Innovation Projects of Agricultural Enterprises. —
Р. 103.
The article examines the theoretical aspects of economic management of innovation projects of agricultural
enterprises. A conceptual approach to economic management of innovation projects of agricultural enterprises is
proposed, which defines the purpose, object, subject, basic
conceptual positions, principles, functions, methods, tools,
components, system providing; place of economic management of innovation projects in the economic management
by agricultural enterprises. Practical application of research
results in agricultural enterprises can improve the effectiveness of economic management of innovation projects.
Keywords: economic management, innovative projects, agricultural enterprise, economic management of innovation projects.
Latysheva Yе. Essence of Sustainable Development and
Modern Ecological Directions of his Providing in Ukraine. —
Р. 106.
In the article the authorial understanding of concept
of potential of sustainable development have been presented. Directions of introduction of control system by sustainable development on enterprises are certain. The use of
the system of ecological management (SЕM) offers for the
decision of tasks of sustainable development of enterprises.
The list of instruments is given SЕM, will allow to define
the factors of influence on the ecological constituent of
potential of sustainable development, potential advantages
are shown from introduction SЕM. In the article, that a
management the ecological constituent of potential of development is an additional instrument for effective realization of strategy of sustainable development are shown.
Keywords: sustainable development, potential of sustainable development, management by sustainable development, ecological component, system of ecological management.
Lepa R., Shumilo Ya. Herd Behavior as a Result of the
Presentation of Irrational of Consumer at Product Markets. —
Р. 111.
The article is devoted to the study of herd behavior of
consumers in the product markets. The nature of herd behavior as a consequence of human irrationality in the behavior of consumers in the product markets. It was indicated that as a result of manifestation of the irrational behavior of consumers on product markets there is the phenomenon of non-functional demand. It was revealed that
the cause of the manifestations of nonfunctional demand:
Veblen effect, snob effect, the effect of accession to the
majority of speculative demand - is a manifestation of irrationality in the behavior of consumers and, as a consequence, the herd behavior in the product markets. It is
proved that the herd behavior of consumers in the market
of sales is the result of manifestations of irrationality. It is
concluded that the non-functional demands may be adjusted by means of mechanisms of influence on the herd
behavior. Outlined promising areas of research.
Keywords: consumers, irrational behavior, herd behavior, non-functional demand, market products.
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Lyashenko V., Kharazishvili Y. Strategic Scenarios of
Development of the Industrial Regions of Ukraine. — Р. 113.
The state and the efficiency of the structural development of industrial areas and the relevant economic regions
of Ukraine through the definition of integrated indices and
comparison with integral thresholds. Scenario developed
structural development of industrial areas of Ukraine, corresponding achievement flowering phase of post-industrial
development, resulting in an annual strategic objectives and
key macroeconomic indicators structural development to
2020, which may serve as a criterion for the effectiveness
of the strategies.
Keywords: structural development, regions, economic
areas, integral index, thresholds, scenario.
Malchyk M., Popko O. Marketings researches of the
state and prospects of market of agricultural technique of
Ukraine development. — Р. 126.
The theoretical and practical aspects of problems of
development of the technical providing of modern agricultural production are resulted in terms of its reform and adaptation to market economic fundamentals. The prospects
of market of hardwares development are certain for the
agroindustrial complex of Ukraine.
Keywords: agroindustrial production, market of agricultural technique, agricultural engineer, technological necessity.
Melnikov A., Svitlychnaya M. Development of Decision
Support System for Selection Applicants to Vakanantnuyu Position at the Industrial Enterprise. — Р. 130.
The process of selecting an applicant for appointment
to a vacant position in the department of an industrial enterprise is described. The mathematical model of decisionmaking support on the basis of multi-criteria analysis and
fuzzy decision tree method is presented. The criteria for
assessing the most suitable candidates for the position of
software engineer three categories are presented. Information system model based on UML and its software implementation are described.
Keywords: recruitment process, the applicant, vacancy, decision support system, multicriteriality, fuzzy decision tree, unified modeling language.
Osadcha N., Petrova G. The Role of Asian State in
Foreign Ukranian Trade. — Р. 135.
The role of Asian states in foreign trade was analyzed
at this article. The goods and services trade Ukraine and
Asian state was analyzed. Some indicates of foreign trade
security was given. The main problems of goods trade with
Asian state are given.
Keywords: foreign trade, Asian state, goods and services, foreign trade security.
Ostrovetskyy V. Tax policy of Ukraine in the conditions
of decentralization. — Р. 140.
In the article is suggested some areas for further reform of the tax system of Ukraine, contributing to economic growth on the basis of balancing the interests of the
Central and Local Governments of Ukraine in terms of
financial support the creation and development of associations of territorial communities.
Keywords: budget revenues, fiscal policy, taxes, decentralization, combined territorial communities.
Palyga Ye. Restructuring of Industry Enterprises as a
Basis For Competitive Strategy And Development of Corporate
Governance. — Р. 143.
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The main differences of restructuring of publishing
and printing enterprises containing a combination of organizational, economic, technological and legal measures
