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НАУКОВІ СТАТТІ 
 

М. Г. Білопольський 
віце-президент АЕН України,  

Л. М. Філіпішина 
канд. екон. наук  

ППІ НУК ім. адмірала Макарова, м. Первомайськ 
 
МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ  
НА ЕТАПІ ПОБУДОВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА СУСПІЛЬСТВА 
 
Постановка проблеми. Постійний розвиток суспі-

льства та технологій забезпечує і вимагає вдоскона-
лення та переосмислення наявних наукових твер-
джень. Тому необхідними є розробка та реалізація ме-
ханізму стратегічної адаптації підприємства до зов- 
нішнього середовища як сукупності елементів, що за-
безпечують здатність підприємств вчасно виявити 
зміни в середовищі, ідентифікувати тенденції їхнього 
розвитку, розробити й реалізувати систему заходів 
щодо ліквідації або зменшення негативних наслідків 
впливу його факторів та використання сприятливих 
умов.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основний 
теоретичний та практичний внесок до вивчення взає-
модії підприємства із суб’єктами зовнішнього середо-
вища зробили представники західної економічної  
думки, зокрема, П. Друкер, І. Ансофф, М. Портер, які 
досліджували як загальні аспекти взаємодії компанії із 
діловим оточенням, так і більш поглиблено суть, ха- 
рактер, методи провадження конкурентної діяльності, 
здійснення стратегічного аналізу і розроблення полі-
тики діяльності компанії у сфері маркетингу, збуту та 
внутрішньої організації діяльності. Серед вітчизняних 
учених, які досліджували різні аспекти розуміння ка-
тегорії взаємодії: задоволення інтересів підприємства і 
його стейкхолдерів, вплив зовнішніх суб’єктів на ве-
личину та умови отримання доходів підприємства, 
процеси конкуренції і взаємовигідного співробітниц-
тва можна відзначити праці О.І. Амоши [1], А.Л. Бер-
жаніра [2], В.М. Гейця [3], А.Н. Карачина, Л.Г. Ше-
маєвої та ін. Незважаючи на те, що є багато дослі-
джень взаємодії підприємств із зовнішнім середови-
щем, дана проблема, як на нашу думку, потребує по-
дальшого вивчення. Зокрема, актуальними залиша-
ється дослідження процесів формування моделі взає-
модії підприємства та його середовища.  

Метою статті є розробка моделі взаємодії підпри-
ємства із зовнішнім середовищем на основі дослі-
дження чинників впливу на розвиток господарюючих 
суб'єктів.  

Виклад основного матеріалу. Бізнес, особливо ве-
ликий, який має бажання розвиватися, не має права 
«жити одним роком». Для забезпечення більш сталого 
розвитку, поряд з поточними програмами діяльності, 
необхідно розробляти стратегічні програми розвитку 
на термін не менш ніж 10 років. У світовій економіці 
періодично відбуваються якісь зміни, які супроводжу-
ються позитивними (зростанням), або негативними 
(кризовими) явищами. Галузева структура великого 
українського бізнесу складається так, що у більшості 
своїй притаманні тривалий термін капіталовкладень та 
їх повільний обіг. І це потребує від бізнесу ретельного 
опрацювання  програми дій, як на етапі розробки, так 

і впровадження наміченої програми стратегічного  
розвитку. Для більш ефективної своєчасної розробки 
стратегічних програм розвитку необхідна тісна спів-
праця бізнесу та влади. Найбільший результат може 
бути досягнуто, коли за наявності такої тісної спів-
праці одночасно розробляються та співпадають тер-
міни програми розвитку української економіки в ці-
лому та бізнесу по окремим галузям. 

Завдання створення високопрофесійної і досить 
потужної інформаційно-аналітичної структури, так 
само як і більш загальне завдання пріоритетного фор-
мування ефективного стратегічного менеджменту, стає 
все більш актуальним для багатьох українських під- 
приємств. Адаптивність, тобто постійне пристосуван-
ня, системи до зовнішніх факторів досягається за ра-
хунок інформації зворотного зв’язку та негайної адек-
ватної реакції на зміни, що відбуваються. Бізнесу від 
влади для розробки програми стратегічного (перспек-
тивного) розвитку потрібно формування узгоджених 
дій. У зв'язку з цим в таблиці надано рекомендації 
щодо координації дій з боку влади та підприємств. Це 
дасть можливості державним органам зосередити увагу 
при плануванні та прогнозуванні соціально-економіч-
ного розвитку регіонів та державної політики саме на 
цих напрямах. 

Взаємодії між бізнесом та органами державної 
влади щодо надання матеріалів з прогнозів розвитку 
можуть здійснюватися на підставі угод. Бажано, щоб 
такі угоди мали характер постійно діючих, у такому 
разі буде забезпечене оперативне  отримування мате-
ріалів з необхідними коментарями.  

В умовах сучасного бурхливого бізнес-середо-
вища, коли посилюється вплив діяльності підприємств 
на розвиток суспільства, необхідне ефективне управ-
ління процесом узгодження інтересів та координація 
зусиль держави і бізнесу як основних інститутів рин-
кової економіки. Це має бути одним із домінантних 
напрямків, що забезпечить адекватне врахування но-
вих тенденцій економічного розвитку, рух у напрямку 
заданих системою управління цільових векторів і до-
сягнення стратегічних і тактичних завдань розвитку 
соціально-економічних систем різних ієрархічних рів-
нів є ефективне управління процесом узгодження ін-
тересів та координація зусиль держави і бізнесу як ос-
новних інститутів ринкової економіки [3]. 

Одними з основних показників ведення госпо-
дарської діяльності є динаміка показників виробни- 
цтва, які насамперед надають можливість оцінити ус-
пішність ведення бізнесу та рівень цін, що є одним з 
показників конкурентоспроможності підприємства на 
ринку. Аналіз змін цих показників у цілому по про- 
мисловим підприємствам надано на рис. 1. 
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4 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Таблиця 
Види інформації для формування програм розвитку підприємства 

Інформація на державному рівні Цілі програми розвитку підприємства, на які потрібні дані 

Перспективи розвитку внутріш-
нього та зовнішніх ринків 

Планування обсягу виробництва продукції в обсягах та сортаменті. 
Розробка програми модернізації існуючих потужностей, або будів-
ництво нових, з метою забезпечення виробництва продукції за 
сортаментом, який буде користуватися попитом на ринках. Підго-
товка кадрів, коли за програмою розвитку виникає потреба у кад-
рах нових професій 

Перспективи розвитку ринку 
паливно-енергетичних ресурсів  

Планування програми з енергобезпеки виробництва, енергозбере-
ження, переходу на альтернативні види палива та енергії, у разі 
нестачі традиційних ресурсів, які споживає бізнес у поточний час 

Перспективи щодо зміни цін на то-
вари, ресурси та послуги 

Планування вартісних показників: обсягу реалізації продукції 
власного виробництва, собівартості, прибутку 

Прогнозований індекс інфляції на 
внутрішньому ринку 

Удосконалення форм організації та оплати праці, які б забезпечили 
соціальний захист працівників. Програма природоохоронних захо-
дів, у тому числі з метою недопущення різкого зростання еколо-
гічних платежів через зростання нормативів плати внаслідок ін-
фляції 

Щодо змін з оподаткування Формування бюджету бізнесу в цілому: дохід, витрати, платежі до 
бюджетів та цільових загальнодержавних фондів 

 
 

 
Рис. 1. Динаміка індексів промислової продукції та цін за 2006-2016 рр. 

(складено авторами на основі даних [4]) 
 
Аналіз довів, що в останні роки індекс промисло-

вої продукції має негативну тенденцію. Отже виникає 
потреба в подальшому методичному забезпеченні  
оцінки діяльності підприємства. У своїй більшості ві-
тчизняні підприємства для оцінки та контролю своєї 
діяльності використовують техніко-економічний ана-
ліз. Це, в основному, внутрішньогосподарський ана-
ліз. У процесі такого аналізу досліджується діяльність 
усіх структурних підрозділів підприємства, служб, це-
хів, дільниць, бригад і окремих робочих місць. Джере-
лом інформації для такого аналізу є планово-норма- 
тивні дані, матеріали оперативного, бухгалтерського 
обліку, позаоблікові дані. Техніко-економічний аналіз 
проводиться щоденно, за декаду, місяць, квартал, рік 
до складання підсумкової звітності. На підставі резуль-
татів аналізу приймаються важливі управлінські рі-
шення. 

Розробка будь якої програми техніко-економіч-
ного розвитку, а тим паче довготривалої на перспек-
тиву, потребує проведення техніко-економічного  
аудиту підприємства. Він має бути поєднанням тех-
ніко-економічного аналізу та зовнішнього аудиту, що 
дасть змогу підприємствам аналізувати не тільки  

внутрішній стан, а й оцінювати вплив їх діяльності на 
мікро та макросередовище. 

Може бути обмежений аудит, якщо розглядається 
окремо якесь питання діяльності. Розробка програм 
розвитку на перспективу потребує проведення комп-
лексного, ретельного техніко-економічного аудиту, 
починаючи з аналізу технічного стану основних засо-
бів виробництва і закінчуючи аналізом професійного 
складу працівників, форм організації та оплати праці. 
Потрібна не тільки констатація фактів, а й те яким 
чином негативні фактори впливають на економіку  
бізнесу, і не тільки в поточний час, а й тенденція  
розвитку та впливу цих факторів в найближчий май-
бутній період. При цьому треба визначити критичні 
точки (місця) виникнення негативної дії того чи ін-
шого фактору. Без визначення таких критичних точок 
впровадження наміченої програми заходів не принесе 
очікуваного ефекту. Такий аудит є особливо важливим 
в галузях, де кожний наступний переділ виробництва 
тісно пов'язаний з попереднім. Приклад, це — мета- 
лургія. На металургійних підприємствах, що виробля- 
ють тонколистовий гарячекатаний прокат, особливо із 
зливків, одним із дефектів цього виду продукції є, так 
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звана, «горіла та рвана кромка». Наявність цих дефек-
тів спричиняє збільшення витрат сталі на виробни- 
цтво прокату у разі виправлення їх безпосередньо на 
підприємстві, або знижку ціни продажів на 10 і більше  
відсотків. На перший погляд, причинами таких де- 
фектів можуть бути порушення в процесі нагріву ме-
талу та безпосереднього його прокату на прокатному 
стані. У той же час, як свідчить аналіз, суттєва частка 
цих дефектів пов’язана із якістю виробництва злитків. 

Виникає необхідність дослідження чинників 
стримуючих виробництво. Було досліджено такі чин-

ники: попит, робоча сила,  сировина, матеріали та 
устаткування, фінансові обмеження. Аналіз довів, що 
за період 2006-2016 рр. має тенденцію до зростання 
вплив попиту на продукцію (з 27 до 40%), влив рівня 
кваліфікації та кількості робочої сили знижується (з 20 
до 5%), негативним є той факт, що з 2013 р. до чин-
ників, що стримують зростання виробництва дода-
ється «нестача сировини, матеріалів та устаткування» 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динаміка чинників впливу на виробництво продукції промисловими підприємствами за 2006-2016 рр. [4] 

 
Як доводиться в працях провідних вчених, зміна 

технологічних укладів, їх модернізація повинна супро-
воджуватися постійною професійною освітою та під-
вищенням кваліфікації працівників. Якщо в цілому по 
промисловості має місце підвищення освітнього рівня 
працівників, особливо з повною вищою освітою, то 
витрати підприємств на виробниче професійне нав-
чання 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% середньо- 
облікової чисельності штатних працівників були за-
йняті в галузях з низькотехнологічним рівнем, то вже 
в 2015 р. цей показник збільшився на 3,1% і склав 
64,5%. Звертає на себе увагу одна особливість – саме 
ті фактори, які забезпечували розвиток трудового по-
тенціалу на засадах соціальної відповідальності в 2011-
2012 pp., в умовах суттєвих втрат промислового поте-
нціалу за 2014-2015 pp. змінили свій вплив на проти-

лежний [1, с. 4-6]. 
На підприємствах з багато передільним характе-

ром виробництва (чорна, кольорова металургія, маши-
нобудування та інші), де сировина, матеріали і т.п. пе-
реходять з однієї стадії виробництва, необхідно ви-
ключати власні витрати на їх переробку з метою недо-
пущення повторного рахунку.  

На підприємствах, що виробляють продукцію з 
великою доданою вартістю, та за характером виробни-
цтва є трудомісткою (частку витрат, пов’язаних  з 
оплатою праці виробничого персоналу можна 
прийняти 35 і більше відсотків). Зміна витрат на оп-
лату праці може бути пов’язана, як зі зміною обсягів 
виробництва, так і зі зміною сортаменту продукції. До 
цього може бути добавлене збільшення витрат, 
пов’язаних з соціальним захистом працівників від ін- 

фляційних процесів, в тій частці, що не компенсована 
відповідними змінами цін. Під час проведення тех-
ніко-економічного аудиту особливу увагу необхідно 
приділяти й впливу тих чи інших факторів на викиди, 
скидання забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище. У складі програми щодо перспек-
тивного розвитку підприємства обов’язково має бути 
розділ з удосконалення природоохоронної діяльності 
зі зниженням рівня викидів, скидання забруднюючих 
речовин у навколишнє природне середовище. 

На підприємствах з великою кількістю викидів, 
скидань забруднюючих речовин у навколишнє приро-
дне середовище (підприємства гірничо-металургійного 
комплексу та інші, на яких технологічний процес ви-
робництва вимушено супроводжується викидами, ски-
даннями  забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище) окремо необхідно розраховувати 
ефективність  програми природоохоронних заходів.  

Зміна капіталовкладень  на природоохоронні за-
ходи розраховується проти базового періоду, прийня-
того взагалі при розробці програми розвитку підпри-
ємства. Проти цього ж базового періоду розрахову-
ються зміни сум екологічного податку виходячи з пла-
нованого зниження кількісті викидів, скидань забруд-
нюючих речовин у навколишнє природне середовище 
та зміни нормативів плати з урахуванням індексів ін-
фляції. Ефективність  програми природоохоронних за-
ходів буде тим вищою, чим нижче коефіцієнт співвід-
ношення капіталовкладень на природоохоронні за-
ходи до суми зниження суми екологічного податку.  
У разі, якщо якась сума зміни екологічного податку 
(збільшення, чи зменшення) проти базового періоду 
пов’язана із збільшенням обсягів виробництва, або 
структури, чи змінами технології, то на таку суму 
зміни податку необхідно корегувати плановану (фак-
тичну) зміну суми прибутку. 
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В умовах високого рівня інфляції на Україні, збе-
реження рівня викидів, скидання забруднюючих речо-
вин у навколишнє природне середовище може приз-
вести до суттєвого зростання суми екологічного пода-
тку. З метою досягнення більш ефективного резуль-
тату на стадії розробки програми перспективного роз-
витку підприємства необхідно використовувати дані 
про передовий світовий досвід, а також досвід вітчиз-
няного бізнесу з подібним характером діяльності на 
підставах порівняльного аналізу.  

З урахуванням намічених планом стратегічного 
розвитку показників (обсягів виробництва, норм ви-
трати, цін тощо), розрахунок прогнозованих обсягів 
реалізації витрат з матеріальних ресурсів, з паливно-
енергетичних, з оплати праці, з екологічних платежів 
пропонується проводити за наступною методикою: 

 P = P ∗ I ∗ I , (1) 

де P  — сума реалізації в прогнозованому періоді; P — сума реалізації в базовому періоді; 

 

I  — індекс зміни цін на продукцію відповідно з 

прогнозами уповноважених державних інститутів; I — індекс зміни обсягу виробництва (реалізації) 

продукції в розрахунковому періоді, запланований  
підприємством щодо стратегічного плану розвитку. 

В свою чергу I  розраховується як середній по-

казник сум множини змін цін на конкретний вид про-
дукції і частки цього виду продукції в загальному об-
сязі реалізації в базовому періоді: 

 I = 	∑ I ∗ 	 , (2) 

де I — індекс змін ціни і-го виду продукції; 

  	— доля цього виду продукції в загальному обсязі 

реалізації в базовому періоді. 
З метою висвітлення особливостей обґрунтування 

напрямків підвищення соціальної відповідальності та 
ефективної діяльності промислових підприємств на 
етапі побудови стійкого розвитку бізнесу та суспіль- 
ства запропонована модель взаємодії «підприємство — 
регіон — країна» (рис. 3).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Модель взаємодії «підприємство — регіон — країна» на етапі побудови стійкого розвитку  
бізнесу та суспільства (розроблено авторами) 

 
Модель побудовано на принципі адаптивності, 

згідно з яким підприємство розглядається як адаптив-
на система, тобто така, що зберігає життєздатність за 

непередбачуваних змін його цілей та характеристик чи 
оточуючого середовища шляхом зміни алгоритму  
функціонування або пошуку оптимального стану. За- 
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пропоновану програму можна розглядати як можли-
вий варіант первинного формату дій по стратегічному 
управлінню діяльністю. Її слід доопрацьовувати вже до 
рівня програми конкретних дій щодо здійснення аде-
кватної системи взаємодії з бізнес-середовищем. На 
підприємстві необхідне застосування системного та 
процесного підходів до управління процесами з метою 
вирішення проблеми співвідношення цілей діяльності 
підприємства і цілей суспільства. 

Висновки. Для розробки програми стратегічного 
розвитку потрібне формування узгоджених дій між 
підприємством та суб'єктами зовнішнього середовища. 
Це дасть можливості державним органам зосередити 
увагу при плануванні та прогнозуванні соціально-еко-
номічного розвитку регіонів саме на цих напрямах.  

Запропоновано проведення техніко-економіч-
ного аудиту підприємства, який має бути поєднанням 
техніко-економічного аналізу та зовнішнього аудиту, 
результатом має бути скоригований обсяг реалізації в 
прогнозованому періоді. Плановий комплексний все-
бічний техніко-економічний аудит на великих підпри-
ємствах необхідно проводити не менш ніж один раз у 
5 років. Таке проведення аудиту дозволить не тільки  
підготувати  програму заходів на перспективу, а й пе-
ревірити ефективність впровадження заходів щодо ді-
ючої програми.   

З метою досягнення більш ефективного резуль-
тату на стадії розробки програми перспективного роз-
витку підприємства необхідно використовувати дані 
про передовий світовий досвід, а також досвід вітчиз-
няного бізнесу з подібним характером діяльності на 
підставах порівняльного аналізу. У складі програми 
щодо перспективного розвитку підприємства обов’яз- 

ково повинен бути розділ з удосконалення природо- 
охоронної діяльності із зниженням рівня викидів, ски-
дання забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище. 

Розуміння взаємовигідного співробітництва (під-
приємство — зовнішня середа) сприятиме: підви-
щенню довіри до країни; додатковим інвестиціям в  
господарську діяльність; залученню трудових ресурсів; 
зацікавленості працівників у підвищенні рейтингу під-
приємства; розвитку бізнес-середовища; створенню 
комфортного соціального клімату; стабільному розви-
тку регіону; зростанню попиту на послуги; розши-
ренню ринків збуту продукції; підвищенню якості 
життя в регіоні.  
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КОНКУРЕНЦИЯ И СОРЕВНОВАНИЕ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Постановка проблемы.. Экономика развитых 

стран характеризуется многообразием форм собствен-
ности, интеллектуализацией труда, опережающим раз-
витием человеческого капитала. В этих условиях су-
щественно изменяются отношения собственников, ак-
ционеров, наемных работников и других стейкхолде-
ров. Переход от обособленных субъектов хозяйствова-
ния и вертикально интегрированных объединений к 
матричным и сетевым структурам изменяет формы и 
методы конкуренции, смягчает их, сближает конку-
ренцию с состязательностью, соревнованием, сотруд-
ничеством. 

Конкуренция относится к тем социально-эконо-
мическим категориям, роль которых в развитии эко-
номики, общества достаточно мифологизирована и 
преувеличена. Господствует мнение, что конкуренция 

выявляет лучших, способствует наиболее эффектив-
ному с точки зрения  общества распределению и ис-
пользованию ресурсов, содействует научно-техниче-
скому прогрессу и снижению цен при разнообразии 
товаров и высоком качестве производимой продукции. 

В современной экономике существенно измени-
лись формы собственности, капитала. В развитых 
странах в связи с усилением концентрации производ-
ства экономика имеет тенденцию к социализации. Ос-
новной формой собственности становится частная, 
групповая персонифицированная (акционерная) и 
государственная формы собственности. Индивидуаль-
ная частная собственность присуща малому бизнесу, 
где господствует конкуренция. В крупном производ-
стве отчасти благодаря внедрению инноваций форми-
руются объединения, корпорации, кластеры, техноло- 
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гические платформы, внутри  которых проявляются 
элементы сотрудничества, ведения четко организован-
ного, планового хозяйства. Такие же процессы имеют 
место на уровне экономик государств, когда они со-
здают региональные и наднациональные экономиче-
ские союзы типа Европейского экономического со-
юза, транснациональных корпораций и т.п.  

Есть основания предполагать, что соотношение 
конкуренции и сотрудничества, индивидуального и 
коллективного производств меняется в условиях пере-
хода экономики на инновационный путь развития, 
возрастающего значения интеллектуального капитала, 
формирования экономики знаний. Изложенные выше 
вопросы остаются недостаточно разработанными и 
применительно к экономике развитых стран, и стран 
с переходной экономикой, бывших постсоциалисти-
ческих стран и в их числе Украины. 

На XVII Всемирном экономическом конгрессе  
(Иордания, 6 — 10 июня 2014 г.), проходившем под 
председателем Нобелевского лауреата в области эко-
номики Дж. Стиглица, Р. Гринберг (РФ, ИЭ РАН) [1] 
отметил, что в ряде стран с формирующимися рын-
ками все еще явно преобладают прежние представле-
ния о том, что рынок по своей природе самодостато-
чен и не нуждается в каком бы то ни было государ-
ственном вмешательстве и контроле, что на рынках 
имеет место свободная конкуренция товаропроизво-
дителей. 

Такое положение не соответствует действитель-
ности в современном мире, в котором присутствует 
ограниченная конкуренция монополий и некоторое 
сотрудничество на внутренних и внешних рынках. 
Э. Деминг справедливо отмечает, что «конкуренция — 
кто-то выиграл, кто-то проиграл. Сотрудничество — 
выигрывают все» [2]. Поэтому проблемы соотношения 
конкуренции и сотрудничества на предприятиях в со-
временных условиях перехода на инновационный путь 
развития становятся актуальными. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Экономическая сущность конкуренции достаточно 
глубоко исследована в работах основоположников 
классической политэкономии и их последователей.  