aimed at increasing the production of competitive products
are outlined. Analyzing a comprehensive description of the
available resources and results of economic activity of publishing and printing companies whose data received by the
State Statistics Committee of Ukraine and Book Chamber
of Ukraine named by Ivan Fedorov, and also from published similar domestic and foreign researches of problems
of the industry, we see that companies operate in a competitive environment that is complex and global in nature
and is therefore an urgent need for restructuring and implementation of competitiveness strategy of enterprises.
Today the strategic planning affects the development of
corporate governance and is a key resource in shaping the
competitive advantages of enterprises.
In the article the restructuring is considered primarily
as an adaptation of enterprises to the market competition
and their transformation on this basis in a competitive market structures; on the base of analysis of relations peculiarities the corporate governance requirements designed to
minimize the risks and to maximize competitive advantages
of printing enterprises for their survival and development
are formulated. Current problems of publishing in Ukraine
caused firstly by crisis in the social sphere, the lack of regulation of public policy and industry development programs are revealed, and based on this the main structure of
publishing market participants and their relationship are
formed. The main features of publishing business, and of
printing production and process are systematized. The
analysis of the main publishing and printing enterprises of
Lviv region, and the results of their financial and business
activity, is made and the model of publishing and printing
companies development is established. Due to mass privatization in Ukraine a powerful factor in the development of
business and organizational cultures is formed, the behavior
of relations subjects and the principles of corporate governance, ensuring the development of the corporate sector
in the country through the mechanism of monitoring the
actions of shareholders and management mechanism for
redistribution of property rights to more effective agents are
characterized.
Keywords: restructuring, strategy, corporate governance, joint stock company, shareholders, managers, property, mechanism, printing, publishing.
Petrenko Yu. Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth and Public Services Delivery: Survey. —
Р. 148.
The article offers an overview of the theoretical foundations and empirical developments of the fiscal decentralization as a world-wide trend in the field of fiscal and budgetary policy. The purpose of the article is to study the basic
scientific results in the sphere of the impact of fiscal decentralization on economic growth and public services delivery as well as the analysis of the main findings in the
existing literature on the issue.
Keywords: fiscal decentralization, economic growth,
public services delivery.
Piletska S., Protsiuk D. Formation of Budgeting Aviation Enterprises. — Р. 153.
In the article the theoretical aspects of budgeting and
budget definitions provided methodological approaches to
the introduction of budgeting in economic activity. Determined that in the current economic conditions, budgeting,
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should become more dynamic, flexible system that will
provide an effective enterprise activity.
And also because budgeting is a management tool
aimed at sharing resources necessary to achieve the objectives of the company subject to effective use, it is only
through professional management can achieve success and
prosperity of the company. Therefore, the question of
budgeting in the company needs further study and refinement to meet the needs of today.
Keywords: budget, budgeting, principles, methods,
structure.
Popova A. Formation of the Strategy Protection Against
Risks of Engineering Firm. — Р. 157.
The article deals with the issues of improving the risk
management system in the context of the formation of the
strategy protection against risks of engineering firm. Formulated background use complex methods of the risk management, grounded practical approaches to the development of the strategy protection against risks of engineering
company in the current circumstances.
Keywords: strategy protection against risks, engineering, proactive management.
Riadno O., Rybalchenko L. Anti-inflationary Policy of
as a Main Component of Financial Security of the Country. — Р. 161.
This article describes the main problems of anti-inflationary regulation of financial security of the country. The
main instruments to evaluate the character of anti-inflationary policy, social effects of inflationary processes in the
country, the components of integral index of economic security were analyzed in the article. The model of dependence of level of inflation and the main components of financial security of Ukraine was constructed.
Anti-inflationary policy is a set of tools of state regulation aimed at reducing inflation. The purpose of antiinflation policy is to make manageable inflation and its
level fairly moderate. Considering the social aspect of financial security, should take into account additional factors that may arise in the country and causing social tension
in society.
The need to regulate inflation due to globalization
challenges that require the international competitiveness of
Ukraine. The emergence of anti-inflation control is connected on one side to the phenomenon of inflation, on the
other - with the failure of government policy to ensure economic and social stability in the country by other methods.
Keywords: inflation, financial security, consumer
prices, security state, anti-inflationary measures.
Snigova O. Risks and opportunities for the development
of the coal industry of the Donetsk and Lugansk regions in
the economic recovery of Eastern Ukraine. — Р. 170.
The article describes the the strengths and weaknesses
of the coal industry in Donetsk and Lugansk regions,
controlled by the Ukrainian authorities, and identified
opportunities and risks of its functioning in the new
economic and political conditions.
Keywords: coal industry; Donetsk and Lugansk
regions, controlled by the Ukrainian authorities; risks;
capabilities; European energy space; recovery eastern
regions of Ukraine.