Применительно к товарному производству и ры-
ночным отношениям сущность и значение конкурен-
ции получили объективную оценку в работах осново-
положников, последователей и сторонников классиче-
ской политэкономии, которые рассматривали ее как 
один из инструментов развития производства матери-
альных благ и услуг и как важный механизм монопо-
лизации рынков. Последнее существенно сдерживало 
техническое развитие производства, экономики. Клас-
сическая политэкономия в отличие от некоторых 
школ и течений других экономической и социальных 
наук видела причины возникновения конкуренции не 
в природной сущности человека, а в отношениях соб-
ственности, в товарном производстве как одного из 
условий максимизации прибыли.  

А. Смит именно конкуренцией пояснял сниже-
ние нормы накопления капитала, в то же время 
К. Маркс в отличие от классиков политэкономии — 
увеличением органического строения капитала. В ра-
боте «Нищета философии» [3] К. Маркс обосновал 
диалектическую взаимозависимость и синтез конку-
ренции и монополии. В других работах был показан 
процесс образования монополий и показано усиление 

роли крупных предприятий, экономическая роль гос-
ударства.  

Особенно много работ по данной проблеме вы-
ходило в конце XIX — начале XX вв. Английский  
экономист Дж. Робинсон (1903-1983) в работе «Тео- 
рия несовершенной конкуренции» [4], вышедшей в 
1933 г., исследовала общее состояние экономики и це-
нообразование в несовершенной конкуренции, обу-
словленной господством монополий. Посредством 
теории несовершенной конкуренции пыталась устано-
вить механизм формирования цен в условиях, когда 
каждый производитель может быть монополистом 
своей продукции.  

В то же время (1933 г.) вышла работа Э. Чембер-
лина «Теория монополистической конкуренции» [5], в 
которой он исследовал соотношение монополии и 
конкуренции Как полагают украинские специалисты, 
Э. Чемберлин отобразил одну из главных закономер-
ностей развитой экономики — создание новых рын-
ков, формирование спроса и управление спросом на 
основе целеустремленной политики производителей и 
продавцов (конкурирующих монополистов) [6]. 

Уместно напомнить о вкладе Дж. Гэлбрейта 
(1908-2006) в теорию конкуренции работой «Амери-
канский капитализм. Теория уравновешивающей 
силы» (1952) [7]. Он констатировал, что на смену кон-
курентной среде XIX в. пришла власть олигополий. 
Показал, что единственным способом контроля над 
корпорациями становится «уравновешивающая 
власть» профсоюзов и главных покупателей промежу-
точных продуктов. Эта власть дает экономике способ-
ность автономного регулирования. Государству оста-
ется лишь возможность влиять на уровень спроса и 
ограничивать инфляцию контролем над ценами.  

В настоящее время мощный транснациональный 
капитал, как правило американский, опровергает эту 
теорию. Финансовый капитал хочет не свободы, а гос-
подства, а потому  нуждается в политически сильном 
государстве. Такое государство превращает весь мир в 
сферу приложения своего финансового капитала. 
Можно утверждать, что это одна из современных раз-
рушительных тенденций мировой экономики.  

К примеру, истории с Nokia, Samsung. На момент 
заключения в 2004 г. договора о стратегическом парт-
нерстве между Nokia и Microsoft стоимость Nokia оце-
нивалась за 20 млрд евро, ежегодные продажи ком- 
пании достигали 30 млрд евро, обеспечивая 10%  
ВВП Финляндии. Управляющим был поставлен из 
Microsoft. Через 5-6 лет Microsoft купила Nokia уже за 
5 млрд евро. Топ-менеджер был вознагражден более  
20 млн евро. Через год бренд Nokia исчез, а еще через 
год всех сотрудников компании уволили. Nokia со-
здала свою операционную систему для телефонов 
Simbian (Simbian OS). Ранее они создали Linux, то есть 
создали себе серьезные конкурентные преимущества 
перед американскими ТНК.  

Похожая ситуация разворачивается сейчас с ко-
рейской Samsung. Из-за преждевременного выхода на 
рынок телефонов и другой техники, окончательно не 
протестированной и подготовленной к эксплуатации, 
компания несет убытки в 17 млрд дол. При том, что 
Samsung вкладывали в НИОКР больше, чем компании 
Intel, Applе. При нынешней сумме убытков эксперты 
прогнозируют кардинальное урезание научных иссле-
дований на 2-3 года, а значит существуют высокие 
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риски  потери лидерства в отрасли и исчезновения  с 
рынка, как и Nokia.   

Во второй половине XX в. М. Портером были 
сформулированы теоретические основы выбора кон-
курентных стратегий. В работах И. Ансоффа, Ж.-Ж. 
Ламбена, Ф. Хайека они исследованы применительно 
к стратегии управления конкурентоспособностью эко-
номических систем и предприятий, в том числе на 
международном уровне. Исследуются различные ас-
пекты конкуренции в  современном мире. 

Во многих работах социально-экономическая  
категория «конкуренция» подменяется экономиче-
ской категорией «конкурентоспособность», которую 
М. Портер  определяет как «совокупность факторов 
определяющих положение товаропроизводителя на 
внешних и внутренних рынках, отражаемое через со-
вокупность показателей» [8].  

С 20-30-х годов ХХ в. в плановой экономике кон-
куренцию стали относить к исключительно специфи-
ческим категориям товарного производства,  взамен 
конкуренции использовалась социально-экономиче-
ская категория «социалистическое соревнование» на 
принципах состязательности. 

В конце ХХ в. вновь резко возрос интерес к сущ-
ности и содержанию категорий «конкуренция», «кон-
курентоспособность», «конкурентные стратегии» и т.п. 
в связи с переходом постсоциалистических стран к ка-
питалистическим товарно-денежным отношениям. 

В экономической науке социалистических и 
постсоциалистических стран в процессе перехода от 
плановой экономики к рыночным отношениям стала 
задача восстановить учение о конкуренции, адаптиро-
вать достижения западной науки и практики по проб-
лемам конкуренции применительно к сложившимся 
условиям, включиться в проходящие процессы иссле-
дований состязательности и конкуренции. В конце  
XX — начале XXI вв. опубликовано много работ по 
вопросам конкуренции предприятий, мировых рын-
ков, с учетом инновационного развития в условиях 
глобализации. 

Названные проблемы освещаются в работах 
Д. Белла, Дж.К. Гелбрейта, П. Друкера, А. Амоши [9], 
В. Гейца, Ю. Иванова, Н. Кизима, Р. Нуреева, 
А. Шаститко, И.В. Брыль [10], Я.С. Брюховецкого [11] 
и др. 

Однако оказался практически забытым позитив-
ный опыт организации соревнования коллективов, 
которое существенно влияет на эффективность произ-
водства, формирование нормального социально-пси-
хологического климата в трудовых коллективах. 
Оформившийся пласт исследований по теме корпора-
тивной культуры не смог предотвратить отрицатель-
ные последствия приватизации предприятий.  

В учебной и практической литературе конкурен-
ция зачастую рассматривается как свободная, чего в 
реальных условиях современных монополизирован-
ных производств и отношений практически не наблю-
дается. В зарубежных и отечественных публикациях 
периода рыночных преобразований конкуренция оце-
нивается как явление исключительно позитивное, 
упуская из виду глубинные основы конкурентных от-
ношений: отчуждение и разъединение товаропроизво-
дителей, работников и собственников.  

В действительности, обеспечивая экономное и 
рациональное использование ресурсов на уровне кон-

кретной фирмы, конкуренция создает условия и пред-
посылки  нерационального их использования на 
уровне общества (государства, регионов, мира). Речь 
идет о перепроизводстве товаров, излишки которого 
либо «сбрасываются» развитыми странами на рынки 
развивающихся стран, либо уничтожаются; о росте 
безработицы; о том, что конкуренция в конечном 
итоге ведет к подавлению других товаропроизводите-
лей. 

Цель работы — уточнение сущности конкуренции 
и соревнования предприятий в современных условиях 
инновационного развития. 

Изложение основного материала. Со второй поло-
вины ХХ в. и по настоящее время в мире происходят 
взаимосвязанные процессы: с одной стороны, это со-
циализация развитого капиталистического производ-
ства европейских и северо-американских стран; с дру-
гой — капитализация производственных отношений 
стран бывшего социалистического блока.  

В этих условиях обостряются  проблемы, связан-
ные с теоретическими и практическими вопросами 
конкуренции, конкурентоспособности, монополизма, 
отношений собственности, разрушения промышлен-
ного потенциала и ликвидации крупных предприятий, 
их коллективов под видом внедрения рыночных меха-
низмов хозяйствования  и т.п. 

Авторы придерживаются мнения, что конкурен-
ция внутренне присуща человеческой природе чело-
века. Его эгоистические устремления побуждают к 
действиям по защите своих интересов. В конечном 
итоге человек борется всегда и везде за все, что свя-
зано с его жизнью, с удовлетворением его потребно-
стей, возможностями самореализации.  

«На протяжении всей истории человечества люди 
постоянно конкурировали с природой и между собой 
за «место под солнцем» — за лучшие условия жизни и 
труда, за более плодородные земли, за обладание раз-
личными преимуществами, влиянием в обществе, вла-
стью, за оптимальный доступ к материальным и ду-
ховным благам. В разные времена и при разных об-
стоятельствах конкуренция проявлялась в разных фор-
мах и принимала разные характерные очертания — от 
относительно спокойного противостояния соперни-
ков до их конкурентной борьбы и войны» [12, с. 102]. 

Ю.Б. Рубин конкуренцию, соперничество, сорев-
нование и состязание рассматривает как синонимы и  
полагает, что «конкуренция — это взаимные действия 
людей, основанные на конфликте интересов и необ-
ходимости их самостоятельного отстаивания. Эти дей-
ствия направлены на достижение превосходства над 
соперниками в доступе к необходимым благам и ре-
сурсам, а также на обеспечение относительно лучших 
условий существования, функционирования и разви-
тия … в основе конкуренции в рыночной экономике 
лежат, прежде всего, экономические и социальные 
интересы людей, обусловленные их экономическими 
потребностями. Таковыми являются потребительские 
интересы, производственные интересы, интересы 
коммуникации (взаимодействия), интересы регулиро-
вания и др.» [12, с. 102]. 

В какой-то мере эта позиция приемлема. Авторы 
данной работы исходят из того положения, что для 
удовлетворения своих потребностей люди могут всту-
пать в конфликты интересов. В обществах, основан-
ных на частной собственности и на использовании то-



БРЮХОВЕЦКАЯ Н. Е., БУЛЕЕВ И. П. 
 

 

 
 

10 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

варно-денежных отношениях, господствует  конку-
ренция, которая не объединяет их, а приводит к жест-
кой борьбе, принимающей различные формы вплоть 
до открытых военных конфликтов. 

Однако проявление этого конфликта в социали-
стической плановой экономике с соответствующими 
системой ценностей,  воспитания, институциональной 
структурой общества и государства не допускало жест-
кого противостояния соревнующихся сторон. Сорев-
нование таит в себе импульсы и источники дальней-
шего развития для обеих сторон. 

Экспертные оценки людей, работавших в круп-
ных трудовых коллективах времен плановой эконо-
мики, указывают на качества, особо ценимые работ-
никами и утерянные в настоящее время: моральное 
вознаграждение по итогам соревнования, признание 
обществом и коллективом заслуг работников и трудо-
вых коллективов, чувство коллективизма, причастно-
сти к великому общему делу, уверенность в правиль-
ности действий, в завтрашнем дне и т.д. К сожалению, 
опыт функционирования экономики и предприятий в 
совершенно иных общественных и экономических 
условиях, когда поменялись движущие силы и целе-
вые установки государства, общества, предпринима-
тельства, указывает на  разрушение всей системы мо-
ральных факторов обеспечения эффективности произ-
водства.  

Достаточно полно сущность соревнования изло-
жена в работах социалистов-утопистов, в трудах орга-
низатора социалистического государства В.И. Ленина. 
Доказывалось, что условием возникновения социали-
стического производственного соревнования является 
общественная собственность на средства производ-
ства, отсутствие эксплуатации человека человеком, 
ликвидация эксплуататорских классов. 

В работах, в том числе «Империализм как высшая 
стадия капитализма» В.И. Ульянов-Ленин отмечал, 
что конкуренция является «особенной формой сорев-
нования, свойственной капитализму», что «монополия 
вырастает из свободной конкуренции, не устраняет ее, 
а существует над ней, рядом с ней, порождает этим 
ряд особенно острых и крутых противоречий, трений, 
конфликтов» [13]. 

В исследованиях планового периода развития 
экономики (С.Р. Гершберг и Л.И. Погребной) нахо-
дим такое определение: социалистическое соревнова-
ние — общественное отношение при социализме, воз-
никающее на базе социалистической собственности; 
объективная экономическая и социальная закономер-
ность, выражающая социалистический характер труда, 
свободного от эксплуатации, и новое отношение к 
труду. Одна из движущих сил развития социалистиче-
ского общества, массовое движение трудящихся за 
наивысшие достижения во всех сферах деятельности, 
в производстве материальных и духовных благ, за 
наивысшую производительность труда [14, с. 610].   

В коллективной монографии сотрудников Ин-
ститута экономики промышленности НАН Украины 
выдвигалось положение о том, «что организационная 
структура соревнования включает уровни организации 
соревнования (всесоюзное, республиканское, област-
ное, городское, районное); формы соревнования (ин-
дивидуальное и коллективное, внутри- и межотрасле-
вое, внутри- и межрегиональное); виды соревнования 
(за повышение эффективности производства и каче-
ства работы, за повышение качества выпускаемой 

продукции, за коммунистическое отношение к труду» 
[15, с. 10]. 

Вопросы организации соревнования в СССР и 
странах социалистического лагеря были подняты до 
уровня важнейших государственных экономических 
проблем, разработкой которых занимались союзные и 
республиканские академии наук, отраслевые инсти-
туты, профсоюзные организации и др. Однако посто-
янно подчеркивалось его несовершенство: формализм 
в соревновании, низкая эффективность производ-
ственного социалистического соревнования, необхо-
димость устранения этих недостатков.  

Переход от соревнования к конкуренции в усло-
виях постсоциалистических трансформаций проходит 
с трудностями. Перестройка, шоковая терапия, шоко-
вая пересадка в сознание людей новых ценностей не 
могла не вызвать их бурного отторжения. У людей 
прочно сохраняется убеждение, что все созданное Бо-
гом, а не человеком должно принадлежать всем, а не 
переходить посредством природной, административ-
ной, политической ренты в собственность незначи-
тельной части населения. Справедливо отмечают мно-
гие авторы, что «экономическая модель нового обще-
ства имеет основой хозяйственного поведения субъек-
тов рынка нравственные принципы. Реально совре-
менные властные элиты постсоветских государств ин-
тересуют не эффективные реформы и экономики, а 
власть, позволяющая присваивать ренту. 

Д.С. Львов [16, 17] отмечал, что материальной ре-
ализацией верховных владельческих прав общества на 
территориально-природные ресурсы могло бы быть 
обращение ренты от всех используемых ресурсов в об-
щественные доходы, аккумулируемые в системе обще-
ственных (государственных) финансов. Эта сумма 
рентных доходов, образующаяся после оплаты услуг 
всех остальных факторов производства, составит чи-
стый доход общества, в котором все члены имели бы 
равную долю. Он может стать материальной основой 
их гражданского статуса и выступать в форме нацио-
нального дивиденда [16, с. 163]. Такой опыт имеется в 
Объединенных Арабских Эмиратах, в Канаде (провин-
ция Альберта), в Норвегии, в США (штат Аляска), где 
формируется общественная рента и национальный 
(региональный) дивиденд, используемый в установ-
ленном соответствующей громадой порядке.  

Такой подход более приемлем менталитету и при-
влекателен населению стран, где приверженность кол-
лективизму преобладает над индивидуализмом. Нео-
либерализм чрезмерно воспевает индивидуализм и из-
лишне превозносит жадность, возводя этот порок в 
ранг добродетели, которая якобы  движет экономи-
кой, а также пренебрегает социальными аспектами хо-
зяйственной деятельности и рассматривает человека 
как центр процесса производства. Согласно данному 
подходу торговать можно всем, что только может при-
носить прибыль, в том числе ожиданиями. По данной 
доктрине конкуренция проникает во все сферы 
жизни, отношений, экономики, для которых государ-
ство и его регулирующая практика является первым 
врагом.  

Междисциплинарный подход позволил сформу-
лировать такой вывод: для каждого экономического 
явления материальные предпосылки необходимы, но 
они должны также иметь  идеологическую, социаль-
ную и духовную  поддержку и обоснование. Справед-
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лив тезис о том, что идея становится материальной си-
лой, когда она овладевает массами. Страны, где эво-
люционным путем сформировались и совершенству-
ются рыночные отношения, обладают такими услови-
ями. Много веков все идеологические институты, ор-
ганы государственной власти, официальная наука и 
религия доказывали объективность частнособствени-
ческих отношений, высокую эффективность эконо-
мики, основанной на негосударственной и частной 
собственности. 

В этих условиях конкуренция воспринималась 
как естественный объективный процесс. Способство-
вало тому отношение граждан к государству, имеющее 
конкретно-исторические особенности. К примеру, от-
ношение граждан к государству в Англии (на тот мо-
мент наиболее развитой капиталистической стране 
мира), как отмечал К.П. Победоносцев, характерно 
тем, что гражданин «…привыкает с юности сам собой 
держаться, сам устраивает судьбу свою и добывает себе 
хлеб насущный. Родители не обременены заботой об 
устройстве судьбы своих детей и об оставлении им 
наследства. Землевладельцы держатся своих имений  и 
сами стремятся вести на них хозяйство и промысел. 
Местное управление держится личным, сознательным 
по долгу участием местных обывателей в обществен-
ном деле. Учреждения административные обходятся 
без полчищ чиновников, состоящих на содержании у 
государства и чающих от него обеспечения и возвы-
шения. Прочие народы Европы образовались и вы-
росли совсем на ином основании, на основании об-
щего быта. Свойство его состоит в том, что человек не 
столько сам собой держится, сколько своею солидар-
ностью с тем или иным общественным союзом, к ко-
торому принадлежит. Слагается особенная зависи-
мость человека от того или иного семейного или об-
щественного союза, и, в конце концов, от государства. 
Англосаксонцы отличаются крепким развитием само-
стоятельной личности» [18, с. 28-29]. Эти оценки вы-
сказаны автором в конце XIX — начале XX вв. Именно 
сочетание развитой материальной базы, менталитета и 
ценностей граждан и общества, идеологическая под-
держка обеспечили спокойное и эффективное исполь-
зование отношений конкуренции в англосаксонских 
государствах. 

В настоящее время экономики Китая, Индии, 
Кореи, Вьетнама также показывают высокие темпы 
экономического роста в большой мере потому, что 
опираются на свои национальные,  традиционные 
культурные и семейные ценности.  

Конкуренция товаропроизводителей более расто-
чительна в масштабах общества, использования его 
ресурсов. Об этом писали представители классической 
политической экономии и современные западные 
экономисты. Так, А. Маршалл видит конкуренцию и 
ее последствия в следующем: «… Когда производство 
целиком и полностью сосредоточено в руках одного 
лица или одной компании, возникающие при  этом 
суммарные издержки обычно меньше, чем при усло-
вии, когда такой же совокупный объем производства 
поделен между множеством сравнительно мелких кон-
курирующих  производителей. Им приходится бо-
роться друг с другом, чтобы привлечь к себе внимание 
потребителей, и они все в совокупности затрачивают 
значительно больше, чем единственная фирма, на ре-
кламу во всех ее формах; они оказываются не в состо-
янии добиться многих видов экономии, которая явля- 

ется следствием производства в крупном масштабе. 
Они, в частности, не могут позволить себе столько 
тратить на совершенствование технологии производ-
ства и применяемых в нем машин, сколько может рас-
ходовать  единственная крупная фирма, которая уве-
рена, что весь выигрыш от произведенного ею улуч-
шения достанется ей самой» [19, с. 182]. 

Усиление конкуренции приводит к монополии, 
одну из характеристик которой описал А. Маршалл: 
«Во-первых, количество товара, которое монополист 
предлагает к продаже, оказывается больше (а цена,  по 
которой он продает, меньше), когда он в какой-то сте-
пени желает способствовать интересам потребителей, 
чем когда его единственная цель заключается в том, 
чтобы приобрести возможно больший монопольный 
доход; и, во-вторых, количество произведенных това-
ров тем больше (а его продажная цена тем ниже), чем 
больше оказывается стремление монополиста содей-
ствовать интересам потребителя, то есть чем больше 
оказывается фактическая ценность этого стремления, 
по которой измеряется участие монополиста с его соб-
ственным доходом в потребительском избытке» [19,  
с. 187]; 

Но, как справедливо отмечал М. Эллман, «эконо-
мика мейнстрима тяготела к восприятию институтов 
рыночной экономики как чего-то само собой разуме-
ющегося и полагала, что при устранении деспотиче-
ских государств самопроизвольно возникнут здоровые 
рыночные экономики [20, с. 49, 53]. 

Белорусский ученый П.С. Лемещенко полагает, 
что «мы зачастую осознанно или заблуждаясь, сильно 
преувеличиваем значение конкуренции, предполагая 
лишь (!), что последняя каким-то образом (???) через 
неопределенный механизм отбора выявит лучших и 
лучшее, обеспечив потребителям более низкие цены. 
Однако цены за весь период эволюции экономики 
рынков не снизились ни на один товар и ни на один 
процент» [21, с. 18]. 

«…Сегодня конкуренция в отработке экономиче-
ской идеологии не утихает, скорее, наоборот. Но ни-
кто прямо почему-то не говорит, какому же интересу 
она служит: державе и народу в целом, финансовому 
капиталу, капиталу промышленному. Свободному от 
собственности труду и т.д. … Наихудшее положение 
занимает главный источник богатства — труд, а, точ-
нее, человек. Но он оказывается сегодня наименее ор-
ганизованным и наиболее уязвимым с точки зрения 
влияния всей информационно-пропагандисткой ма-
шины на его мировоззренческие позиции, на его куль-
туру в широком смысле слова, включая производ-
ственную…» [21, с. 23]. 

Опыт преобразований за 25 лет показывает иллю-
зорность тезиса о том, что частная собственность 
«сама» решит проблемы развития производства, в том 
числе инновационного. Следует использовать приори-
теты коллективизма, социальную соревновательность 
и состязательность, ментально присущие народу 
нашей страны.  

В пользу развития крупных предприятий говорит 
факт устойчивого развития монополий. «У нее значи-
тельно больший потенциал развития науки и техноло-
гий, внедрения новых организационных форм. Внутри 
монополии нет экономической конкуренции, по-
скольку там нет товарного обмена, но могут разви-
ваться и использоваться соревновательно-деятельные 
формы, раскрывающие потенциал отдельных работ- 
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ников, бригад, специализированных цехов и пр.» [21, 
с.22], что присуще производственной культуре и мен-
тальности наших народов. 

Белорусский ученый выявляет природу нового 
явления — нового вида конкуренции: производство 
институтов как особый вид не совсем частной, но осо-
бой формы корпоративной собственности. Используя 
информационно-психологические технологии, «фор-
мируя институты по определенным правилам (?) и да-
леко не с одинаковыми условиями поведения и хозяй-
ствования, закрепляется и усиливается сложившееся 
неравенство стран, фирм и пр. И дело не в матери-
ально-финансовом неравенстве… Дело в том, что со-
здаваемыми нормами и стандартами, их манипуля-
цией исключаются из конкурентной борьбы те, кто 
влияет и кто учредил эти институциональные органи-
зации и учреждения» [21, с.21]. 

Конкуренция (позднелатинское — concurentia) 
антагонистическая борьба между частными товаро-
производителями за более выгодные условия произ-
водства и сбыта товаров, за получение наивысшей 
прибыли. Порождается частной собственностью на 
средства производства и выступает как механизм сти-
хийного регулирования общественного производства 

при капитализме. Для домонополистического капита-
лизма характерна: свободная конкуренция (К), глав-
ным образом путем сбивания цен, при империализме 
свободную конкуренцию сменяет монополия. Но гос-
подство монополий не устраняет, а обостряет конку-
рентную борьбу, которая ведется между монополиями, 
внутри них, между ними и отдельными немонополи-
зированными  предприятиями, между империалисти-
ческими державами. Широко используются различ- 
ные формы неценовой конкуренции (техническое 
превосходство, методы сбыта  и др.) [22, с. 626-627]. 

Конкуренция — свойственная товарному произ-
водству, основанному на частной собственности на 
средства производства, антагонистическая борьба 
между частными товаропроизводителями за наиболее 
выгодные условия производства и сбыта товаров и од-
новременно механизм стихийного регулирования про-
порций общественного производства; при капита-
лизме — борьба между капиталистами за получение 
наивысшей прибыли. Свободная конкуренция ведет к 
образованию монополий [23, с. 214-215]. 

Сопоставление соревнования и конкуренции све-
дено в итоговую таблицу. 

 
Таблица 

Сравнение  соревнования в плановой и конкуренции в рыночной экономике 
Критерий сравнения Соревнование Конкуренция 

Субъекты соперничества   Внутри предприятий, производств, 
между членами коллектива, между 
коллективами; между предприятиями

Субъекты рынка, внутри компа-
ний 

Наличие противопоставля- 
емого явления   

Противостоит приспособленчеству, 
карьеризму, либо уходу от жизненной 
позиции на производстве. Подавля-
ется апатия и безразличие  

Конкуренцией стремятся пода-
вить монополию  

Уровень проявления  На уровне работников, предприятий На уровне предприятий, работни-
ков 

Приоритетность экономиче-
ских интересов 

Коллективные, общественные, лич-
ные  

Личные, интересы компании, 
собственников 

Цели участников  Превзойти трудовые показатели со-
перников. Общественное признание и 
одобрение у членов коллектива, мо-
ральное и материальное вознагражде-
ние  

Передел возможных выгод в свою 
пользу, получение максимальной 
экономической выгоды 

Движущий мотив в поведе-
нии компании и людей  

Стремление к славе победителей в 
труде. Моральное и материальное воз-
награждение. 
При материальном стимулировании 
рост мотивов конкуренции  

Стремление к личной выгоде, по-
лучение наивысшего денежного 
вознаграждения, прибыли 

Направленность и достига- 
емые цели  

Созидание. Для экономики в целом —
повышение производительности 
труда 

Отбор наиболее эффективных 
(прибыльных) компаний за счет 
разорения и банкротства других. 
Захват экономической власти над 
рынком  

Показатели  Вещественные (натуральные) трудо-
вые показатели  

Денежные, цена 

Используемые средства  Трудовые достижения Устранение с рынка фирм-конку-
рентов. Неценовые и ценовые ме-
тоды  

Полученные результаты, свя-
занные с целями соперниче-
ства   

Повышение результатов и производи-
тельности труда. Слава и одобрение 
непосредственных участников. Воз-
можность проигравших вновь пока-
зывать высокие результаты 

Выделение наиболее «эффектив-
ных» предприятий. Крах проиг-
равшего. Концентрация и моно-
полизация производств  
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Анализ приведенных и других дефиниций поня-
тий «конкуренция» и «соревнование» позволяет вы-
сказать ряд положений относительно их сущности, со-
держания, взаимосвязи между собой и с другими ин-
ститутами:  

конкуренция — это борьба, соревнование — это 
сотрудничество, борьба, проходящая в спокойных для 
участников соревнования внешних условиях, контро-
лируемых обществом, государством, опирающаяся на 
ментальные качества народа: коллективизм, чувство 
локтя, причастности к великому общему делу, призна-
ние коллективом, возможность повторения передо-
вого опыта. В любом деле, в том числе и в экономике, 
сотрудничество более продуктивно, чем борьба. Со-
ревнование таит в себе импульсы и источники даль-
нейшего развития для обеих сторон;  

- от природы каждый человек наделен способно-
стями, которые существенно отличаются количе-
ственно и качественно;  

- естественным является сознательное или не- 
сознательное стремление личности самореализова-
ться, быть принятым и признанным. Это приводит к 
естественному расслоению сообщества: выделяются 
вожди, лидеры, новаторы, имитаторы и др.; 

- в условиях бесклассового общества, низкой 
производительности труда добавочный продукт, полу-
ченный за счет реализации способностей более ода-
ренных людей, распределяется поровну между всеми. 
По мере роста производительности труда, богатства, 
полученный излишний доход, а иногда и необходи-
мый продукт, природные ресурсы присваиваются 
наиболее активной частью сообщества, формируется 
частная собственность; 

- в условиях плановой экономики  более высокие 
способности работника реализуются в форме соревно-
вания, состязательности, а результаты идут на благо 
данного сообщества; 

- в условиях расслоения общества полученные от 
природы способности используется, как правило, для 
дальнейшего личного обогащения, и отношения при-
обретают характер конкуренции, которая присуща то-
варному производству, рыночным отношениям. Сво-
его высшего развития конкуренция достигает при ка-
питализме; 

- главная цель конкуренции — вытеснение из 
рынка своих соперников, максимизация прибыли и ее 
капитализация, что в конечном итоге приводит к мо-
нополизации рынков, вытеснению свободной конку-
ренции и завершается превращением ее в конкурен-
цию монополий, ТНК, государств; 

- внутри крупных капиталистических произ-
водств применяется жесткое планирование, конкурен-
ция между подразделениями компании практически 
отсутствует. Наблюдаются отношения близкие  к со-
ревнованию (производственное соревнование, движе-
ние новаторов и т.п.),  которое не нарушает плано-
вость и иерархию управления внутри  предприятий; 

- к середине XX в. сформировались общие  пред-
ставления о сущности конкуренции и ее основных 
движущих силах, выразившиеся в выработке четырех 
основных классических моделей: совершенной (чи-
стой) конкуренции; монополистической конкурен-
ции; конкуренции олигополистической; чистой моно-
полии. Из данной классификации видно, что по мере 
перехода от свободной конкуренции к монополии 

сфера конкурентных отношений между товаропроиз-
водителями сменяется плановостью отношений 
внутри все более возрастающих и расширяющихся мо-
нополий. По некоторым оценкам, около 70% всех 
предприятий в экономически развитых странах явля-
ются субъектами рынка монополистической конку-
ренции [24, 25]; 

- в современных условиях конкуренция охваты-
вает все слои и группы производителей, начиная от 
индивидов и завершая ТНК, государствами, их сою-
зами. Мировой рынок переходит от трехуровневой к 
пятиуровневой системе по показателям конкуренции 
и конкурентоспособности товаров и субъектов [26]; 

- конкуренция смещается на пятый уровень, где 
господствуют ТНК преимущественно стран «большой 
семерки». Конкуренция смещается в область идей, 
концепций, технологий, то есть в сферу интеллекту-
ального капитала. 

Проведенные исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. В современной экономике, основанной пре-
имущественно на негосударственной форме собствен-
ности, конкуренция является одной из важнейших со-
циально — экономических категорий. Соревнование 
присуще всем общественным формациям, конкурен-
ция — формациям, где господствующими являются то-
варно-денежные, рыночные отношения. Для конку-
ренции характерна борьба, вытеснение с рынка других 
товаропроизводителей, что в конечном итоге ведет к 
монополии, нерациональному использованию матери-
альных, трудовых, интеллектуальных ресурсов за пре-
делами субъекта хозяйствования при жесткой эконо-
мии и  плановом использовании внутри организации. 
Конкуренция создает предпосылки для перепроизвод-
ства товаров, формирования противоречий в обще-
ственных (производственных) отношениях. В итоге 
побеждает один или немногие, проигрывает большин-
ство при зачастую расточительном использовании об-
щественных ресурсов [27]. 

2. Формы собственности, уровень развития про-
изводственных и общественных отношений суще-
ственно изменились в современной экономике, кото-
рая характеризуется инновационным путем развития. 
Соотношение конкуренции и сотрудничества в усло-
виях перехода экономики на инновационный путь 
развития существенно меняется в пользу человече-
ского, интеллектуального капитала, формирования 
экономики знаний,  институтов и институциональной 
постиндустриального общества [28].  

3. В масштабах общества конкуренция более рас-
точительна в реализации имеющегося производитель-
ного потенциала и использования ресурсов.  Она все-
гда в традиционных производствах производит това-
ров больше, чем этого требует рынок. 

4. Развитие конкуренции имеет тенденцию к об-
разованию монополий, крупных компаний, в которых 
применяется жесткое планирование, а внутрифирмен-
ное производство четко контролируется и регулиру-
ется, существенно расширяется сфера планового веде-
ния хозяйства. ТНК распространяет плановость в ре-
гиональные, национальные и наднациональные про-
изводства. Можно предполагать в философском  
смысле, что конкуренция, развиваясь и углубляясь, 
сама себя отрицает. 

5. Целесообразно восстановить ранее высказыва-
емые отдельными специалистами  положения о том, 



БРЮХОВЕЦКАЯ Н. Е., БУЛЕЕВ И. П. 
 

 

 
 

14 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

что соревнование (состязательность) внутренне прису-
щие человеку как особи общественной. В условиях от-
сутствия эксплуатации, наличия общенародной соб-
ственности соревнование есть форма самореализации 
личности, коллективов. В товарном производстве, ры-
ночных отношениях и частной собственности сфера 
его применения сужается и частично модифицируется 
в конкуренцию. 

6. Опыт поиска источников развития в плановой 
экономике позволяет говорить, что соревнование и 
конкуренция находятся в динамическом единстве. Их 
соотношение вписывается  в область действия всеоб-
щих законов единства  и борьбы противоположностей, 
отрицания отрицания. Соотношение состязательности 
и конкуренции изменяется в конкретных историче-
ских условиях. Их применение позволяет обеспечить 
достаточно эффективное развитие экономики. 

7. Управление в обществе, экономике, предпри- 
ятиями должно ориентироваться на повышение благо-
состояния всего общества и ликвидацию колоссаль-
ного социального расслоения, строиться на принци-
пах, мотивирующих повышение эффективности и бла-
госостояние народа.  

8. Инновационное развитие экономики, повыше-
ние интеллектуализации производства может происхо-
дить только в соответствующей среде, где присутствует 
коллективный труд. Это предполагает восстановление 
крупных субъектов хозяйствования, их трудовых кол-
лективов, обеспечения надлежащего развития и фи-
нансирования научных исследований. 

Направления дальнейших исследований:  
- исследование развития отношений конкурен-

ции и сотрудничества в условиях становления постин-
дустриальной экономики, экономики знаний, граж-
данского общества; 

- влияние интеллектуализации труда, развития 
интеллектуального и человеческого капитала на совер-
шенствование конкурентных отношений и состяза-
тельности, достижение инновационного прорыва эко-
номики; 

- анализ диалектики отношений управляемого ха-
оса и планирования, и их влияния на совершенство-
вание  отношений конкуренции и сотрудничества; 

- обоснование форм организации производства и 
труда, влияющих на рациональное использование ре-
сурсов и результатов производства в условиях рыноч-
ных отношений. 
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Постановка проблеми. Сучасна економічна теорія 

й світова практика господарювання оцінюють резуль-
тати функціонування економіки двома способами: 
економічним зростанням й ефективністю виробни- 
цтва, які близькі та взаємопов’язані одне з одним, 
проте не тотожні. Ефективність виробництва — кате-
горія, яка характеризує віддачу, результативність ви-
робництва. Вона свідчить не лише про приріст обсягу 
виробництва, а й про те, якою ціною, якими витра-
тами ресурсів досягають цей приріст, тобто свідчить 
про якість економічного зростання [1, с. 116]. Незва-
жаючи на перший погляд на досить-таки просту мето-
дику узагальнення ефективності, остання залишається 
не менш складним предметом вивчення. Ефективність 
як ключове поняття економічної науки наповнюється 
нині новим змістом. Так, наприклад, з розвитком ін-
ституціоналізму як методології міждисциплінарного 
пошуку в економічній теорії сформувався новий, а 
саме інституційний підхід до аналізу сутності та оці-
нювання ефективності сучасних економічних систем 
[2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
щодо оцінювання ефективності присвятили дослі-
дження всесвітньо відомі економісти, серед яких такі, 
як: С. Брю і К. Макконнелл, А. Маршалл, В. Паретто, 
П. Самуельсон, Й. Шумпетер та інші. Теоретико-ме-
тодичні засади визначення економічної ефективності 
в аграрному секторі ґрунтовно досліджують останнім 
часом В. Андрійчук [3], М. Кісіль [4], Т. Пасічник [5] 
та ін. Економічні засади визначення ефективності  
ґрунтоохоронних заходів досліджують А. Кучер [6; 7], 
О. Шевченко [8]. Науково-прикладні аспекти визна-
чення економічної ефективності інновацій досліджу-
ють також зарубіжні вчені. У контексті нашого дослі-
дження заслуговує уваги робота L. Lipkova, D. Braga, 
що присвячена вимірюванню успіху комерціалізації 
інновацій у ЄС. Проаналізувавши підходи та показ-
ники до оцінювання потенційних можливостей коме-
рціалізації інновацій, а також оцінювання ефективно-
сті фінансової комерціалізації інновацій у країнах ЄС, 

вони приєдналися до результатів численних дослі-
джень про те, що не всі нововведення можуть бути ко-
мерційними. Для досягнення фінансового успіху оці-
нювання потенціалу комерціалізації інновацій є дуже 
корисним, оскільки воно сприяє мінімізації ризиків, 
пов’язаних із недостатністю загального процесу коме-
рціалізації інновацій. Водночас іншим не менш важ-
ливим аспектом комерціалізації є оцінювання її фі-
нансової ефективності. Необхідно розуміти, які ефек-
ти можна отримати після комерціалізації інновацій, і 
які сфери можуть бути покриті ефектами від комерці-
алізації [9]. Учені B. Belina, T. Giesko, L. Łopacińska, 

M. Walasik наголошують на необхідності систематично 
й комплексно оцінювати інновації на всіх етапах їх-
нього життєвого циклу: авансова (прогнозна) оцінка 
(до початку розробки новації); поточна оцінка (під час 
розробки новації); оцінка постфактум (коли новацію 
вже розроблено), а також подальша оцінка (через кі-
лька років після розробки новації) [10]. Незважаючи 
на значний теоретико-методологічний вклад учених, 
багато питань пов’язаних з оцінюванням ефективності 
інновацій потребують дальшого дослідження. 

Мета статті — дослідити сутність і види ефектив-
ності застосування інновацій у сфері охорони ґрунтів. 

Виклад основного матеріалу. Економічна категорія 
«ефективність», на думку П. Самуельсона та В. Норд-
хауса, свідчить про відсутність втрат, тобто наскільки 
ефективне використання ресурсів в економіці задово-
льняє потреби або бажання людей [11]. Однією з  
особливих ознак сільськогосподарського виробництва 
є те, що земля одночасно виступає і предметом, і за-
собом праці, перетворюючись на засіб виробництва. 
Досліджуючи використання земельних ресурсів, зазна-
чають, що необхідно брати до уваги безпосередню ре-
сурсну ефективність, яка, як і виробнича, базується на 
теорії економічного відтворення. За визначенням 
С. Мочерного, процес економічного відтворення — це 
постійно повторюваний процес відтворення всіх еле-
ментів економічної системи (продуктивних сил, тех-
ніко-економічних, виробничих і економічних відно- 
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син, а також господарського механізму) в їхній взає-
модії, тобто взаємообумовленості і взаємозапереченні 
[12, с. 257].  

Аналізуючи теоретичні аспекти ефективності, за-
значимо, що поняття «ефективність» є похідним від 
терміна «ефект». Звідси виходить, що термін «ефек- 
тивність» (від латин. «efficientia») — це результатив-
ність певного процесу, причини або дії [13, с. 46]. Ра-
зом із цим, яким би важливим не був ефект сам по 
собі, якої б величини він не був, ми не в змозі повною 
мірою схарактеризувати результативність певного про-
цесу, оскільки не можемо дати відповіді на запитання 
про те, якою ж «ціною» одержаний цей ефект. Адже 
одного й того ж самого ефекту можна досягти, вико-
риставши різний ресурсний потенціал і, навпаки, за-
вдяки однаковій кількості витрачених ресурсів підпри-
ємства можуть одержувати далеко не однакові за вели-
чиною ефекти. Це положення стосується й економіч-
ного ефекту від застосування інновацій у досліджува-
ній сфері. Наприклад, у сфері охорони й раціональ-
ного використання ґрунтів ефект від застосування 
інновацій виявляється, як правило, у вигляді приросту 
врожайності культур. Проте одержаний ефект не дає 
змоги зрозуміти, наскільки вигідним є використання 
цієї інновації. Очевидно, з’ясувати це можна завдяки 
категорії ефективності, коли результати її застосу-
вання порівняти з витратами. 

Категорія «ефективність», на відміну від поняття 
«ефект», має значно ширше значення й характеризує 
не лише одержаний результат, а й витрати, які були 
здійснені для цього. Так, в економічній енциклопедії 
за редакцією С. Мочерного, ефективність — це «здат-
ність приносити ефект, результативність процесу, 
проекту тощо, які визначаються як відношення ефе-
кту, результату до витрат, що забезпечили цей резуль-
тат» [14, с. 508].  

В історії економічних учень прийнято вважати, як 
зазначають В. Базилевич і його співавтори, що термін 
«ефективність» ввели до наукового вжитку представ-
ники класичної політекономії (В. Петті, Ф. Кене), які 
використовували його не як самостійну категорію, а в 
значенні результативності для оцінки сприяння урядо-
вих і приватних заходів покращення економічного  
рівня життя. Самостійного статусу поняття «ефектив-
ність» набуло в роботах Д. Рікардо, який, обґрунтову-
ючи доцільність використання капіталу, застосовував 
цей термін для оцінювання величини одержаного ре-
зультату з розрахунку на одиницю капіталу. Саме в та-
кому розумінні нині термін «ефективність» найчастіше 
використовують для оцінювання наслідків економіч-
них рішень [15]. 

Автори одного з найпопулярніших в американсь-
ких вищих навчальних закладах підручника «Еконо-
мікс», який витримав 14 видань, К. Макконелл і 
С. Брю  поняття ефективності визначають як загальну 
основу, центральну ланку економіки. Економічна на-
ука, на їхню думку, «це наука про ефективність» [16, 
c. 38]. 

Загальноприйнятий підхід у визначенні ефектив-
ності базується на будь-якому співвідношенні між здо-
бутими результатами, які часто називають ще ефек-
том, до величини затрачених ресурсів, що викликали 
ці результати (ефект). Головним критерієм ефективно-
сті при цьому виступає прибутковість, що проявля-
ється завдяки результативності [17, с. 27—28].  

Узагальнюючи результати аналізу поглядів еконо-
містів щодо визначення сутності ефективності, зазна-
чимо, що в аграрній економічній літературі ефектив-
ність трактують по-різному. Проте більшість підходів 
поєднує те, що ефективність полягає не просто в до-
сягненні співвідношення ефекту з витраченими на 
його створення ресурсами, а у формуванні максималь-
ного ефекту за мінімальних витрат ресурсів. Але, як 
свідчить теорія та практика, така концептуальна уста-
новка потребує уточнення, оскільки досягти максима-
льного ефекту за мінімуму витрат, особливо в аграр-
ному виробництві через дію закону спадної дохідності, 
фактично неможливо.  

З огляду на викладене, звернемо увагу на те, що, 
очевидно, в практичній діяльності, коли ресурси, як 
правило, завжди обмежені, ефективність доцільно оці-
нювати з погляду реалізації цілей і зусиль, докладених 
для їхнього досягнення, в контексті одержання макси-
мального ефекту за заданих ресурсів або ж досягнення 
заданого ефекту за мінімальних витрат ресурсів. Проте 
інколи в процесі практичної діяльності за умов до- 
статнього рівня забезпеченості ресурсами ставиться 
завдання досягти максимального ефекту, визначивши 
економічно доцільний рівень витрачання ресурсу на 
основі зіставлення граничної вартості ресурсу та вар-
тості граничного продукту.  

Ефективність є складною багатоплановою катего-
рією, яку, на думку О. Демидюк, можна аналізувати 
крізь призму неокласичного (трактують ефективність 
у значенні результативності, тобто відповіді на пи-
тання: яких результатів було досягнуто, яких і скільки 
ресурсів було витрачено на досягнення одержаних ре-
зультатів), праксеологічного (розглядають «ефектив-
ність» з позиції досягнення визначеної мети, тобто 
прибічники цього підходу вважають, що, для того, щоб 
бути ефективною, діяльність повинна сприяти досяг-
ненню поставленої мети, тобто максимально наближа-
тися до визначеного зразка (норми), уникати неперед-
бачених наслідків і непотрібних додаткових ресурсів, 
бути надійною і послідовною) та інституційного під-
ходів. Інституційна ефективність економічних систем 
характеризується створенням такого інституційного 
середовища, яке є сприятливим для реалізації цілей 
сталого розвитку. Йдеться про якісну результативність 
господарського розвитку, що визначається гармоній-
ним поєднанням пріоритетів економіки, екологічної 
безпеки, соціальних ідеалів і культурних цінностей су-
спільства [18]. 