Shabalina L., Karaman E. The ways of improving the
efficiency of the import substitution strategy of Russian Federation on the scientific and technological development. —
Р. 180.
The article concerns the concept of import substitution, the need for this strategy in Russia in the current geopolitical situation, the international experience of the import substitution policy is analyzed, the importance of increasing own scientific and technological potential of the
regions as a vital factor in implementing the import substitution strategy is emphasized, as well as the necessity of
improvement of the innovation activity, enhancing the investment activity and development of import substitution
information support.
Keywords: import substitution, import substitution
tools, import substitution strategy, scientific and technological development, investment policy of the state, innovations.
Shelemetieva T. Increased Transport Services as the
Basis for Effective Development of Tourism Ukraine. —
Р. 183.
The paper studies the role of transport services in the
development of tourism in Ukraine. It identifies the important role of air transport in international traffic of
Ukraine. It is noted that the largest company that provides
services for booking and sale of airline tickets, tickets for
transport by rail in international traffic, a wide range of
travel services and car rental is a Kyiv agency of air communications “KYI AVIA”. It is proved that one of the most
convenient means of transportation for tourists of all categories is the railway. The current state of Ukraine's
transport infrastructure.
Keywords: increasing the level of transport services,
means of transport, tourism, development, quality, dynamics and prospects.
Sytnyk L. Anti-crisis Strategy of the Agricultural Sector
in Ukraine under Euro-Atlantic Integration. — Р. 166.
The article analyses the present-day state of the agricultural sector of Ukraine’s economy on the basis of the
traditional indexes of land provision in Ukrainian regions,
looks into the development of labour potential of rural territories, technical provision of rural economy and problems
of boosting the efficiency and effectiveness of its resource
potential.
Ascertained is the fact that raw products requiring a
low-level curing dominate in Ukraine’s exports; contradictions in the home economy, which is too vulnerable to the
changes in the world economy, have reached a peak, and
recycling in the agricultural sector is disregarded.
Determined are Ukraine’s demographic losses, a negative growth rise in the rural population, a cutback in the
working rural population, an increase in disturbed and exhausted lands, and the deterioration in the structure of
Ukraine’s supply of land.
The careful study detected the major directions of the
anti-crisis strategy of the agricultural sector development
under Euro-Atlantic integration.
Keywords: anti-crisis strategy, agricultural sector,
Euro-Atlantic integration, supply of land, rural population,
resource potential.
Тurlakova S. S. Provided the Use of the Reflexive Approach аs Part of Herd behavior Models of Management at
Enterprises. — Р. 174.
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The urgency of the use of information management
models in the modern economy. As part of herd behavior
models of management at enterprises provided the use of
the reflexive approach. In general, the formal representation of functions defined reflexive choice of management
agents that the reflexive characteristics studied and the state
management agents in decision-making at enterprises before and after the control action on the part of the center.
Provides an overview of the use of the reflexive approach
at the models of management of herd behavior at enterprises. It indicates that the implementation of the steps
presented at the specific models of mechanism of reflexive
management of herd behavior at enterprises will predict the
decision of economic agents and to effectively manage the
herd behavior at enterprises. Perspective directions of researches are certain.
Keywords: reflexive approach, herd behavior, information models, reflexive management, economic agents.