Отже, на основі аналізу різних підходів варто по-
годитися з тими вченими, які вважають, що категорію 
ефективності виправдано тлумачити як співвідно-
шення ефекту (результату) з ресурсами (витратами), 
оптимізація якого визначається через максимізацію 
ефекту за фіксованих витрат ресурсів або через досяг-
нення цільового ефекту за їх мінімальних витрат. При 
цьому ефект, як буде показано далі, може виражатися 
по-різному.  

На наш погляд, для розкриття сутності такої ба-
гатоаспектної категорії, як ефективність, слід розгля-
нути її види, що традиційно виділяють в економічній 
літературі з урахуванням специфіки сільського госпо-
дарства: технологічну, економічну та соціальну [19, 
с. 398], а також, беручи до уваги особливості іннова-
ційної діяльності. Разом із цим, багато економістів, 
крім названих, виокремлюють інші різновиди ефек- 
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тивності: економічну, соціальну, технологічну, енерге-
тичну й екологічну. Так, наприклад, систематизація 
підходів до оцінки ефективності виробництва дозво-
лила Н. Кондратюк виділити технологічну, економі-
чну, екологічну та соціальну ефективність виробниц-
тва [20]. У роботі О. Іванилової виділено такі види 
ефективності: соціальна, екологічна, виробнича, інфо-
рмаційна, фінансова й інші види [21].  

У контексті нашого дослідження особливої уваги 
заслуговує те, що сучасна економічна теорія вважає, 
що поряд з показниками економічної ефективності 
слід визначати й ефективність природокористування 
суб’єкта господарювання за допомогою показника 
еколого-економічної ефективності (Е) за такою фор-
мулою: 

 Е = Е0 — (А + В + С), (1) 

де Е0 — загальноекономічний ефект суб’єкта господа-
рювання, грош. од.;  

А — вартість природоохоронних заходів, грош. од.;  
В — втрати від пошкодження природного середо-

вища, грош. од.;  
С — вартість природних ресурсів, грош. од. 
Рентабельним може вважатися лише таке вироб-

ництво, у якого еколого-економічний ефект є додат-
ною величиною [22, с. 132]. Цікаво, що, розрізняючи 
види ефективності, у вказаній роботі виділено лише 
економічну й соціальну ефективність, тобто, напевно, 
екологоефективність визначено як підвид економічної 
ефективності. 

З огляду на те, що виділення видів ефективності 
є похідним від класифікації ефектів інноваційної дія-
льності, коротко розглянемо підходи до вирішення 
цього питання. Так, наприклад, залежно від результа-
тів і витрат Л. Антонюк, А. Поручник, В. Савчук виді-
ляють такі види ефективності інновацій [23, с. 276]: 

- економічний (показники враховують у вартіс-
ному виразі, всі результати й витрати зумовлені реалі-
зацією інновацій); 

- науково-технічний (новизна, корисність, естети-
чність, компактність); 

- фінансовий (розрахунок показників ґрунтується 
на фінансових показниках); 

- ресурсний (показники відображають вплив 
інновацій на обсяг виробництва та споживання пев-
ного виду ресурсу); 

- соціальний (показники враховують соціальні 
результати реалізації інновацій); 

- екологічний (показники враховують вплив 
інновацій на довкілля). 

У цілому проблема визначення економічного 
ефекту й вибору найдоцільніших варіантів реалізації 
інновацій, на думку вказаних учених, потребує, з од-
ного боку, перевищення кінцевих результатів від їх-
нього використання над витратами на розроблення, 
виготовлення й реалізацію, а з іншого — зіставлення 
одержаних результатів з результатами від застосування 
інших аналогічних варіантів інновацій [23, с. 276].  

У науковій літературі є й інші підходи до виді-
лення видів ефектів інноваційної діяльності. Узагаль-
нення поглядів різних дослідників і наші спостере-
ження свідчать, що кількість цих ефектів найчастіше 
коливається від трьох (економічний, науково-техніч-
ний, соціальний) до шести (економічний, науково-те-
хнічний, фінансовий, ресурсний, соціальний та еколо-
гічний) [24].  

Як зазначають В. Зянько, С. Крива, будь-який 
результат інновацій у вартісному виразі узагальню-
ється економічним ефектом. Науково-технічні, соціа-
льні, екологічні й інші результати, що не можуть бути 
оцінені у вартісному виразі, не поглинаються еконо-
мічним ефектом й існують самостійно. Водночас ефе-
кти інноваційної діяльності між собою тісно взаємо-
пов’язані. Так, економічні результати від інноваційної 
діяльності пов’язані із науково-технічним, соціальним 
і фінансовим ефектами. У свою чергу, ресурсний та 
екологічний ефекти виникають внаслідок науково- 
технічного прогресу й опосередковано впливають на 
економічний ефект від інноваційної діяльності. Еко-
номічний ефект виникає не лише в дослідників і ви-
робників інновацій, а й у їхніх споживачів. При цьому 
виникає мультиплікативний ефект (ефект примно-
ження), який відображається в накопичуванні додат-
кового прибутку від використання інновацій у вироб-
ництві [25]. 

Узагальнюючи зазначене вище з урахуванням 
специфіки застосування інновацій у сфері охорони 
ґрунтів в аграрному виробництві, умовно можна виді-
лити такі основні види ефектів від упровадження цих 
інновацій:  

- економічний ефект (відображає у вартісному 
обчисленні економічні результати застосування інно-
вацій);  

- екологічний ефект (відображає вплив інновацій 
на навколишнє природне середовище);  

- соціальний ефект (свідчить про вплив інновацій 
на соціальні процеси); 

- науково-технічний ефект (полягає в прирості 
знань і їхньому впливові на технологічний рівень ви-
робництва). 

Напевно, можна погодитися з пропозицією вче-
них про доцільність оцінювання синергічних ефектів 
як результату прояву (взаємно підсилювального чи 
взаємно послаблювального) охарактеризованих вище 
видів ефектів. Синергетичний ефект — додатковий ре-
зультат, одержаний від тісної злагодженої взаємодії 
окремих елементів системи. Необхідно зауважити, що 
цей ефект може бути як позитивним, так і негативним, 
зокрема за низької організованості системи сума її 
властивостей буде меншою за суму властивостей ком-
понентів [26]. Його оцінку для розглянутих базових 
видів ефектів, на думку С. Ілляшенка, можна вико-
нати за формулою (з огляду на специфіку досліджува-
них інновацій ця формула в нашому розумінні дещо 
модифікується — йдеться передусім про взаємозв’язок 
і підсилювальний взаємовплив економічного (E1) й 
екологічного ефектів (E2), далі — соціальний (E3) і на-
уково-технічний (E4) ефекти) [27, с. 196]: 

 Ес = (((E1 + E2) · k2
m + E3) · k3

m + E4) · k4
m, (2) 

де Ес — ефект синергетичний (у вартісному обчис-
ленні); 

Еі — ефект і-го виду (у вартісному обчисленні);  
kі

m — коефіцієнт, що характеризує синергізм уна-
слідок додавання і-го ефекту до і—1 попередніх;  

m — показник, що характеризує характер синер- 
гізму внаслідок додавання і-го ефекту, у випадку по-
силювального характеру він приймає значення +1, по-
нижувального —  —1. 

Значення коефіцієнтів ki та показників m визна-
чають на основі минулого досвіду діяльності чи екс- 
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пертним методом (за відсутності ретроспективних да-
них). 

Таким чином, ураховуючи здійснений аналіз під-
ходів дослідників до вирізнення видів ефективності й 
результати власних попередніх досліджень, нами ви- 
окремлено п’ять її базових видів: технологічна, енер-
гетична, економічна, соціальна й екологічна ефектив-
ність. 

Варто зазначити, що такий поділ є дещо умов-
ним, адже всі види ефективності дуже тісно між собою 
пов’язані, а ті самі показники часто характеризують 
різні види ефективності. Крім того, серед учених не-
має єдиного погляду щодо показників, які характери-
зують той чи інший вид ефективності. Стосовно взає-
мозв’язків треба зазначити, що вихідною у формуванні 
інших видів є технологічна ефективність як первісний 
результат взаємодії факторів виробництва, що харак-
теризує досягнуту продуктивність живих організмів, 
тобто відображає відношення кількості одержаної про-
дукції з розрахунку на одиницю вказаних організмів. 
Тобто енергетична й економічна ефективність безпо-
середньо залежать від технологічної.  

Разом з тим можна стверджувати, що й техноло-
гічна ефективність певною мірою залежить від еконо-
мічної, оскільки зі зростанням економічної ефектив-
ності, за інших рівних умов, створюються додаткові 
можливості для вдосконалення технологічного про-
цесу в наступному виробничому циклі шляхом інтен-
сифікації виробництва на інноваційній основі, що в 
кінцевому підсумку приведе до збільшення продук- 
тивності живих організмів. 

У свою чергу соціальна й екологічна ефективність 
залежать від економічної, адже чим більшою буде ве-
личина економічного ефекту, тим більше з’явиться 
можливостей для задоволення соціальних потреб на-
селення та здійснення витрат екологічного спряму-
вання. З іншого боку, спостерігається зворотний 
зв’язок, тобто зі зростанням соціальної та екологічної 
ефективності створюються умови для підвищення 
продуктивності праці та поліпшення якості продукції, 
а відтак, збільшується (за інших рівних умов) еконо-
мічна ефективність. Крім того, екологічна ефектив-
ність тісно пов’язана із соціальною, оскільки вироб-
ництво екологічно безпечної продукції і мінімальний 
негативний вплив на навколишнє середовище дуже 
важливі для формування нормального рівня життя як 
працівників підприємств, так і населення в цілому. 

Висновки. На основі теоретичного аналізу літера-
турних джерел з’ясовано, що поняття «ефективність» 
є похідним від терміна «ефект». Поняття «ефект» трак- 
туємо як корисний кінцевий результат, що виникає від 
застосування інновацій у сфері охорони ґрунтів. Нині 
основними теоретичними підходами до визначення 
сутності ефективності як економічної категорії є нео-
класичний, праксеологічний та інституційний. З пози-
цій нашого дослідження перспективним є визначення 
ефективності в рамках неокласичного підходу. Узага-
льнюючи результати аналізу поглядів економістів 
щодо визначення сутності ефективності, зазначимо, 
що варто погодитися з тими вченими, які вважають, 
що категорію ефективності виправдано тлумачити як 
співвідношення ефекту (результату) з ресурсами (ви-
тратами), оптимізація якого визначається через мак-
симізацію ефекту за фіксованих витрат ресурсів або 
через досягнення цільового ефекту за їх мінімальних 
витрат. Визначено такі види ефекту від застосування 

інновацій у сфері охорони ґрунтів: економічний, еко-
логічний, соціальний і науково-технічний. Результа-
том взаємно підсилювального чи взаємно послаблю-
вального прояву зазначених видів ефектів є синерге-
тичний ефект. Під час визначення теоретичних засад 
розуміння сутності ефективності застосування іннова-
цій у сфері охорони ґрунтів слід виходити з необхід-
ності виокремлення технологічної, енергетичної, еко-
номічної, соціальної, екологічної ефективності й фор-
мування відповідної системи показників. Усі види 
ефективності дуже тісно між собою пов’язані, а ті самі 
показники часто характеризують різні види ефектив-
ності. У теорії та практиці найчастіше оперують по-
няттям «економічна ефективність», тому перспективи 
подальших досліджень полягають в обґрунтуванні на-
уково-методичних засад економічної ефективності ви-
користанні інновацій у сфері охорони ґрунтів.  
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ОЦІНКА РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ  

У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ПОЛІТИКОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ  
ТА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Інвестиційна та іннова-

ційна активність виступає одним з основних факторів 
конкурентоспроможності підприємства та економіч-
ного зростання країни. Необхідність освоєння новіт-
ніх технологій, що дозволяє виробляти наукоємну 
продукцію, потребує відповідного фінансування. 
Проте інвестиційна активність підприємства може 
стати базою для розширення інноваційних процесів у 
майбутньому. Без інноваційної активності немає інве-
стиційної і навпаки, тому слід розглядати ці категорії 
у взаємозв’язку.  

Освоєння новітніх технологій на промислових 
підприємствах неможливо без інвестицій в інтелекту-
алізацію праці їх персоналу. Тому оцінку рівня інвес-
тиційно-інноваційної активності промислових під- 
приємств доцільно проводити у взаємозв’язку із полі- 

тикою їх інтелектуалізації із використанням прямих та 
непрямих результуючих показників функціонування 
підприємств, що характеризують здійснення ними 
інноваційної діяльності із залученням знань, інформа-
ції, інтелектуального капіталу тощо.  

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження проб-
лем забезпечення інвестиційно-інноваційної активно-
сті промислових підприємств базується на працях віт-
чизняних та зарубіжних вчених. Аналізу понять та 
оцінці рівня інвестиційної та інноваційної і активно-
сті, мотивації інтелектуальної праці на підприємстві 
присвячено багато робіт, проте ці категорії як правило 
розглядаються окремо.  

О.В. Раєвнєва та Л.В. Гриневич [1], проводили 
оцінку інвестиційно-інноваційної активності держави 
із використанням статистичного інструментарію оцін- 
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ки інтенсивності зміни кількісних показників. 
В.А. Гришко, О.Я. Колещук та Л.І. Лесик [2] обґрун-
тували показники кількісного оцінювання ступеня 
інноваційної та інвестиційної активності підприємств 
та інвестиційно-інноваційного потенціалу підпри-
ємств. Ю. М. Харазішвілі [3] запропонував оцінювати 
інвестиційно-інноваційну безпеку країни із викорис-
танням індикаторів, що визначаються  на основі мак-
роекономічних показників.  

Мотиваційні механізми інтелектуальної праці  
персоналу промислових підприємств, напрями інвес-
тування в інтелектуальний капітал широко представ-
лені у роботах дослідників Інституту економіки про-
мисловості НАН України, таких як О.І. Амоша,  
І.П. Булєєв, А.М. Ревва, Е.I. Булєєв та ін. [4-7].  

Цікавий підхід до оцінки інвестиційної активно-
сті у взаємозв’язку з інноваційною пропонує О.В. Мі-
халєв, який висував пропозицію оцінювати якість 
структури інвестицій їх інноваційністю (прогресивні-
стю) та ввів термін «рівень інноваційної мотивації ін-
вестиційної активності». Взаємозв’язок інвестицій і 
інновацій в одному показнику, на думку вченого, до-
зволяє вважати його інтегральним індикатором актив-
ності як на початку, так і на закінченні інноваційного 
процесу [8-9].  

Проте, в цих дослідженнях здійснюється робота, 
яка зводиться в основному до визначення рівня інве-
стиційно-інноваційної активності країни і підпри-
ємств у цілому, зокрема без урахування інституціона-
льних факторів впливу на діяльність підприємств, осо-
бливостей діяльності підприємства залежно від роз-
міру, виду економічної діяльності та систем мотивації 
персоналу підприємств до інтелектуалізації праці, що 
використовуються на підприємстві.   

Тому оцінку інвестиційно-інноваційної активно-
сті підприємств  доцільно проводити за визначеними 
критеріями із використанням результуючих показни-
ків, що характеризують мотиви інвестиційної діяльно-
сті підприємств та цільове призначення інвестицій; 
здійснення підприємствами інноваційної діяльності із 
залученням знань, інформації, інтелектуального капі-
талу тощо; політику інтелектуалізації та мотивації 
праці персоналу промислових підприємств з позицій 
пріоритетів інноваційного розвитку.  

Метою статті є оцінка рівня інвестиційної актив-
ності промислових підприємств України за видами 
економічної діяльності та чисельністю персоналу у 
взаємозв’язку з їх інноваційною активністю та визна-
чення заходів мотивації підвищення інтелектуалізації 
праці персоналу підприємств з позицій пріоритетів 
інноваційного розвитку.    

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінку 
рівня інвестиційної активності у взаємозв’язку з інно-
ваційною активністю та політикою інтелектуалізації та 
мотивації праці персоналу промислових підприємств 
буде проведено на основі двох методичних підходів: 

методичній підхід до оцінки рівня інтелектуаліза-
ції персоналу інноваційних підприємств промислово-
сті [10, с. 241-265]; 

методичний підхід до оцінки інноваційної актив-
ності підприємств через рівень інноваційної мотивації 
інвестиційної активності [8-9]. 

Оцінка рівня інвестиційної активності у взає-
мозв’язку з інноваційною активністю та політикою ін-
телектуалізації та мотивації праці персоналу промис-
лових підприємств включатиме такі етапи (рис. 1): 

 

 

 ЕТАП 1. Аналіз показників інноваційної діяльності підприємств та вибір критеріїв, за 
якими можна визначити рівень інвестиційно-інноваційної активності та політику 
інтелектуалізації інноваційно-активних промислових підприємств

ЕТАП 2. Аналіз показників інноваційної діяльності підприємств промисловості на 
мікрорівні за чисельністю персоналу та видами економічної діяльності 

ЕТАП 3. Визначення основних характеристик підприємств промисловості та 
формування класифікаційних ознак, що дозволяють визначити рівень інвестиційно-
інноваційної активності промислового підприємства 

ЕТАП 4. Розподіл підприємств вибірки за видами рівня інвестиційно-інноваційної 
активності (пасивний, середньо-активний,активний) 

ЕТАП 5. Виявлення взаємозалежності рівня інвестиційно-інноваційної активності 
(пасивного, середньо-активного, активного) від чисельності персоналу промислового 
підприємства та його виду економічної діяльності 

ЕТАП 6. Визначення політики інтелектуалізації та обґрунтування заходів мотивації 
персоналу промислового підприємства до підвищення інтелектуалізації праці в 
залежності від чисельності персоналу та виду економічної діяльності

 
 

Рис. 1. Етапи процесу оцінки рівня інвестиційно-інноваційної активності та визначення політики  
інтелектуалізації і мотивації праці персоналу промислових підприємств 
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Послідовність етапів оцінки дозволить оцінити 
рівень інвестиційно-інноваційної активності промис-
лових підприємств в Україні, охарактеризувати полі-
тику інтелектуалізації, що відповідає певному рівню 
інвестиційно-інноваційної активності підприємства, 
визначити умови підвищення рівня інвестиційно-
інноваційної активності та заходи мотивації персоналу 
промислового підприємства до підвищення інтелекту-
алізації праці залежно від чисельності персоналу та 
виду економічної діяльності за звітними даними тих 
підприємств промисловості, що займалися інновацій-
ною діяльністю. З цією метою досліджено діяльність 
підприємств українського промислового сектору як 
суб’єктів інноваційної діяльності протягом 2014-
2016 рр. (табл. 1). 

З метою визначення структури розподілу іннова-
ційно-активних підприємств промисловості здійснено 
вибірку підприємств (респондентів) з числа іннова-
ційно-активних підприємств Північно-Східного (Сум-
ська область, Полтавська область, Харківська область), 
Придніпровського (Запорізька область, Дніпропетров-
ська область) та Донецького (Донецька область, Луган-
ська область) економічних районів України за методом 
випадкової групової вибірки. З 824 інноваційно-актив-
них підприємств було відібрано 166 підприємств відпо-
відно до методики вибіркового спостереження (довірчу 
ймовірність прийнято на рівні 85%, довірчий інтер-
вал — 5%).  

Таблиця 1 
Основні характеристики обстежуваних промислових підприємств в Україні як суб'єктів інноваційної діяльності 

Класифікаційна ознака

Назва Характеристика

Чисельність персоналу  50 — 249 осіб; 
250-999 осіб; 
1000- 1999 осіб; 
2000 — 3999 осіб; 
4000 осіб і більше 

Від економічної діяль-
ності  

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів;
переробна промисловість (харчова, легка, деревообробна, металургійна, хімічна 
та нафтохімічна, машинобудівна тощо); 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 
водопостачання; каналізація, поводження з відходами 

 
Підставою для розрахунків обсягу вибірки для до-

слідження стали результати спостережень кількості 
промислових підприємств, які займалися інновацій-
ною діяльністю за видами економічної діяльності в 
Україні за даними Державної служби статистики Ук-
раїни [11, с. 141].  

Групування промислових підприємств було здій-
снено відповідно до класифікації видів економічної ді-
яльності (КВЕД-10). Розподіл промислових підпри-
ємств, які увійшли до вибірки, за видами економічної 
діяльності був здійснений за пропорційним способом 
відповідно до структури розподілу інноваційно-актив-
них підприємств за видами економічної діяльності, 
яка склалась в Україні у 2015 р. [11, с. 145]. 

До сформованої сукупності спостережуваних оди-
ниць увійшли промислові підприємства в Україні, що 
займалися інноваційною діяльністю  та здійснювали ін-
вестиції у 2015 р.: 72 підприємства з чисельністю від 50 
до 250 осіб (43,4% від кількості обстежених підпри-
ємств); 48 підприємств — від 250 до 1000 осіб (28,9%); 
15 підприємств — від 1000 до 2000 осіб (9%); 13 підпри-
ємств — від 2000 до 4000 осіб (7,8 %); 18 підприємств — 
понад 4000 осіб (10,8%).  

Формування сукупності для проведення вибірко-
вого спостереження відповідно до визначених критеріїв 
дозволило отримати репрезентативну та надійну інфор-
мацію щодо характеристик генеральної сукупності. 

Оцінку інвестиційно-інноваційної активності про-
мислових підприємств було проведено на основі мето-
дичного підходу до оцінки інноваційної активності під-
приємств через рівень інноваційної мотивації інвести-
ційної активності. Автор цього підходу пропонує оці- 

                                                
1 Анкета для промислового підприємства (інвестиції) 

(http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/319/319_2014 .htm). 

нювати інноваційну активність господарської системи 
через рівень інноваційної мотивації інвестиційної  
активності за питомою вагою тих підприємств, які з мо-
жливих варіантів відповідей на питання інвестиційної 
анкети про мотиви інвестиційної активності вибрали 
відповідь — «випуск нової продукції» [8]: 

 inn
inn

inv

d
D

D
= , (1) 

де in nD  — рівень інноваційної активності; 

innd  — кількість підприємств, мотивом інвестицій 

яких є «випуск нової продукції»; 

in vD  — кількість підприємств, що приймали участь 

у інвестиційному опитуванні. 
Адаптуючи вищенаведені показники до даних ук-

раїнських статистичних спостережень1, здійснено 
спробу доповнити цій підхід визначенням рівня інве-
стиційно-інноваційної активності промислових підп-
риємств багаторівневою градацією — пасивний, серед-
ньо-активний, активний:  

 
inn

pasinn
pasinv inn

inv

d
D

D
= , (2) 

де 
inn

pasinvD  — пасивний рівень інноваційної мотивації ін-

вестиційної активності; 
inn

pasd  — кількість інноваційно-активних підпри-

ємств, цільове призначення інвестицій яких у поточ-
ному році є «зміна зношених машин або устатку-
вання»; 
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inn
invD  — кількість інноваційно-активних підпри-

ємств, які здійснювали інвестиції у поточному році 
та/або приймали участь у інвестиційному опитуванні. 

 
inn

inn mid
mid inv inn

inv

d
D

D
= , (3) 

де in n
m id in vD — середньо-активний рівень інноваційної мо-

тивації інвестиційної активності; 
in n

m idd  — кількість інноваційно-активних підпри-

ємств, цільове призначення інвестицій яких у поточ-
ному році є «розширення виробничих потужностей»; 

inn
invD  — кількість інноваційно-активних підпри-

ємств, які здійснювали інвестиції у поточному році 
та/або приймали участь у інвестиційному опитуванні. 

 
inn

inn act
actinv inn

inv

d
D

D
= , (4) 

де in n
a c tin vD  — активний рівень інноваційної мотивації ін-

вестиційної активності; 
i n n

a c td  — кількість інноваційно-активних підпри-

ємств, цільове призначення інвестицій яких у поточ-
ному році є «інвестиції в раціоналізацію виробництва 
(удосконалення технологій виробництва, автоматиза-
ція виробничих ліній і т.п.)» та/або «інші інвестиції 
(боротьба з забрудненням, безпека і т.п.)»; 

inn
invD  — кількість інноваційно-активних підпри-

ємств, які здійснювали інвестиції у поточному році 
та/або приймали участь у інвестиційному опитуванні. 

Рівень інвестиційно-інноваційної активності 
(інноваційної мотивації інвестиційної активності) про-
мислових підприємств України згідно з результатами 
аналізу підприємств вибірки на основі формул 2-4 до- 

рівнюватиме: 
inn

pasinvD  = 0,20; in n
m id in vD  =  0,57; in n

a c tin vD =  

=0,23. Це свідчить про те, що промисловим підприєм-
ствам в Україні, що займалися інноваційної діяльні-

стю та здійснювали інвестиції у 2015 р., більш власти-
вим є середньо-активний рівень інноваційної мотива-
ції інвестиційної активності.   

На основі методичного підходу до оцінки рівня ін-
телектуалізації персоналу інноваційних підприємств 
промисловості [10, с. 241-265], з метою диференціації 
інноваційно-активних промислових підприємств в Ук-
раїні, підприємства вибіркової сукупності розподілені 
на групи за видами економічної діяльності та чисель-
ністю персоналу для виявлення залежності між рівнем 
інвестиційно-інноваційної активності і розміром про-
мислового підприємства (за критерієм чисельності  
персоналу) та рівнем інвестиційно-інноваційної ак- 
тивності промислового підприємства та видом його 
економічної діяльності. У підсумку отримано розподіл 
підприємств вибірки за рівнями їх інвестиційно-інно-
ваційної активності: пасивним, середньо-активним та 
активним. 

Результати аналізу взаємозв'язку між інвести-
ційно-інноваційною активністю промислових підпри-
ємств з одного боку, та чисельністю персоналу цих 
підприємств з іншого, свідчать, що (рис. 2): І-й групі 
підприємств с чисельністю персоналу від 50 до  
250 осіб властива пасивна та середньо-активна інвес-
тиційно-інноваційна активність та політика інтелекту-
алізації персоналу з переваженням середньо-активної 
політики; ІІ-й групі підприємств с чисельністю персо-
налу від 250 до 1000 осіб властива активна та середньо-
активна інвестиційно-інноваційна активність та полі-
тика інтелектуалізації персоналу також з переважен-
ням середньо-активної; ІІІ-й та IV-й групам підпри-
ємств, де чисельність персоналу складає від 1000 до 
4000 осіб, більш властива середньо-активна іннова-
ційна активність та політика інтелектуалізації персо-
налу; V-й групі підприємств з чисельністю персоналу 
4000 і більше осіб найбільш властивий активний інве-
стиційно-інноваційний рівень та активна політика ін-
телектуалізації персоналу. 

 

 
I група — 50-249 осіб — 72 підприємства; 
II група — 250-999 осіб — 48 підприємств; 
III група — 1000-1999 осіб — 15 підприємств; 
IV група — 2000-3999 осіб — 13 підприємств; 
V група — 4000 і більше осіб — 18 підприємств. 

Рис. 2. Кількісний розподіл промислових підприємств вибірки різного рівня інвестиційно-інноваційної активності  
в залежності від чисельності персоналу, одиниць 
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Проте, отримані результати щодо взаємозалежно-
сті між ступенем інноваційної орієнтації (політикою 
інтелектуалізації) підприємств та чисельністю їх пер-
соналу не є такими, за якими можна робити остаточні 
висновки, оскільки висока (або низька) інвестиційно-
інноваційна активність цих підприємств може бути 
пов’язана не з чисельністю персоналу обстежених під-
приємств, а іншими факторами, тому доцільно прове-
сти додатковий аналіз щодо взаємозв’язку цих підпри-
ємств із видом їх економічної діяльності для отри-
мання більш достовірних результатів.  

Підводячи підсумок аналізу взаємозв'язку між ін-
вестиційно-інноваційною активністю і політикою ін-
телектуалізації промислових підприємств з одного 
боку, та виду їх економічної діяльності, з іншого, мо-
жна зробити висновок, що (рис. 3): підприємствам до-
бувної промисловості в рівній мірі властиві пасивний 
та середньо-активний інвестиційно-інноваційний рі-

вень та політика інтелектуалізації персоналу, підпри-
ємствам харчової промисловості — активний; підпри-
ємствам легкої, деревообробної та іншої переробної 
галузі — пасивний рівень інвестиційно-інноваційної 
активності та пасивна політика інтелектуалізації пер-
соналу; підприємствам металургійної галузі — серед-
ньо-активний та активний інвестиційно-інноваційний 
рівень та політика інтелектуалізації персоналу з пере-
важенням середньо-активної політики; підприємствам 
хімічної та нафтохімічної галузі, підприємствам водо-
постачання та постачання електроенергії більш влас-
тива середньо-активна інвестиційно-інноваційна ак-
тивність та політика інтелектуалізації персоналу; ма-
шинобудівним підприємствам властивий як пасивний, 
так і середньо-активний і активний інвестиційно-ін-
новаційні рівні та політика інтелектуалізації персоналу 
з суттєвим переваженням середньо-активної політики. 

 
 

 
добувна промисловість і розроблення кар’єрів — 4 підприємства; 
харчова промисловість — 36 підприємств; 
легка промисловість — 8 підприємств; 
деревообробна промисловість — 7 підприємств; 
металургійна промисловість — 14 підприємств; 
хімічна та нафтохімічна промисловість — 29 підприємств; 
машинобудівна промисловість — 47 підприємств; 
інша переробна промисловість — 10 підприємств; 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 7 підприємств; 
водопостачання; каналізація, поводження з відходами — 4 підприємства. 

 
Рис. 3. Кількісний розподіл промислових підприємств вибірки різного рівня інвестиційно-інноваційної активності  

залежно від виду економічної діяльності, одиниць 
 
Результати оцінки рівня інвестиційно-інновацій-

ної активності промислових підприємств за чисельні-
стю персоналу та видом економічної діяльності дозво-
ляють охарактеризувати види політик інтелектуалізації 
праці персоналу підприємств та ідентифікувати заходи 
мотивації з позицій пріоритетів інноваційного розвит-
ку, які сприяють визначенню напрямів стимулювання 
та мотивації інтелектуалізації праці персоналу проми-
слових підприємств в Україні [12] залежно від чисель-
ності персоналу та виду економічної діяльності (табл. 
2). 

Висновки. Таким чином, за результатами дослі-
дження інвестиційно-інноваційної діяльності підпри-
ємств обґрунтовано підхід до оцінювання інвестицій-
ної активності підприємств через рівень їх інновацій-
ної мотивації. Цей підхід, заснований на аналізі по- 
казників інноваційної діяльності промислових підпри-
ємств, дозволяє диференціювати підприємства за рів-
нем інвестиційно-інноваційної активності (пасивний, 
середньо-активний та активний) та виявляти взаємо-
залежність між рівнем інвестиційно-інноваційної ак-
тивності підприємства та чисельністю його персоналу 
та видом економічної діяльності. 

 

2 8 5 3 5 6 2
10 11

23
35

4
4

24
3

7

2
0 1

2
0 2

3
0

0 0
3 0

1 0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Пасивний рівень Середньо-активний рівень Активний рівень



БОГУЦЬКА О. А., БРЮХОВЕЦЬКИЙ Я. С. 
 

 

 
 

24 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Таблиця 2 
Інвестиційно-інноваційна активність промислових підприємств в Україні у взаємозв’язку з політикою їх інтелекту- 

алізації та заходами мотивації персоналу залежно від чисельності персоналу та виду економічної діяльності 

Рівень інвести-
ційно-інновацій-
ної активності 
(інноваційної 
мотивації інвес-
тиційної актив-

ності) 

Групи обстежених підприємств, яким більш 
характерний визначений рівень 

Характеристика рівня інвести-
ційно-інноваційної активності 

(інноваційної мотивації інвести-
ційної активності) та політики 
інтелектуалізації персоналу на 

підприємстві 

Заходи мотивації  
з позицій пріоритетів 

інноваційного  
розвитку 

Пасивний  I група — 
50-249 осіб 

Легка промисловість; 
деревообробна промисловість; 
інша переробна промисловість;
добувна промисловість і роз-
роблення кар’єрів 

Слабо виражена інвестиційно-
інноваційна орієнтація, низький 
рівень розвитку інтелектуалізації 
персоналу 

Заходи мотивації щодо 
підвищення рівня інвес-
тиційно-інноваційної ак-
тивності підприємства та 
інтелектуалізації праці  
персоналу не проводяться

Середньо-актив-
ний  
 

I група —  
50-249 осіб; 
ІІ група — 
250-999 осіб; 
ІІІ група — 
1000-1999 
осіб; 
ІV група — 
2000-3999 
осіб 

Хімічна та нафтохімічна про-
мисловість; 
металургійна промисловість; 
машинобудівна промисловість;
добувна промисловість і розро-
блення кар’єрів; 
постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря; 
водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 

Середній ступень інвестиційно-
інноваційної орієнтації та розвит-
ку інтелектуалізації  персоналу 

Заходи мотивації орієнто-
вані на забезпечення під-
приємства висококваліфі-
кованими кадрами, проте 
зберігається пасивна 
інноваційна орієнтація 
кадрової політики та під-
вищення інтелектуалізації 
персоналу за багатьма на-
прямками  

Активний V група - 
4000 осіб і 
більш 

Харчова промисловість Підприємство інноваційно-орієн-
товане, достатньо-високий рівень 
інвестиційно-інноваційної актив-
ності та розвитку інтелектуалізації 
персоналу. Політика формується 
за принципом відтворення інте- 
лектуальних ресурсів персоналу 
підприємства  

Заходи мотивації спрямо-
вані на формування, роз-
виток та забезпечення ін-
телектуалізації персоналу, 
який здатен забезпечити 
інноваційний розвиток 
підприємства 

 
Результати оцінки рівня інвестиційно-інновацій-

ної активності промислових підприємств в Україні по-
казали, що промисловим підприємствам, які займа-
лися інноваційною діяльністю та здійснювали інвес-
тиції у 2015 р., більш властивим є середньо-активний 
рівень інноваційної мотивації інвестиційної активно-
сті. Заходи мотивації персоналу на підприємствах, сто-
совно яких виявлено середньо-активний інвести-
ційно-інноваційний рівень, орієнтовані на забезпе-
чення висококваліфікованими кадрами, проте зберіга-
ється пасивна інноваційна орієнтація кадрової полі-
тики та підвищення інтелектуалізації персоналу за ба-
гатьма напрямками.  

Взаємозалежність, що виявлено між рівнем інве-
стиційно-інноваційної активності промислових під- 
приємств в Україні і чисельністю їх персоналу та ви-
дом економічної діяльності дозволила визначити види 
політик інтелектуалізації персоналу інноваційної дія-
льності підприємств та заходи мотивації, що доміну-
ють в управлінні персоналом з позиції пріоритетів 
інноваційного розвитку, а також обумовлюють відтво-
рювальні можливості інтелектуальних ресурсів персо-
налу в інтересах підвищення інвестиційно-інновацій-
ної активності промислового підприємства. 

Перспективи подальших досліджень — розробка 
положень і методичних рекомендацій щодо підви-
щення інноваційної мотивації інвестиційної активно-
сті промислових підприємств та інтелектуалізації праці 
їх персоналу.    
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КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
 
Постановка проблеми. Структура національної 

економіки останнього десятиліття зазнає істотні 
зміни, основною характеристикою яких є створення 
центрів тяжіння промисловості, наукомістких техно-
логій, виробників освітніх послуг. Абсолютно очевид-
но, що на сучасному етапі і в найближчій перспективі 
тенденція кластеризації національного господарства 
посилиться, а особливістю економіки регіону стане 
наявність кластерів різної спрямованості. Регіональні 
кластери стають істотним чинником формування бю-
джетів територій, виконують важливу соціально-еко-
номічну роль, створюючи якісно нові робочі місця, а 
також виступають значною конкурентною перевагою 
регіону. 

Особлива економічна роль в цьому процесі нале-
жить регіональним освітнім кластерам, оскільки вони 
виступають, постачальниками висококваліфікованої 
робочої сили та інтелектуального продукту, що є, у 
свою чергу, головними чинниками створення високо-
технологічної та інноваційної продукції. Разом з ін-
шими сферами соціально-економічної, культурно-
громадської і природно-кліматичної сфер регіональ-
ного простору освітні кластери формують конкурентні 
переваги, що притягають внутрішні і зовнішні резерви 
людського капіталу. У цьому ключі освітній кластер 

слід розглядати як сукупність освітніх установ і закла-
дів різного рівня і профілю підготовки, взаємозв'яза-
них між собою і з профільними підприємствами, які 
забезпечують ефективний розвиток людського капі-
талу і якісну реалізацію трудового потенціалу регіону. 
В сукупності з науковими і інноваційними структу-
рами освітні кластери значною мірою забезпечують і 
реалізацію інтелектуального потенціалу регіону, що є 
основним чинником підвищення показників ефектив-
ності освітньої системи у рамках регіонального госпо-
дарства, що створює освітні послуги і науково-технічні 
продукти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
формування конкурентної позиції за кордоном вивча-
ються поглиблено, як в теоретичному, так і в прикла-
дному аспектах. Вище перелічені питання досліджу-
ються в працях А. І. Анчишкина, Дж. Досі, Дж. Бер-
нала, М. Кастельса, Г. Менша, А. Кляйна, Е. Менсфі-
лда, С. Вінтера і Р. Нельсона, К. Павітта, Н. Розен-
берга, А. Б’юітандама і Й. Піннінгса, Б. Санто,  
Л. Сюте, К. Сміта, Б. Твісса, К. Фрімена, Р. Фостера, 
Й. Шумпетера, Дж. Хейга та ін. 

У сучасних дослідженнях глибоко досліджуються 
чинники і проблеми активізації створення інновацій-
них продуктів і технологій у рамках країн, галузей і 
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регіонів, що привело до виникнення концепцій, які 
описують національні і регіональні інноваційні сис-
теми (К. Фрімен, Б. А. Лундвалл, Р. Нельсон, а та-
кож — Л. Сюте, Д. Форей, К. Сміт), а також інші кон-
цепції з використанням системного підходу — концепція 
технологічних систем (Дж. Досі, Н. Розенберг) і концепція 
інноваційних кластерів (М. Портер, Л. Мітелка та інші). 

Дослідження передумов формування сприятли-
вого соціально економічного середовища розвитку 
освітніх систем, посилення на цій основі структурних 
змін зміщують вектор економічного розвитку, що зна-
ходить відображення в дослідженнях, виконаних за 
останні роки. Більш відомі в цьому напрямі концепція 
"постіндустріального суспільства" (Д. Белл, Р. Арон, 
Дж. Гелбрейт, У. Ростоу і багато інших), "інформацій-
ного суспільства"(Ф. Махлуп, М. Пора, М. Кастельс та 
ін.). Широкий спектр напрямів соціально-економіч-
ного розвитку, який включає проблематику управ-
ління організаціями, природу знань і менеджмент у 
цій сфері, теорію виробництва знань і їх застосування 
як нового чинника виробництва досліджуються в ро-
ботах Р. Акоффа, І. Ансоффа, Е. Брукінг, К. Вііга, П. Да-
віда і Д. Дасгупти та ін. Разом з тим, слід зазначити, що 
проблеми організаційно-економічного формування і 
розвитку освітніх кластерів в прямій постановці не  
розглядалися. 

Також існує значна сукупність джерел, які роз- 
кривають роль основних виробників знань і освітніх 
послуг в соціально-економічній системі регіону — ви-
щих учбових закладів. Проблеми підвищення їх ролі в 
економіці, яка ґрунтується на знаннях, вивчають  
Ф. Сантос, Б. Вавакова, Д. Гастон, П. Консейшао,  
Р. Флоріда, М. Хейтор. Активний розвиток отримує 
парадигма "підприємницького університету" і модель 
"Потрійної спіралі" в дослідженнях Л. Люсдорффа,  
Г. Етцковіца, Б. Мартіна та їх послідовників. Значна 
кількість наукових робіт присвячена досвіду окремих 
країн та університетів (США, Великобританії, Японії 
та ін.). 

Разом з тим, через низькі темпи переходу України 
до інноваційного типу розвитку в економіці, яка  
ґрунтується на знаннях, проблемам формування регі-
ональних освітніх кластерів у вітчизняній літературі до 
останнього часу приділялася недостатня увага. В укра-
їнській економічній науці вивчаються в основному за-
кономірності науково-технічних циклів, зміни техно-
логічних укладів, проблеми економічного зростання 
регіонів, науково-технічного прогресу, зростання кон-
курентоспроможності регіонів (В.М. Геєць, М.П. Вой-
наренко, А. С. Гальчинський, А.П. Гречан), досвід за-
рубіжних країн в становленні "постіндустріального су-
спільства" та "інформаційної економіки", розвитку 
взаємодії науки з виробництвом, особливості форму-
вання інноваційного типу розвитку (Є. Безвушко, О.І. 
Волков, М.П. Денисенко,), глобалізації світового роз-
витку (С.І. Соколенко, Т.А. Пушкар). 

У зв'язку з цим, можна говорити про актуальність 
напряму науково-методичного обґрунтування форму-
вання і розвитку освітніх кластерів в регіональних еко-
номіках. 

Метою дослідження є розробка комплексу органі-
заційно-економічних підходів, методів і моделей фор-
мування і розвитку освітніх кластерів в регіональній 
економіці. 

Виклад основного матеріалу. Важливою відмінною 
рисою сучасного розвитку кластерів є їх інноваційна 

орієнтованість, яка проявляється в швидкому освоєнні 
новітніх видів техніки і технологій виробництва з по-
дальшим виходом на нові ринки. Інноваційна діяль-
ність підприємств кластера стимулюється наступними 
чинниками: 

− взаємодія у рамках кластера освітніх установ і 
промислових підприємств забезпечує розвиток науко-
вих досліджень та інноваційної діяльності в регіоні; 

− членство в кластері робить більш легкий до- 
ступ до нових технологій, що використовуються під- 
приємствами учасниками кластера; 

− знижуються витрати на здійснення НДДКР в 
результаті кооперації між учасниками кластера; 

− полегшується і здешевлюється доступ до спеці- 
алізованих чинників виробництва (комплектуючих, устат-
кування, персоналу, послуг) в порівнянні з іншими варі- 
антами інтеграції (вертикальною, формування альянсів); 

− підприємства кластера мають додаткові кон-
курентні переваги за рахунок можливості здійснювати 
внутрішню спеціалізацію і стандартизацію, мінімізу-
вати витрати на впровадження інновацій; 

− наявність в системі інноваційно-промислових 
кластерів гнучких підприємницьких структур — малих 
підприємств, що конкурують в процесі виробництва 
креативних ідей, дозволяє виявляти інноваційні точки 
зростання економіки регіону. 

Усі перераховані позитивні аспекти функціону-
вання кластера ми розглядаємо як складові синерге- 
тичного ефекту, при якому вигоди від спільного вико-
ристання ресурсів перевищують суму вигод від вико-
ристання цих ресурсів окремо. 

В цілому, провівши аналіз робіт, присвяченим 
кластерам, можна виділити наступні ключові елемен-
ти, властиві кластерам [1,3,4]: концентрація за геогра-
фічною ознакою; спеціалізація; безліч учасників; ко- 
операція і конкуренція; критична маса; життєвий цикл 
кластера; інноваційність. 

Таким чином, кластер - просторово сконцентро-
вана критична маса спеціалізованих, численних дійо-
вих осіб, які залучені в комбіновані конкуренцію і ко-
операцію [2]. 

При цьому все частіше кластерна політика у сві-
товій економіці є ключовим інструментом розвитку 
інноваційного потенціалу та економіки країни в се- 
редньо- і довгостроковій перспективі, а також підви-
щення конкурентоспроможності галузей і регіонів. Це 
можна пояснити тим, що у більшості своїй конкурен-
тоздатні продукти - товари і послуги (і освітні у тому 
числі) формуються в межах кластерів. 

Таким чином, наявність зростаючого числа фак-
тів, які говорять про позитивний вплив кластерів на 
рівень регіонального розвитку, розширює інтерес до 
розробки кластерної політики, націленої на форму-
вання і розвиток кластерів та істотне збільшення еко-
номічних вигод від їх існування. 

Автори сходяться у визначенні кластерної полі-
тики як спільних, цілеспрямованих дій бізнесу, орга-
нів влади, освітніх і науково-дослідних інститутів, а 
також інших елементів кластера з формування спри- 
ятливих умов бізнес-середовища для розвитку клас-
тера і підвищення ефективності діяльності усіх його 
елементів [3,4]. 