The article is devoted to the introduction of interactive teaching methods in the training of managers. There
has been given the brief retrospective analysis of the use of
interactive teaching methods in domestic and foreign education.
There has been defined the role and importance of
interactive teaching methods in the educational process.
There has been made an analysis of the features of interactive teaching methods at the training of managers.
The article acquaints with the experience in implementing interactive methods in teaching of the course
"Mental technologies of Human Resource Management".
There have been given the examples of modified interactive
exercises that have been developed and tested during the
educational process.
Keywords: learning process, interactive teaching
methods, managers, training course, mental technologies
of human resource management.

Venzhega R. Conceptual approaches to the definition of
economic models of industrial development. — Р. 35.
The conceptual theoretical approaches to the definition of substantial features of economic models of development of the industry as the basis for the formation of
appropriate strategies are analized. The conclusion about
expediency of allocation of industrial, neo-industrial and
post-industrial model of industrial development is made.
Keywords: industry, industrialization, neoindustrialization, de-industrialization, post-industrialism, development, strategy.

Zarutskaya O. The Study of Removing of Ukrainian
Banks from the Market with Structural-functional Analysis. —
Р. 73.
Annotation: In the article it’s approached to the formation of a homogeneous structural and functional Bank
groups of banks to explain the reasons of the reduction in
the market and research development trends of the banking
system. The proposed methods provide early diagnosis of
threats of loss of financial stability of banks, improve the
system of performance indicators monitoring the activities
of banks.
Keywords: financial stability of banks, cluster analysis,
financial bank indicators.

Vishnevsky A. Influence of Risk Delegitimize the
Territory on the Processes of Modernization and Cooperation:
Opportunity for Management. — Р. 39.
In the article the dependence of the process of modernization from the risks of territory delegitimization. Conducted rough estimates of the risk of delegitimization of the
territory for the United Nations Member States and the
former Soviet republics. It's analyzed the possibilities of risk
management. Among the methods considered: risk avoidance, risk reduction, risk allocation, risk taking. Among
management levels: territorial, economic and individual.
The main conclusions: (1) The authorities ignored the
risks; (2) the greatest opportunity to control the risk on the
individual level.
Keywords: modernization, cooperation, risk management, international delegitimization territory.

Zhikharevich V., Matsiuk N. Cellular automata approach to solving the vehicle routing problem of wholesale
trade enterprises considering transport infrastructure. — Р. 69.
The principal potentiality of using the cellular automata algorithm in optimizing the vehicle routs in the process
of products delivery of wholesale trade enterprises was
demonstrated in this research. Solution of this problem will
contribute to decrease of non-productive resources consumption of enterprises and thus — to increase of their
competitiveness. To improve applicability of model it is offered the mechanism of considering the region's transport
infrastructure.
Keywords: vehicle routing problem, multi-agent simulation, cellular automata, optimization.

Yaschishina J., Shashko V. Applying the Interactive
Methods of Education in Discipline Teaching of HR Industry. — Р. 190.
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