Кластерна політика розглядається нами як спіль-
ність заходів, спрямованих на розвиток кластерних 
структур в регіональних економіках. У реалізації клас- 
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терної політики провідна роль належить державним 
органам влади, у зв'язку з чим, вона може позиціону-
ватися, як один з пріоритетних напрямів в державній 
політиці по посиленню національної регіональної 
конкурентоспроможності. 

Таким чином, при реалізації кластерного підходу 
можна виділити наступні ключові моменти: 

− наявність спільної мети; 
− наявність правової основи спільної діяльності 

суб'єктів;  

− розроблені механізми взаємодії суб'єктів, що 
об'єднуються в кластер; 

− розроблені механізми управління реалізацією 
кластерного підходу; 

− наявність технологій реалізації кластерного 
підходу відповідно до спільних цілей. 

У кластерній політиці взаємопов'язані промис-
лова, регіональна політики, політика підтримки ма-
лого бізнесу, по залученню іноземних і внутрішніх ін-
вестицій, інноваційна, науково-технічна, освітня та 
інші політики. Реалізація кластерної політики має на 
увазі проведення заходів, спрямованих на усунення 

перешкод, що заважають встановленню взаємовигід-
них зв'язків між учасниками кластера. 

Органи влади грають провідну роль в процесах 
кластеризації, зокрема, у формуванні інфраструктури 
для потреб кластера, а також безпосередньо впливають 
на чинники конкурентоспроможності. Державна кла-
стерна політика реалізується з метою удосконалення 
існуючих кластерів або у сфері розвитку кластерів, що 
знаходяться на початковій стадії. Існують інструменти, 
придатні для реалізації цілей кластерної політики, 
проте, в силу унікальності кластерів, складно виділити 
універсальні підходи. 

В цілому, можна виділити п'ять загальних типів 
кластерної політики. Типологія кластерної політики 
представлена на рис. 1. Політика стимулювання по-
питу спрямована на формування переваг регіональних 
споживачів, ефективне функціонування споріднених 
секторів економіки, що підтримують, державне за- 
мовлення. Політика посередництва пов'язана із ство-
ренням умов для плідного діалогу в середині кластера 
і посилення економічних зв'язків між його учасни-
ками. 
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Рис. 1. Узагальнена типологія кластерної політики 

 
Метою освітньої політики виступає формування 

необхідних компетенцій в конкретному регіоні. У зни-
щенні торгових бар'єрів, реалізації інвестиційних та 
інфраструктурних проектів, захисту прав інтелектуаль-
ної власності полягає політика стимулювання зовніш-
ніх зв'язків. Політика створення сприятливих струк- 
турних умов спрямована на створення таких в макро-
економічній, інституціональній та інших галузях. 

Проте, окрім вигод від реалізації кластерної полі-
тики, існує ряд проблем, що виникають при кластер-
ному підході до розвитку регіону, які можна розділити 
на дві групи: складнощі в реалізації кластерної полі-
тики як такої, і специфічні в соціально економічному 
розвитку конкретної території. Основним моментом, 
що ускладнює ефективну реалізацію кластерної полі-

тики можна вважати відмінності між кластерами у від-
повідності від їх місця розташування, галузевої прина-
лежності і внутрішньої організації. 

Серед проблем при розробці кластерної політики, 
найбільш гострою є дилема «кращих практик». Теорія 
кластерів і кластерної політики в США має суто практи-
чну спрямованість. Англійський підхід до питання підви-
щення конкурентоспроможності полягає у великій увазі 
до розвитку ланцюжків доданої вартості і локальних кла-
стерів між розвиненими країнами, що розвиваються.  
Скандинавська економічна школа відома розробкою різ-
них концепцій в цій сфері, зокрема, національних регіо-
нальних інноваційних систем і економік навчання для ре-
гіонів. 
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У Європі створений унікальний майданчик для 
підтримки і взаємодії кластерів у всьому світі — Євро-
пейська платформа кластерної співпраці. На сьогодні 
платформа виходить далеко за географічні межі Євро-
пейського союзу: вона об'єднує більше 1900 кластерів 
з 47 країн світу, включаючи Південну Корею, Мек-
сику, Австралію, Нову Зеландію, Індію, Мадагаскар, 
багато інших країн. По суті, Європейська платформа 
кластерної співпраці створює умови для того, щоб про- 
дукція її учасників могла виходити на європейський ри-
нок. 

В українській практиці в урядових програмах не 
завжди враховується те, що заходи по розвитку клас-
терів, які довели свою практичну значущість в одному 
випадку, можуть стати небажаними для іншого 
(рис. 2). Таким чином, необхідно оцінювати доціль-
ність використання різних інструментів кластерної по-
літики відповідно до конкретної ситуації. Також мож-
на відмітити іншу фундаментальну проблему — розви- 
 
 

ток кластерів з однією і тією ж спеціалізацією. Органи 
влади часто роблять акцент на інноваційних класте-
рах, з метою підвищення конкурентоспроможності те-
риторії і залучення додаткових інвестицій, упускаючи 
питання про наявність реальних передумов для їх по-
яви і розвитку. 

Ще однією причиною невисокої ефективності 
кластерної політики є недостатній рівень її наукового 
забезпечення. До числа проблем наукового забезпе-
чення цього виду політики можна віднести наступні: 

− недостатній розвиток методології ідентифіка-
ції потенційних регіональних кластерів; 

− недолік ефективних інструментів державної 
підтримки процесів формування кластерів; 

− відсутність ефективних механізмів координа-
ції учасників кластера; 

− недостатній розвиток методології оцінки  
ефективності проектів по формуванню кластерів як з 
позиції підприємств-учасників, так і регіону базу-
вання. 

 Фактори, які впливають на 
створення і розвиток кластерів

Позитивні Негативні 

Традиції виробничої кооперації 

Концентрація постачальників на 
території регіону 

Наявність висококваліфікованого 
інженерного і наукового 
персоналу та бази для його 

підготовки 

Наявність науково-технічної та 
експериментальної бази для 

здійснення НДДКР 

Розвиненість та якість системи 
вищої професійної освіти 

(галузева специфіка) 

Традиції територіально-
господарського планування 

Активна позиція влади щодо 
питання формування кластерів 

Недостатній досвід конкурентної 
боротьби у великої частини 
українських підприємств і 
короткий часовий горизонт 

стратегій бізнесу 

Низька якість бізнес-клімату для 
створення і розвитку малого та 

середнього бізнесу 
(адміністративні бар’єри, 
фінансові ресурси тощо) 

Неадекватність освітніх і 
науково-дослідних програм 
потребам промисловості 

Слабкі зв’язки між вищими і 
середніми професійними 

закладами і установами, НДІ і 
промисловістю 

Низька ефективність галузевих і 
професійних асоціацій 

Низька якість постачальників і 
низька ефективність систем 

поставок 

Слабка позиція влади щодо 
питань формування кластера 

 
Рис. 2. Фактори, що впливають на створення і функціонування кластерів 

 
На нашу думку, складність реалізації ефективної 

кластерної політики в наступному — вона покликана 
враховувати інтереси усіх учасників, задіяних в про-
цесі кластеризації і оптимізувати їх розвиток. 

Аналізуючи результати міжнародних досліджень, по-
в'язаних із створенням освітніх послуг у рамках освітніх 
кластерів, необхідно розглянути основні передумови і 
чинники формування і розвитку подібних кластерів. 
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При цьому виникає необхідність чіткого визна-
чення поняття освітнього кластера. Багато дослідни-
ків, що вивчають передумови формування освітніх 
кластерів і розглядають їх як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності освітнього продукту, під 
освітнім кластером розуміють інтеграцію ВНЗ і під- 
приємств конкретної галузі для підготовки необхідних 
кадрів. 

Освітній кластер може бути представлений гру-
пою учбових закладів, розташованих на одній терито-
рії для формування такого кінцевого продукту, як 
освітня послуга, що взаємодіють і ведуть конкурентну 
боротьбу між собою, проте, має місце значне поси-
лення конкурентних переваг один одного. 

У роботах М. Портера була запропонована модель 
«ромба» (рис. 3), яка дозволяє дати оцінку чинникам, 
що впливають на успішне створення і розвиток клас-
терів, провести порівняльний аналіз їх конкурентних 
переваг і визначити шляхи підвищення їх ефективно-
сті [6]. 

Для того, щоб мати уявлення про використання 
моделі для оцінки рівня розвитку, потенціалу і недо-

ліків освітніх кластерів доцільно провести порівняль-
ний аналіз міжнародного досвіду формування і роз- 
витку кластера, який функціонує в Онтаріо (Канада), 
освітніх кластерів в Нью-Джерсі (США) і кластера, що 
розвивається на території емірату Дубай (ОАЕ). 

За оцінками цих різних міжнародних досліджень 
ВНЗ є виробниками конкурентоздатного продукту 
призначеного для експорту, виробленого у рамках 
освітніх кластерів. З найбільш конкурентоздатних 
освітніх кластерів у світі є ті, які знаходяться на тери-
торії США [2]. 

За даними Інституту стратегії і конкурентоспро-
можності Гарвардської школи бізнесу, ведучі освітні 
кластери США розташовуються в Каліфорнії, Нью-
Йорку, Массачусетсі, Пенсильванії, Нью-Джерсі. 

Фахівці Європейської кластерної обсерваторії на-
лічують в європейських державах близько 70 функціо-
нуючих освітніх кластерів. До найбільш розвинених 
відносять освітні кластери в таких містах, як Оксфорд, 
Варшава, Амстердам, Лондон, Париж. Провідні освіт-
ні кластери Канади, за даними Канадського інституту 
конкурентоспроможності і добробуту, розташовуються 
в Онтаріо і Квебеку [5]. 

 

 Конкуренція і 
стратегічний розвиток 

Факторні умови Конкурентоспроможність 
регіону/країни 

Умови попиту 

Споріднені та 
підтримуючі галузі 

 
Рис. 3. Модель конкурентного ромба М. Портер 

 
Проте, останніми роками спостерігається активне 

зростання формування і розвитку освітніх кластерів в та-
ких країнах як ОАЕ, Сінгапур, Йорданія, Китай, де спос-
терігаються прискорені темпи економічного зростання. 

Відповідно до моделі «ромба», усі чинники, що 
позитивно впливають на розвиток кластерів, були  
розбиті на чотири групи, які представлені в табл. 1. 
Говорячи про вплив чинників, розглянутих вище, має 
сенс звернути увагу на те, що «ромб» представляє сис-

тему, елементи якої функціонують у взаємодії, доповню-
ють один одного і взаємно посилюються. Для того, щоб 
придбати і надалі утримати конкурентну перевагу у 
сфері освіти, необхідно мати переваги в усіх складових 
«ромб» частинах. 

Підвищення конкурентоспроможності досяга-
ється за рахунок попиту, внаслідок необхідності пода-
льшого розвитку, вдосконалення, за рахунок входу на 
ринок, а також, за рахунок споживачів. 

 
Таблиця 1 

Характеристика чинників, які позитивно впливають на розвиток кластерів 

№ 
з/п 

Група чинників Характеристика

1 Факторні умови При факторному аналізі не можна робити висновки тільки на основі на-
явності чинника і його об'єму. Потрібне чітке уявлення, наскільки ефек-
тивно чинник використовується, і які технології залучені 

2 Умови попиту Необхідність наявності внутрішнього попиту

3 Споріднені та підтримуючі га-
лузі 

Наявність місцевих постачальників або споріднених підприємств можна 
пояснити наступними причинами: 
- нижчі витрати виробництва (економія на транспортних витратах, логіс-
тиці); 
- обмін інформацією, ідеями веде до активізації інновацій і підвищення 
продуктивності 

4 Стратегія фірми, її структура і
конкуренти 

Взаємозв'язок між сильним суперництвом на внутрішньому ринку та ство-
ренням і підтримкою високої конкурентоспроможності в галузі 
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Отже, є можливість простежити яскраво виражену 
відмінність моделі формування і подальшого розвитку 
кластерів в країнах, що розвиваються, від моделей, які за-
стосовуються на заході, які зводяться до наступного: в пе-
реважній кількості західних країн, незалежно які струк- 
турні одиниці реалізують кластерну політику — держава 
або бізнес — в основному ця політика орієнтована на  
ефективне функціонування вже існуючих кластерів. 

Підхід, який використовується в країнах Близь-
кого Сходу, зокрема, в Дубаї показує процес ство-
рення кластера «з нуля». Разом з цим держава не  
формує нові компанії в середині кластера, лише ство-
рює максимум сприятливих умов для конкурентоздат-
них підприємств і організацій, які зацікавлені в підви-
щенні ефективності своєї діяльності. Держава, напра-
вляючи зусилля на вдосконалення різних елементів 
ромба, як би «добудовує» ромб і кластер. А також, дер-
жава займається формуванням цілого пласта робочої 
сили високої кваліфікації і наукових кадрів, в перспе-
ктиві які можуть стати творцями власних учбових за-
кладів. 

Ми вважаємо, що створення кластерів «з нуля» не 
може носити рекомендаційний характер всюди. Необ-
хідно чітко розуміти особливості тих країн, де форму-
ється кластерна політика, і раціональність викорис-
тання існуючих ресурсів. 

Висновки. Таким чином, кластерна політика, має 
на увазі скорочення втручання держави і підвищення 
активності бізнес-структур для оптимізації результатів 
діяльності власних компаній у складі вже існуючих 
кластерів. На нашу думку, базою для практичного за-
стосування кластерних ініціатив в Україні може стати 
аналіз передумов створення і ефективного розвитку 
провідних освітніх кластерів у світі, а також, вивчення 
програмного підходу до реалізації кластерної політики 
з метою підвищення результативності кластерів в  
освітньому середовищі різних країн. 

Аналізуючи зарубіжний досвід, можна зробити 
висновок про позитивну дію кластерів на регіональну 
економіку, що у свою чергу, стимулює виникнення 
кластерних ініціатив, під якими маються на увазі по-
годжені дії, ціллю яких є підвищення конкурентоспро-
можності і забезпечення зростання кластера в регіоні.  
 

Інституціональні зміни, які здійснюються в системі 
освіти України, формують передумови самоідентифі-
кації освітніх установ і виявлення конкурентних пере-
ваг у складі одного з освітніх кластерів. Освітні уста-
нови можуть увійти до складу кластерів, що мають  
різну природу (дослідницьку, підприємницьку, мере-
жеву, корпоративну, дослідницько-підприємницьку 
тощо). 

Головною причиною для розвитку кластера в  
перспективі може розглядатися підвищення іннова-
ційної активності учасників, яку визначають рівнем 
розвитку галузі і підготовки кадрів. У зв'язку з цим, 
освітній сектор стає пріоритетним для процесів клас-
теризації, зокрема, в тих регіонах, де в наявності  
значний інноваційний потенціал і конкурентні пере-
ваги. 
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ИНТЕРНЕТ-ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В XXI веке все большее значение в жизни людей 

приобретает глобальная сеть Интернет. Ее роль в 
нашей стране продолжает возрастать: если в 2011 г. 
доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Ин-
тернет с домашнего компьютера, по данным выбороч- 

ного исследования составила 31,2%, то в 2015 г. она 
увеличилась до 59,1%, то есть почти в 1,9 раза. В 2015 
г. сеть Интернет использовали 62,2% населения в воз-
расте от 6 лет и старше, в том числе 97,6% населения 
в возрастной группе от 16 до 24 лет. Это показывает, 
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что она имеет особенно большое значение для моло-
дежи, от которой зависит будущее развитие страны.  

Глобальная сеть Интернет может использоваться 
с различными целями. 92,5% Интернет-пользовате-
лей, например, занимаются в ней поиском информа-
ции, 78% — скачивают музыку и фильмы, 74,3% — об-
щаются в социальных сетях,  28,1% — приобретают то-
вары и услуги, а 24% — совершают финансовые опе-
рации [1, c. 294]. 

В последнее время также получило распростране-
ние использование сети Интернет для получения до-
ходов, в том числе и физическими лицами. Такие до-
ходы имеют ряд особенностей: частое отсутствие не- 
обходимости официальной регистрации или трудо-
устройства и взаимодействие лиц, находящихся в раз-
личных государствах, что ведет к высокой степени ла-
тентности этих доходов, а также использование для их 
получения электронных денег и электронных кошель-
ков. Более высокая степень анонимности расчетов по 
сравнению с банковскими транзакциями позволяет 

осуществлять в том числе и противозаконные опера-
ции. 

Учитывая эти особенности, а также возрастающее 
значение сети Интернет, в том числе в целях рацио-
нальной организации налогообложения операций в 
сети Интернет, их вывода из теневой экономики сле-
дует уделить внимание анализу доходов, получаемых 
физическими лицами в сети Интернет. В настоящее 
время данный вопрос недостаточно подробно раскрыт 
в научной литературе, и настоящая статья призвана 
восполнить этот пробел. Авторами были выделены 
различные виды Интернет-доходов, проанализиро-
ваны их значение, тенденции и перспективы развития 
как в Беларуси, так и за рубежом, а также на основе 
этого анализа выдвинуты предложения по совершен-
ствованию системы регулирования этих доходов в 
нашей стране. 

Авторами были выделены основные группы Ин-
тернет-доходов, представленные на рис. 1. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные виды Интернет-доходов 
 
К первой группе относятся выигрыши в игорных 

онлайн-заведениях, например, в онлайн-казино или 
букмекерских конторах. Широкое распространение в 
современном мире таких заведений подтверждается, 
например, тем фактом, что в 2015 г. в Великобритании 
на них пришлось 29% всего рынка азартных игр. Ре-
гулирование деятельности онлайн-казино и налогооб-
ложение выигрышей их игроков в Республике Бела-
русь осложнено нечетким правовым статусом этих ор-
ганизаций. Деятельность онлайн-казино по своей сути 
относится к сфере игорного бизнеса, которая в Бела-
руси регулируется Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 10 января 2005 г. № 9 «Об утверждении по-
ложения об осуществлении деятельности в сфере 
игорного бизнеса на территории Республики Бела-
русь». В отличие от аналогичных документов Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации, запреща- 
ющих деятельность интернет-казино, данный норма-
тивно-правовой акт не содержит прямых указаний как 
на разрешение, так и на запрет деятельности онлайн-
казино.  

По мнению авторов, отсутствие однозначного  
разрешения или запрета онлайн-казино в Беларуси яв-
ляется одной из основных причин того, что в насто- 
ящее время ресурсы, позиционирующие себя как бе-
лорусские интернет-казино, зарегистрированы в офф-
шорных юрисдикциях, что способствует оттоку денеж-
ных средств из страны. Это усугубляется тем, что ка-
зино являются наиболее значимым видом игорных за-
ведений. Так, в 2015 г. в Беларуси казино обеспечили 

порядка 32-35% поступлений от налога на игорный 
бизнес. 

В то же время Указ № 9 (в ред. Указа Президента 
от 24.09.2012 г. № 416) допускает, чтобы в качестве 
кассы букмекерской конторы выступал электронный 
кошелек, открытый организатору букмекерской игры, 
на который принимаются ставки. 

Следует отметить, что в Министерстве по нало-
гам и сборам Республики Беларусь присутствует осо-
знание проблемы, связанной с потерями для бюджета 
страны в связи с деятельностью онлайн-казино. Как 
отметил министр С.Э. Наливайко [2], МНС совместно 
с Парком высоких технологий прорабатывает концеп-
цию проведения таких онлайн-игр на серверах, кото-
рые будут зарегистрированы в Беларуси. Это исключит 
возможности проводить такие игры на зарубежных 
интернет-площадках. По оценкам министра, стадия 
готовности концепции очень высокая, но, к сожале-

нию, какой-то временнóй горизонт нарисовать он не 

смог. 
Чтобы доказать важность организации системы 

регулирования деятельности азартных онлайн-заведе-
ний в Беларуси, авторами была проанализирована ди-
намика уже существующих поступлений от налога на 
игорный бизнес в нашей стране с 2007 по 2015 г. Для 
этого было необходимо произвести пересчет поступ-
лений от этого налога в сопоставимые цены, то есть 
получить величину реальных сумм налоговых поступ-
лений. Пересчет в цены 2007 г. можно осуществить по 
следующей формуле: 

 

Интернет-доходы 

Выигрыши 

От инвестиций 

От предпринима- 
тельства 
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 Дреал = ∙ ВВПреал,		  (1)  
где Дреал — реальная величина поступлений от налога 

на игорный бизнес в отчетном году; 
 — доля поступлений от налога на игорный бизнес 

в ВВП в фактически действовавших ценах; ВВПреал — ВВП отчетного года в ценах базисного 

года. 

При этом ВВПреал рассчитывается как произведе-
ние ВВП базисного года и базисного индекса физиче-
ского объема, который можно получить как произве-
дение цепных индексов, публикуемых Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь. 

Реальные суммы поступлений от налога на игор-
ный бизнес в 2007-2015 гг. рассчитаны в таблице. 

 
Таблица 

Поступления от налога на игорный бизнес (НИБ) в бюджет Республики Беларусь в 2007-2015 гг. 

Годы 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

НИБ, млрд р. 28,5 43,9 61,9 70,0 108,2 238,0 330,3 411,5 424,0 

ВВП в тек. ценах, трлн р. 97,2 129,8 137,4 164,5 297,2 530,4 649,1 778,1 869,7 

Индекс физ. объема ВВП, в р. 
к пред. году 

− 1,102 1,002 1,077 1,055 1,017 1,010 1,017 0,961 

ВВП в ценах 2007 г, трлн р. 97,2 107,1 107,3 115,6 121,9 124,0 125,2 127,3 122,4 

Доля НИБ в ВВП, в % 0,029 0,034 0,045 0,043 0,036 0,045 0,051 0,053 0,049 

НИБ в ценах 2007 г., млрд р. 28,5 36,2 48,3 49,2 44,4 55,6 63,7 67,3 59,7 
 

Примечание: собственная разработка на основе данных [2, 3]. 

 
Полученные в последней строке таблицы значе-

ния показателя более достоверно отражают динамику 
поступлений от налога на игорный бизнес, так как 
учитывают изменение уровня цен в стране на протя-
жении рассматриваемого периода. Более наглядно ди-
намику этих поступлений можно отразить на графике, 
построенном по их базисным темпам роста (рис. 2). 

Как показано на графике, эти поступления в ре-
альном выражении на протяжении рассматриваемого 
периода возрастали (за исключением кризисных для 
республики 2011 и 2015 гг.). В целом за рассматривае-
мый период поступления от налога на игорный бизнес 
возросли более чем в 2 раза (базисный темп роста в 
2015 г. был равен 209,6%). В то же время следует от-
метить замедление роста поступлений от налога на 

игорный бизнес. Его можно выявить, проанализиро-
вав график цепных темпов роста в реальном выраже-
нии, представленный на рис. 2, 3. 

Таким образом, на современном этапе перед гос-
ударством стоит задача недопущения снижения по- 
ступлений от игорного бизнеса, вызванного мигра-
цией заведений в онлайн-оффшоры. Ко второй группе 
(см. рис. 1) Интернет-доходов относятся доходы, по-
лучаемые от инвестиционной деятельности в глобаль-
ной сети. В настоящее время в Республике Беларусь 
фондовый рынок развит достаточно слабо, поэтому 
практически единственной реальной возможностью 
приумножить свои сбережения для физических лиц 
является открытие депозита в банке. Глобальный ха-
рактер сети Интернет позволяет существенно расши-
рить эти возможности. 

 

 
 

Рис. 2. Поступления от налога на игорный бизнес в бюджет Республики Беларусь  
в 2008-2015 гг., в процентах к 2007 г. 
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Рис. 3. Поступления от налога на игорный бизнес в бюджет Республики Беларусь  

в 2008-2015 гг., в процентах к предыдущему году 
 
В сети Интернет крайне большое распростране-

ние получил такой способ получения дохода как дея-
тельность на рынке Форекс. Рынок Форекс (Forex, от 
англ. FOReign Exchange — зарубежный обмен) — это 
международный рынок обмена валют по свободным 
ценам [4, c. 44]. Объемы операций мирового валют-
ного рынка постоянно растут, что связано с развитием 
международной торговли и отмены валютных ограни-
чений во многих странах. 

Его характерными привлекательными особенно-
стями являются высокая ликвидность, 24-часовой ре-
жим работы, доступность (для выхода на рынок из лю-
бой точки мира требуется только компьютер с досту-
пом в сеть Интернет), гибкое регулирование органи-
зации торговли, однозначность котировок, высокий 
размер кредитного «плеча» (маржи). Основными  
участниками рынка Форекс являются коммерческие 
банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые 
операции или зарубежные вложения активов, цен-
тральные банки, валютные биржи и брокерские ком-
пании. Тем не менее, частные лица также могут быть 
участниками рынка. 

Физические лица проводят широкий спектр не-
торговых операций в части зарубежного туризма, пе-
реводов заработной платы, пенсий, гонораров, покуп-
ки и продажи наличной валюты, а также со спекуля-
тивными целями. Так как относительно малый объем 
имеющихся у физического лица денежных средств не 
позволяет ему самостоятельно совершать операции на 
международном валютном рынке, оно должно вос-
пользоваться услугами специализированной компа-
нии — форекс-брокера. При этом имеет место т.н. 
маржинальная торговля: брокер предоставляет своим 
клиентам кредитное «плечо», которое является, как 
правило, очень большим (например, 1:100, то есть 
клиент, внося залог в размере 1000 долларов, может 
осуществлять операции на сумму 100000 долларов). С 
одной стороны, это позволяет клиентам получать 
большие доходы от положительной курсовой разницы 
при относительно небольших вложениях, с другой — 
существенно увеличивает риски потери из-за отрица-
тельной курсовой разницы всех средств, внесенных на 
счет брокера. Стоит отметить, что клиент не может 
войти в долги перед брокером: как только размер 
убытков достигает суммы страхового депозита, брокер 
автоматически закрывает все сделки клиента, тем са-
мым предотвращая возникновение задолженности. 

Масштабы распространения рынка Форекс под-
тверждаются, например, тем, что в Российской Феде-
рации, по данным «Интерфакс-ЦЭА», совокупный 
среднемесячный оборот по счетам Forex-компаний в 
2015 г. составил $330 млрд, что в два раза превышает 
вклады физлиц в Сбербанке [5]. Средний размер кли-
ентского депозита в России в 2015 г. составил $1 тыс. 
80% российского рынка в этом же году пришлось на 
долю крупнейших Forex-дилеров, а число клиентов 
Forex-дилеров выросло на 15% по сравнению с 2014 г. 
В Беларуси рынок Форекс долгие годы никак не регу-
лировался. Такое положение вещей несло ряд негатив-
ных последствий как для самих форекс-компаний и их 
клиентов, так и для государства: белорусы вынуждены 
были обращаться к иностранным форекс-брокерам и 
перечислять средства (маржинальное обеспечение) в 
иностранные банки, что создавало дополнительные 
риски, такие как дополнительные судебные издержки, 
отток капитала из страны, недополучение средств гос-
ударственным бюджетом. Позднее была принята соот-
ветствующая нормативно-правовая база, а Нацио-
нальный банк назначен регулятором деятельности фо-
рекс-компаний. 

Документом, регулирующим рынок Форекс в Бе-
ларуси, в настоящее время является Указ Президента 
Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осу-
ществлении деятельности на внебиржевом рынке Фо-
рекс». Согласно п. 20 этого Указа до 1 марта 2019 г. 
освобождаются от подоходного налога с физических 
лиц доходы, полученные физическими лицами по за-
ключенным с форекс-компаниями, банками, небан-
ковскими кредитно-финансовыми организациями со-
глашениям. При этом имеются в виду только те фо-
рекс-компании, которые зарегистрированы в Респуб-
лике Беларусь и включены Нацбанком в реестр фо-
рекс-компаний. Лица, пользующиеся услугами ино-
странных брокеров, как и в случае с онлайн-казино, 
должны уплатить подоходный налог с полученных из-
за границы денег по ставке 13%. 

В том же 2015 г. Форекс стал регулироваться и в 
России, где были внесены соответствующие измене-
ния в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». 
Несмотря на это, российские обозреватели [5] отме-
чают, что почти все форекс-компании, которые имеют 
сеть партнеров в России, работают с сомнительными 
зарубежными банками, и клиенты по-прежнему при-
нимают на себя достаточно высокие риски. Эта проб-
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лема касается и таких лидеров рынка Forex, как «Аль-
пари», Forex Club и TeleTrade, на долю которых в 
2015 г. приходилось 60% активных клиентов (278 тыс. 
чел.) и 57% совокупного оборота ($189 млрд). В боль-
шинстве случаев форекс-компании работают с бан-
ками в оффшорах, которые слабо регулируются и не 
имеют кредитных рейтингов. 

В России проект создания системы регулирова-
ния и контроля деятельности форекс-дилеров на мо-
мент написания статьи все еще находится в стадии ре-
ализации. Ориентировочный срок завершения — ав-
густ 2016. Несмотря на то, что официально осуществ-
лять деятельность на рынке Форекс в России могут 
только дилеры, имеющие соответствующую лицензию 
Центрального банка, в настоящее время эту лицензию 
имеют только 3 субъекта хозяйствования [6]. В значи-
тельно меньшей по размерам Беларуси, для сравне-
ния, лицензию форекс-компании, по данным Нацио-
нального банка, по состоянию на 28.07.2016 г. полу-
чили 6 юридических лиц. 

Таким образом, можно заключить, что в Беларуси 
процесс включения форекс-компаний в правовое поле 
происходит быстрее и эффективнее, чем в России. По 
мнению авторов, причиной этого расхождения явля- 
ется тот факт, что в нашей стране Указом № 231 заре-
гистрированным форекс-компаниям и их клиентам 
предоставлены дополнительные временные льготы со-
ответственно по налогу на прибыль и подоходному 
налогу. 

Тем не менее и в Беларуси построение системы 
регулирования рынка Форекс еще далеко от заверше-
ния, и имеются различные пути ее дальнейшего совер-
шенствования. Для их выявления целесообразно обра-
титься к опыту стран с более развитым финансовым 
рынком, например, США.  

Регулятором рынка Форекс в США выступает 
Комиссия по фьючерсной торговле товарами, боль-
шую работу по разработке правил торгов, условий 
предоставления брокерских услуг и решению кон-
фликтных ситуаций проводит также неправитель-
ственная Национальная фьючерсная ассоциация. До-
статочно жесткие требования, установленные амери-
канским регулятором для форекс-компаний (уставный 
капитал от 20 млн долларов, взносы в страховые 
фонды для выплат клиентам обанкротротившихся 
компаний, запрет на предоставление кредитного плеча 
больше 50/1), позволили значительно снизить уровень 
мошенничества на рынке Форекс и усилить защищен-
ность трейдера. Отрицательным побочным эффектом 
стало снижение конкуренции, так как выполнить тре-
бования могли только достаточно крупные фирмы. 

Большая часть американских брокеров не рассчи-
тывает величину подоходного налога для трейдеров-
физических лиц, и им следует сделать это самостоя-
тельно. В США трейдер-физическое лицо по умолча-
нию попадает под §988 Кодекса США, согласно кото-
рому оно может применить налоговый вычет в размере 
понесенных убытков на рынке Форекс. Однако по за-
кону трейдер может отказаться от налогообложения по 
правилам §988 и выбрать обложение в соответствии с 
§1256 (сделать выбор он должен до начала соответ-
ствующего налогового периода). Данный параграф 
позволяет трейдеру воспользоваться т.н. «правилом 
60/40», суть которого заключается в том, что 60% до-
хода трейдера облагается по значительно более низкой 
«долгосрочной» ставке (конкретная величина ставки 

зависит от размера дохода), а остальные 40% — по бо-
лее высокой «краткосрочной». Недостаток налогооб-
ложения по правилам §1256 для трейдера состоит в 
том, что размер убытков, которые можно принять в 
качестве налогового вычета, ограничен суммой полу-
ченного дохода на рынке Форекс (оставшуюся сумму 
убытков можно вычесть в следующем году), в то время 
как § 988 позволяет вычесть сразу всю сумму убытков, 
что может быть использовано для уменьшения нало-
говой базы подоходного налога по другой деятельно-
сти. Как правило, если по результатам налогового пе-
риода трейдер имеет чистую прибыль, налогообложе-
ние по § 1256 является для него более выгодным, а 
если чистый убыток, то более выгодными становятся 
условия § 988. 

Таким образом, следует признать, что в США во-
просы налогообложения доходов физических лиц, по-
лученных на рынке Форекс, значительно более прора-
ботаны, чем в Республике Беларусь. Наиболее важным 
элементом, не предусмотренным белорусским законо-
дательством, является возможность применения нало-
говых вычетов в размере суммы понесенного убытка. 

Следующей рассматриваемой группой Интернет-
доходов являются доходы от предпринимательской де-
ятельности в глобальной сети. К этой группе доходов 
относятся доходы от деятельности, которая в соответ-
ствии со ст. 1 Гражданского кодекса признается пред-
принимательской. К таким доходам относится, напри-
мер, фриланс (англ. «свободное копье») — выполнение 
работ, оказание услуг гражданами-фрилансерами по 
заказам организаций, индивидуальных предпринима-
телей, физических лиц с помощью компьютерной тех-
ники с последующей передачей результата работы, 
услуги посредством сети Интернет.  

Наиболее распространенными видами фрилан-
серской деятельности являются создание программ-
ного обеспечения, рекламных и поисковых сайтов, пе-
реводов текстов с иностранных языков, консультиро-
вание по учебным дисциплинам, написание реклам-
ных текстов (копирайтинг).  

Фрилансеры могут осуществлять поиск заказчи-
ков как самостоятельно, так и с использованием спе-
циализированных сайтов, т.н. «бирж». 

В настоящее время использование услуг фрилан-
серов получает все большее распространение. Их кон-
курентным преимуществом является отсутствие необ-
ходимости заключения длительных контрактных обя-
зательств, затрат работодателя на социальные нужды. 

Фрилансерам чаще всего следует зарегистриро-
ваться в качестве индивидуальных предпринимателей 
и в зависимости от конкретного вида осуществляемой 
деятельности уплачивать налог либо по общей или 
упрощенной системе налогообложения, либо единый 
налог. 

Значение фриланса, в том числе и с использова-
нием сети Интернет, можно показать, проанализиро-
вав динамику доли самозанятых без наемных работни-
ков в 28 странах Европейского союза по данным Ев-
ростата. По европейской методологии к самозанятым 
относятся владельцы некорпоративных предприятий 
(например, индивидуальные предприниматели), на-
домники и некоторые другие категории лиц [7]. По 
мнению авторов, обоснованным можно считать пред-
положение о том, что данные о фрилансерах содер-
жатся в показателях численности тех самозанятых, ко-
торые в соответствии с Международной стандартной 
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классификацией профессий относятся к группе «Спе-
циалисты в разных областях деятельности», так как 
именно в ней учитываются разработчики программ-
ного обеспечения, переводчики, дизайнеры, репети-
торы, журналисты и прочие категории профессий, 
распространенные среди фрилансеров [8, c. 79].  

Динамика доли самозанятых-специалистов без 
наемных работников в среднегодовой численности 
экономически активного населения в целом по 28 
странам Евросоюза представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Доля самозанятых-специалистов в разных областях деятельности  
в среднегодовой численности экономически активного населения в целом  

по 28 странам Европейского союза в 2002-2015 гг., в процентах 
 
Примечание. Источник: собственная разработка на основе [7]. 

 
Как показывает представленный график, на про-

тяжении рассматриваемого периода в Евросоюзе 
наблюдается достаточно ярко выраженная положи-
тельная динамика доли самозанятых-специалистов, 
особенно начиная с 2011 г. В среднем она возрастала 
на 4,4 пр. п. ежегодно, в то время как удельный вес 
самозанятых без наемных работников в целом увели-
чивался каждый год в среднем только на 0,4 пр. п.  

В 2015 г. доля самозанятых-специалистов вы-
росла в 1,74 раза по сравнению с 2002 г. Удельный вес 
самозанятых без наемных работников в целом, для 
сравнения, увеличился за тот же период всего лишь в 
1,06 раза, то есть на 6%.  

Выявленный опережающий рост доли самозаня-
тых-специалистов относительно самозанятых в целом, 
по всей видимости, связан с увеличением степени 
проникновения компьютерных технологий и глобаль-
ной сети Интернет в перечисленные ранее профессии. 

Авторами в результате проведенных исследова-
ний было обнаружено, что динамика доли самозаня-
тых-специалистов в Евросоюзе весьма точно описыва-
ется с помощью экспоненциальной функции: вели-
чина достоверности аппроксимации составила 92,6%. 
Это экспоненциальное уравнение тренда также пред-
ставлено на рис. 4. Оно позволяет дать прогнозную 
оценку изучаемой доли методом экстраполяции. Так, 
по расчетам авторов, в 2016 г. доля самозанятых-спе-
циалистов в среднегодовой численности экономиче-
ски активного населения составит 2,95% (цепной темп 
прироста равен 5,7%), в 2017 г. — 3,07% (+4,4%), в 
2018 г. — 3,22% (+4,5%). Таким образом, предположе-
ние о дальнейшем существенном росте доли самоза-
нятых-специалистов и, соответственно, значения 
фриланса в экономике развитых стран является 
научно обоснованным. Кроме того, учитывая общее 
для Евросоюза и нашей страны влияние факторов 

научно-технического прогресса, это предположение 
можно распространить и на Республику Беларусь. 

Таким образом, европейским странам, в том 
числе и Беларуси, уже сейчас  следует приступать к 
разработке трудового и налогового законодательства, 
адаптированного под особенности работы фрилансе-
ров дома при помощи сети Интернет с заказчиками со 
всего мира.  

В результате проведенного исследования Интер-
нет-доходов физических лиц и их источников, тенден-
ций, проблем и зарубежного опыта можно сформули-
ровать следующие выводы: 

— Получение доходов в сети Интернет приобре-
тает все большие масштабы как в мире, так и в Бела-
руси, в связи с чем необходима правильная организа-
ция их государственного регулирования и налогообло-
жения, а также статистического учета. Подтвердила 
свою эффективность политика предоставления нало-
говых и иных льгот как получателям, так и компа-
ниям-источникам этих доходов в целях вовлечения их 
в национальное правовое поле и вывода капиталов из 
оффшоров. 

— Целесообразно внести изменения в законода-
тельство Республики Беларусь, которые дадут одно-
значную правовую оценку организации онлайн-ка-
зино на территории страны, что позволит в перспек-
тиве остановить замедление роста доходов бюджета от 
налога на игорный бизнес. 

— В целях дальнейшей либерализации регулиро-
вания внебиржевого рынка Форекс после истечения 
налоговых льгот в 2019 г. целесообразно введение 
налоговых вычетов на сумму убытков от сделок на 
этом рынке, как реализовано в США. Возможно также 
установление ограничения данного вычета в размере 
сумм дохода от сделок на Форекс, полученного в дан-
ном налоговом периоде. 
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— Целесообразно введение в законодательство 
понятий «Интернет-доходы» и «фрилансер», которое 
позволит учесть особенности деятельности в данной 
сфере при ее налогообложении.  
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МОЖЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ  
В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Відродження та сталий  

розвиток регіонів залежать від конкурентних переваг 
раціонального використання ресурсів в їх взаємодії з 
довкіллям для задоволення потреб сучасності за 
умови, що вони не ставитимуть під загрозу здатність 
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. До пи-
тання конкурентоспроможних переваг країн через 
призму конкуренції, як важливої рушійної сили роз-
витку, що включає сегментовані ринки, диференційо-
вані продукти, технологічні відмінності, а також еко-
номію, обумовлену зростанням масштабу виробниц-
тва, створюють певні цінності для своїх клієнтів на ві-
дповідному рівні звертався й М. Портер [1, с. 215].  
Розвиток може бути сталим, коли конкурентні пере-
ваги враховують не лише економічні, а й соціальні та 
екологічні його аспекти. Конкурентоспроможним пе-
ревагам в сталому розвитку регіонів сприяють марке-
тинг і логістика. Маркетинг і логістика, що взаємоді-
ють, на рівні регіону передбачають відповідно: ви-
вчення виниклого попиту або формування його, за-
безпечення просування товарного потоку спожива-
чеві, оптимізуючи витрати на кожній ділянці руху то-
вару. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сталому 
розвитку регіонів присвячені такі дослідження, в яких 
структура економіки держави і регіонів має велике 
значення для збалансованого розвитку, національного 
та регіонального господарства, їх ефективного та ста-
більного зростання [2, с. 45]. Нерівномірність соці- 

ально-економічного розвитку регіонів і країни в ці-
лому не тільки підриває основи сталого розвитку регі-
ональної і національної економіки, створюючи ситуа-
цію протистояння, конфлікту і забезпечуючи умови 
для процвітання злочинності, але й заперечує демок-
ратичний принцип, на якому ґрунтується рівноправ-
ність людей [3, с. 5]. Діагностика розвитку регіону як 
економічної системи покликана ідентифікувати виді-
лені параметри процесів раціонального розміщення і 
територіальної організації (форм і способів) продукти-
вних сил, а також окремі елементи (підсистеми), мо-
жливі екстремальні ситуації при взаємодії підсистем, 
визначивши причини їх відхилення від заданих вели-
чин (нормативних, еталонних або середніх) розвитку 
[4, с. 18]. Потребує подальших досліджень викорис-
тання інструментів маркетингу та логістики в сталому 
розвитку регіонів. 

Мета наукової статті — обґрунтування можливос-
тей маркетингу та логістики в сталому розвитку регіо-
нів України. 

Результати дослідження. Розвиток регіонів з пред-
ставленими на них компаніями і їх постачальниками, 
ринковими посередниками, покупцями, конкурен-
тами і громадськістю в цілому здійснюється під впли-
вом чинників макросередовища, які формують мож-
ливості і погрози, як для ринкових суб'єктів, так і для 
самих регіонів. В умовах впливу на регіони країни, 
компанії і споживачів, що знаходяться на їх території, 
глобальних сил необхідно здійснювати моніторинг ос- 
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новних маркетингових чинників макросередовища: 
демографічних, економічних, природних, технологіч-
них, політичних (законодавчих) і соціальних (культу-
рних), з метою виявлення випадкових, які створюють 
передумови як для нових можливостей, так і для по- 
гроз взаємодій [5, с. 191]. Чинники макросередовища 
в контексті сталого розвитку тісно пов'язані з ноосфе-
рною концепцією про те, наскільки розумним є життя 
суспільства. Перед людством постала об'єктивна необ-
хідність зробити рішучий вибір на користь розуму, 
справжньої розбудови ноосфери або загинути. При- 
родною основою життя на Землі може бути збере-
ження та оптимальність розвитку біосфери та людсь-
кого суспільства. Дослідження сталого розвитку регіо-
нів є багатогранним і воно не може тільки зосереджу-
ватись на еколого-економічному підході. Чинники ма-
ркетингового макросередовища сприяють адекватні-
шому розумінню сталого розвитку регіонів. Так, на-
приклад, вивчення маркетологами чисельності і тем-
пів зростання населення регіонів, його вікової струк-
тури, рівня освіти, регіональних відмінностей, геогра-
фічного переміщення (демографічний чинник) дозво-
ляє своєчасно робити заходи по забезпеченню необ-
хідними ресурсами населення, що проживає в цьому 
місті, регіоні, країні. 

На показник загального рівня платоспроможного 
попиту (економічний чинник) впливають поточні 
прибутки населення, рівень цін, заощаджень, боргів, 
процентних ставок, доступності кредитів. Від марке-
тингових досліджень по виявленню тенденцій в зміні 
прибутків і структури витрат залежатимуть одна з  
важливих характеристик ринку — купівельна спро- 
можність населення регіону і особливості роботи на 
цьому ринку компаній, попит на товари яких чутли-
вий до рівня цін і прибутків. 

Перед маркетологами і логістиками стоїть зав-
дання відстежування появи нових можливостей і пог-
роз, які пов'язані із скороченням запасів природних 
ресурсів, дорожчанням енергоносіїв, небезпекою за-
бруднення довкілля і розробки рекомендацій у сфері 
захисту довкілля (природний чинник). 

Зростання економіки регіонів багато в чому ви-
значається технологічними інноваціями, які не завжди 
вдається передбачати. Поява нових технологій призво-
дить до «творчого» руйнування старих, що обумовлює 
необхідність відстежування технологічних тенденцій з 
метою усунення невизначеності (технологічний чин-
ник). Маркетингові і логістичні стратегії орієнтовані 
на отримання громадської і державної підтримки для 
інновацій і забезпечення безпеки їх використання. 

Своєчасна поява і дотримання законів, регулю- 
ючих підприємницьку діяльність, сприяють виник-
ненню нових можливостей для бізнесу, активізації під-
приємницької ініціативи, захисту прав споживачів, 
прискоренню економічного розвитку регіонів (полі-
тико-законодавчий чинник). 

На зміну відношення і поведінки людей (соціа-
льно-культурний чинник) впливають компанії, які 
своїми діями із скорочення робочих місць знижують 
репутацію «доброчесної організації». Для маркетингу і 
логістики необхідно знайти нові способи у вигляді ба-
зових переконань і цінностей завоювання довіри по-
купців серед різних верств населення регіонів і пра- 
цівників компаній. 

 

Поряд із дослідженням наукових засад сталого 
розвитку регіонів України була проведена конкретно-
організаційна робота в цій галузі. Було розроблено 
«Концептуальні засади економічної програми щодо 
виходу України з кризи». У цьому документі докладно 
викладено: зарубіжний досвід; основні шляхи рефор-
мування економіки; основні напрями завоювання 
внутрішнього і зовнішнього ринків; роль держави в 
підтримці малого та середнього бізнесу; де взяти гроші 
для відродження промисловості країни; основні шляхи 
підвищення заробітної плати, пенсій, допомог; проб-
леми зниження цін на товари та послуги; роль науки і 
вчених у відродженні виробничого потенціалу країни; 
оптимізація податкової політики; ліквідація корупції 
[6]. 

Згідно з визначенням, що надано у Хартії регіо-
налізму, прийнятій Європейським парламентом в 1988 
р., регіоном є «… гомогенний простір, який має фі-
зико-географічну, етнічну, культурну, мовну спіль-
ність, а також спільність господарських структур та іс-
торичну долю» [3, с. 41]. Наведене європейське розу-
міння регіону для України означає зміну вектору сус-
пільного розвитку як гомогенної, тобто однорідної по 
своєму складу території, інтегрованої до європейської 
спільноти. Задекларований курс України на євроінте-
грацію передбачає широкі повноваження і компетенції 
регіонів, забезпеченні достатніми ресурсами. Для здій-
снення порівняльного статистичного аналізу стану та 
відносного рівня соціально-економічного розвитку те-
риторій з регіонами Євросоюзу в Україні на держав-
ному рівні потрібно визначити єдину систему еконо-
мічних районів, які є важливим чинником територі- 
альної організації влади, а також управління господар-
ством країни. В територіальній системі України як від-
правну точку можна взяти за основу схему економіч-
ного районування України з наступними економіч-
ними районами: Придніпровський, Донецький, Схід-
ний, Центральний, Поліський, Подільський, Причор-
номорський, Карпатський [3, с. 136]. 

Нині в соціально-економічному розвитку регіонів 
росте значення регіональних логістичних кластерів [7], 
які стають сприятливим середовищем для утворення 
індустріальних парків (див. рисунок). 

Правові та організаційні засади Закону України 
«Про індустріальні парки» визначають створення і  
функціонування індустріальних парків на території 
України з метою забезпечення економічного розвитку 
та підвищення конкурентоспроможності територій, 
активізації інвестиційної діяльності, створення нових 
робочих місць, розвитку сучасної виробничої та рин-
кової інфраструктури [8]. 

Регіональні структури управління, які використо-
вують концепції маркетингу та логістики, повинні 
прагнути якнайкраще задовольнити платоспроможний 
попит, враховуючи правило Парето, тобто 20% асор-
тиментних позицій дають 80% об'єму продажів [9,  
с. 180]. На рівні індустріальних парків може викорис-
товуватися пряма доставка 20% ходових товарів на ло-
кальні ринки, місцеві перевалочні пункти, оскільки 
попит їх можна передбачити. Значною мірою дієвість 
індустріальних парків, як інструментів стимулювання 
промислової активності, визначається низкою регуля-
тивних механізмів їх функціонування, поміж яких 
найважливішими є питання механізму залучення ін- 
весторів, системи стимулів та пільг, що надаються на 
їх території. 
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Рисунок. Можливості маркетингу та логістики в сталому розвитку регіонів України 
 

На рівні регіональних логістичних кластерів в ре-
гіональних центрах дистрибуції можуть зберігатися за-
паси середньої швидкості обертання, товари з менш 
передбачуваним попитом, використовуючи принцип 
урівноваження і збалансування логістичного наванта-
ження на логістичному полігоні України [10, с. 22]. 

В економічних районах можна централізувати 
зберігання переважної більшості найменш передбачу-
ваних товарів уповільненого збуту в універсальній (ба-
зовій) формі на глобальному складі, доки не стануть 
відомі реальні потреби в регіональних логістичних 
кластерах або в індустріальних парках. 

Сучасна система управління інтегрованим лан-
цюжком постачань припускає централізацію закупі-
вель, прогнозування, зберігання запасів, не повністю 
готових виробів, а в універсальній (базовій) формі і як 
можна на меншій кількості складів, щоб при з'ясу-
ванні реального попиту мати можливість локалізувати 
або індивідуалізувати ці товари відповідно до місцевих 
технічних умов [9, с. 176]. 

Скорочення витрат на утримання запасів товар-
но-матеріальних цінностей компенсується збільшен-
ням витрат на експрес-доставку із залученням профе-
сійних перевізників, які розширили і доповнили свій 
пакет пропозицій, використовуючи нічну доставку. 

Досягти регіональної синергії можна, якщо вико-
ристовувати координацію трьох рівнів управління за- 

мовленнями: економічних районів, регіональних ло- 
гістичних кластерів, індустріальних парків, а також 
маркетингові та логістичні інформаційні системи, за-
безпечуючи управління у рамках поєднання екологіч-
ної, економічної і соціальної регіональної політики і 
держави в цілому. Сукупність маркетингових і логіс-
тичних інформаційних процесів, які дають повне уяв-
лення про попит і постачання в масштабах країни,  
можна використовувати для обґрунтування управлін-
ських рішень щодо вибору варіантів обслуговування з 
найменшими витратами. Інструменти комплексу мар-
кетингових комунікацій дають можливість централізу-
вати управління замовленнями і в той же час обслуго-
вувати клієнтів, використовуючи методи відстрочення 
і локалізації в умовах прозорості каналів розподілу. 

Висновки і пропозиції. Використання інструмен-
тарію маркетингу і логістики у рамках триєдиної скла-
дової рівнів управління в Україні: економічні райони, 
регіональні логістичні кластери, індустріальні парки 
дасть можливість створити систему ефективного уп-
равління матеріальними і супутніми потоками, відсте-
жувати щоденні зміни попиту, технологій, законодав-
ства в Україні і світі, оптимізувати виробничі, транс-
портні потужності і товарно-матеріальні запаси, що в 
цілому буде сприяти відродженню та сталому розвитку 
регіонів. 
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ПОЛІТИКА КИТАЮ ЩОДО РОЗВИТКУ SMART-ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Постановка проблеми. Початок XXI століття по- 

значений активним переходом багатьох країн до нової 
якості промислового виробництва на основі новітніх 
технологій так званої 4-ї промислової революції,  
масштабних трансформацій організаційно-комуніка-
ційних, логістичних, управлінських процесів. Ці сис-
темні перетворення мають забезпечити становлення 
smart-промисловості — виробничої діяльності зі знач-
но кращими (порівняно з наявними) організаційно-
технологічними характеристиками задля досягнення 
найвищих показників конкурентоспроможності у сві-
товій економіці. 

Проблема переходу до smart-промисловості вна-
слідок її системної важливості для стратегічного соці-
ально-економічного розвитку як окремих країн, так і 
світового господарства у цілому, усе більше привертає 
увагу урядів, бізнесу, дослідників. Так, уже нині серед 
фахових аналітичних публікацій можна зустріти чи-
мало оптимістичних оцінок економічної ефективності 
smart-технологій. Зазначається, зокрема, що застосу-
вання методів smart-промисловості створює значні ви-
годи в продуктивності на рівні підприємств і організа-
цій, а також на рівні промисловості й ланцюжка пос-
тачання. І разом ці вигоди поєднуються для забезпе-
чення вигод на національному рівні в масштабах еко-
номіки. Дані промислових підприємств, які здійснили 
значні інвестиції в технології та методи smart-промис-
ловості, підтверджують одержання значних вигод [1, 
11]. За оцінками асоціації лідерів smart-промисловості 
[2], кероване попитом ефективне використання ресур- 

сів і запасів на підприємствах високого рівня оптимі-
зації, які застосовують технології smart-промисловості, 
призведе до: 

- 10%-го підвищення операційної ефективності в 
цілому; 

- 25%-го підвищення енергетичної ефективності; 
- 25%-го зменшення нещасних випадків; 
- 40%-го зменшення тривалості операційного ци-

клу; 
- 40%-го зменшення використання води; 
- 80%-го скорочення витрат при застосуванні мо-

делювання та імітаційного моделювання. 
Екологічно стійкі виробничі процеси забезпечать 

25%-е зменшення споживчої упаковки та десяти- 
кратну економію часу на шляху продукції до ринку. 

Розуміючи важливість smart-виробництв для сво-
го індустріального майбутнього, ряд країн вже розро-
били політики і програми для підтримки досліджень, 
розвитку та застосування технологій smart-промисло-
вості. 

В авангарді цих процесів, поряд з промислово  
розвиненими країнами, нині усе активніше спостері-
гаються країни, що динамічно розвиваються. Зокрема, 
прикладом цього є Китай: у травні 2015 р. уряд опуб-
лікував стратегічний документ «Made in Chinа 2025» 
(«Зроблено у Китаї 2015»), в якому намічено пріори-
тети модернізації  китайської промисловості на базі 
сучасних технологій. 

Україну поки що не можна розглядати як актив-
ного учасника цього глобального процесу, що пов’я-
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зано з інтегрованим впливом несприятливих внутріш-
ніх та зовнішніх причин. Україна знаходиться на по-
чатковому етапі формування власної стратегії розвитку 
smart-промисловості. Саме на цьому етапі доцільно 
накопичувати світовий досвід, аналізуючи та узагаль-
нюючи практику урядів та бізнесу інших країн щодо 
реалізації нової промислової стратегії розвитку.    

Метою статті є науково-аналітичне узагальнення 
досвіду Китаю щодо політики й практики розвитку 
smart-промисловості в інтересах його ефективної  
адаптації до українських реалій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вибір 
Китаю для такого аналізу зумовлений такими основ-
ними чинниками. По-перше, китайська економіка до-
вела здатність до високо динамічного розвитку у жор-
стких умовах глобальної конкуренції й уже суттєво 
змінила  світову економічну структуру виробництва й 
споживання.  

По-друге, порівняно з промислово розвиненими 
країнами, у глобальному русі до smart-промисловості 
його стартові позиції є слабкими. Так, за наявності до-
сить високих темпів промислового зростання, підпри-
ємства Китаю (як, до речі,  й України) лише почина-
ють використовувати технології 3-ої промислової ре-
волюції, широко розповсюджені у промислово розви-
нених країнах. Тому китайська економіка гостро по- 
требує інноваційно орієнтованої моделі зростання, що 
є визначальним і для України. 

По-третє, уряд Китаю розглядає ситуацію й су-
часні тенденції у світовій економіці як нагоду наздог-
нати технологічно і економічно розвинені країни.  
Безумовно, цьому сприятимуть наявні масштаби про-
мислового виробництва Китаю (переробна промисло-
вість Китаю є найбільшою у світі - 24% світової дода-
ної вартості у цій галузі1) та значні фінансові ресурси 
для оновлення виробничих потужностей. 

Нині Китай є одним з провідних «гравців» на ба-
гатьох глобальних ринках, що є приводом для особли-
вої уваги країн-конкурентів. На урядовому та бізнесо-
вому рівнях розвинених країн активно аналізуються 
тенденції розвитку та промислова політика Китаю для 
визначення стратегічного впливу китайської еконо-
міки. Так, активний рух Китаю у напрямі створення 
передової промислової продукції, підкріплений по- 
тужним державним фінансуванням, викликає значне 
занепокоєння у країнах Європи та США. Зокрема у 
звіті [3] регулятивні питання державних поставок,  
субсидій, інформації, ліцензування та національної 
безпеки розглядаються як такі, що можуть перешкод-
жати розвитку торговельних  та інвестиційних відно-
син з Китаєм. У роботі [4] наголошується на необхід-
ності захисту інтересів європейського бізнесу та ро- 
бітників в умовах реалізації програми індустріального 
оновлення Китаю. Зазначається, що європейський  
бізнес вже відчуває державний тиск з боку Китаю з 
метою отримання передових технологій в обмін на ко-
роткостроковий доступ до ринку країни. А внаслідок 
реалізації китайської стратегії  ЄС може втратити бли-
зько €170 млрд.  

Водночас розглядаються ключові можливості для 
партнерства економік провідних країн з Китаєм.  
Зокрема, аспекти співробітництва з компаніями 

                                                
1 Джерело: Розраховано для 2014 р. за даними National 

Accounts Main Aggregates Database. URL: http://unstats.un. 
org/unsd/snaama/selbasicFast.asp)/ 

Об’єднаного Королівства з метою розвитку smart-про-
мисловості проаналізовано у [5]. У роботі [6] аналізу-
ються вже досягнуті результати та перспективи такого 
співробітництва з Німеччиною. Особливості китайсь-
кої стратегії та її  можливі наслідки всебічно висвіт-
лено в аналітичному дослідженні [7].   

Зміст комплексної й амбітної промислової полі-
тики Китаю, націленої на масштабні перетворення у 
промисловому виробництві, представлено в урядовому  
десятилітньому плані «Made in Chinа 2025». У ньому 
визначено стратегію для країни, щоб стати світовим 
виробником («world manufacturing power») та високо- 
технологічною супердержавою («high-tech superpower»), 
насамперед через посилення потужностей «інтелекту-
альної» промисловості. 

Планом визначено дев’ять пріоритетних завдань: 
поліпшення промислових інновацій, інтеграція ін- 
формаційних технологій та виробництва, зміцнення 
індустріальної бази, підтримка китайських брендів, 
впровадження зеленого виробництва, просування про-
ривних досягнень у десяти ключових секторах, про-
гресивна реструктуризація виробничого сектора, про-
сування сервісно орієнтованого виробництва та індус-
трії промислових послуг, інтернаціоналізація вироб-
ництва. 

Пріоритетними визначено десять секторів (ви- 
робництв): нова інформаційна технологія, числові  
контрольні інструменти та робототехніка, космічна та 
авіаційна продукція, морське обладнання та високо- 
технологічні судна, передове залізничне транспортне 
обладнання, енергозберігаючі та транспортні засоби з 
використанням нових видів енергії, енергетичне об- 
ладнання, сільськогосподарські машини, нові матері-
али, біологічна медицина та високотехнологічні ме- 
дичні апарати. 

Згідно Плану 2025, частка китайських постачаль-
ників базових компонентів та базових матеріалів висо-
котехнологічних виробництв на внутрішньому ринку 
має зрости на 70%.   

Характерною рисою Плану «Зроблено у Китаї 
2025» є намір китайського керівництва підтримувати 
провідну роль  в управлінні економікою та трансфор-
маціями (так званий « the top-down approach»). Саме 
керівництвом країни визначаються політичні пріори-
тети та стратегічне бачення smart-модернізації про- 
мисловості. Відповідно для успішної реалізації плану 
намічено повернути державну політику в напрямку 
поглиблення інституційних реформ, зокрема на основі 
утворення спеціальних урядових структур, та поси-
лення фінансової підтримки.  

Те, що рушійною силою становлення smart-про-
мисловості в Китаї є ініціатива держави, а не підпри-
ємств (альтернативний підхід «знизу-вгору»), має такі 
причини. Більшість підприємств Китаю не схильні ри-
зикувати і неохоче інвестують у високотехнологічне 
обладнання та продукцію. Менеджери підприємств 
швидше віддадуть перевагу низьким витратам і досить 
добрим рішенням з низькими попередніми інвестиці-
ями. За винятком кількох лідерів, ініціативність під- 
приємств є слабкою порівняно з іншими країнами. 
Згідно з опитуванням, 21% підприємств Китаю ствер-
джують, що вони тестують або застосовують прикладні 



ЄРФОРТ І. Ю., ЗБАРАЗСЬКА Л. О. 
 

 
 

        2017/№1 41 
 

програми Промисловості 4.0 (відповідно у Німеччині 
це значення становить 40% підприємств) [8, p. 6].  

Більшість підприємств Китаю не відчувають не-
обхідності здійснювати протяжну в часі й витратну мо-
дернізацію для створення сучасних виробничих по- 
тужностей. По-перше, багато підприємств не відчува-
ють тиску вільної ринкової конкуренції в економіці, 
яка характеризується сильним державним втручанням. 
У них немає стимулів для посилення ринкової влади 
за допомогою збільшення продуктивності та покра-
щення технологій виробництва. Замість цього багато 
підприємств можуть покладатися на політичний за-
хист у досягненні ринкового панування.  

По-друге, вартість робочої сили у промисловості 
й мінімальні зарплати в Китаї зростають, але вони все 
ще на середньому рівні і лише трохи вище, ніж у су- 
сідніх південно-східних країнах Азії. Найняти велику 
кількість робочої сили все ще є більш дешевою аль- 
тернативою порівняно зі значними інвестиціями в 
нове обладнання. 

Зважаючи на викладене та усвідомлюючи виріша-
льну роль промислової модернізації для майбутнього 

економічного прогресу країни та економічного про-
цвітання, уряд Китаю заснував кілька ключових ініці-
атив і зробив значні інвестиції для забезпечення засто-
сування промисловими галузями країни технологій і 
процесів smart-промисловості так швидко, наскільки 
можливо. Для забезпечення фінансування цих ініціа-
тив у червні 2016 р. Комісія національного розвитку і 
реформ Китаю, Міністерство фінансів, Міністерство 
промисловості та інформаційних технологій заснували 
фонд у розмірі 3,05 мільярди доларів (20 мільярдів  
юанів), які будуть інвестуватися в сектор передової 
промисловості, підтримку модернізації традиційної 
промисловості і підтримку промисловості високого  
технічного рівня [9]. Фонд був створений Державним 
казначейством Китаю, Державною корпорацією роз-
витку та інвестицій і Промислово-комерційним бан-
ком Китаю.  

За оцінками фахівців, державна політика у межах 
програми «Made in Chinа 2025» матиме різний вплив 
на різні підприємства: підприємства-лідери (frontrun-
ners), підприємства, які подають надії (hopefuls), і під-
приємства, які запізнюються (latecomers) в застосу-
ванні smart-промисловості (табл. 1). 

 
 

Таблиця 1 
Характерні риси трьох груп підприємств щодо застосування smart-промисловості 

 
Підприємства-лідери 

Підприємства,
які подають надії 

Підприємства, які запіз-
нюються 

Поточний рівень Високо автоматизоване і 
дискретне (Промисловість 
3.0) 

Прогресуючі в напрямку висо-
кого рівня автоматизації та 
дискретизації (від Промисло-
вості 2.0 Промисловості 3.0) 

Ручна праця і базова ав-
томатизація (Промисло-
вість 1.0 і 2.0) 

Значення бізнес-інте-
ресів для прогресу 

Високе Низьке, потенційно зростаюче Низьке 

Значення політики для 
прогресу 

Середнє Високе Низьке 

Перспектива на насту-
пні десять років 

Величезні вигоди від вико-
ристання передової техно-
логії (Промисловість 4.0) 

Потенційно: об'єднання авто-
матизації та оцифровування 
(digitization) (Промисловість 
3.0) та апробація передової те-
хнології (Промисловість 4.0) 

Залишаються переважно 
на рівні ручної праці та 
базової автоматизації 

Джерело: [7]. 
 

Лідерами є невелика група найбільш передових 
підприємств у застосуванні методів smart-промислово-
сті. Ключовим фактором успіху підприємств-лідерів є 
ініціатива їхнього керівництва. Воно переконане, що 
успіх на зарубіжних ринках в якості постачальників 
можливий тільки в тому випадку, якщо підприємства 
можуть досягти високого рівня продуктивності, якості 
та задоволення вимог замовника, і якщо вони здатні 
створювати образ сучасного підприємства. Підприєм-
ства-лідери здійснюють модернізацію в напрямку пе-
редової промисловості для збільшення прибутковості, 
випереджаючи заохочувальні урядові програми. Багато 
лідерів глибоко інтегровані у світовий ринок і схильні 
до відкритої конкуренції. Це створює потужні стимули 
для збільшення продуктивності шляхом застосування 
методів та технологій smart-промисловості. Уряд кра-
їни розглядає ці підприємства як успішні зразки і за-
безпечує фінансову підтримку. Лідери можуть досягти 
успіху без політичної підтримки, але державні про- 
грами є важливим прискорювачем їх прогресу. Утім 
smart-технології є необхідною, але недостатньою умо-
вою для досягнення ними значної глобальної присут- 
ності. Важливими також є продуктові інновації і бре-
ндинг, які розглядаються у Плані 2025 як пріоритетні. 

Підприємства, які подають надії (претенденти), 
відіграють вирішальну роль для міжнародної конку-
рентоспроможності Китаю. Ця група є досить великою 
та різнорідною, яка містить великі державні та при- 
ватні підприємства, а також багато дрібних і середніх 
за розміром підприємств. 

На сьогоднішній день підприємства-претенденти 
ще досить далекі від досягнення передового рівня ви-
робництва. Здебільшого вони перебувають у процесі 
модернізації від базової автоматизації і електрифікації 
(Промисловість 2.0) до числового програмного управ-
ління і виробництва на основі програмного забезпе-
чення (Промисловість 3.0). Чим ефективнішою буде 
державна програма підтримки, тим більша частина 
підприємств цієї групи буде ефективно застосовувати 
Промисловість 4.0 в середньостроковому періоді. Їхній 
бізнес-інтерес у даний час занадто слабкий для вели-
ких інвестицій у передові технології на основі автома-
тизації та дискретизації без політичної підтримки. 

Тому для них державна політика є головною ру-
шійною силою модернізаційної діяльності в напрямку 
smart-виробництва. А ефективність промислової полі-
тики є найбільш значимою саме для цієї групи. Для 
цих компаній настав вирішальний момент: успішна 
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реалізація державної політики може перетворити їх у 
лідерів smart-промисловості в середньостроковому пе-
ріоді. Але погана реалізація політики може погіршити 
їхнє становище і, в кінцевому рахунку, перешкоджати 
ефективному використанню ними smart-технологій. 
Важливою ініціативою Плану 2025, яка може забезпе-
чити значну підтримку для апробації передової техно-
логії та підвищення ефективності на цих підприєм- 
ствах, є національні пілотні проекти.  

Підприємства, які запізнюються, мають слабкі 
стимули для модернізації промислової продукції. Ви-
користання дешевої праці і масове виробництво про-
дукції з низькими витратами все ще працює як успі-
шна модель бізнесу. Однак, навіть якщо зросте по- 
треба в автоматизації та дискретизації виробництва, 
існує кілька бар'єрів для модернізації.  

Старе покоління керівників, які працюють з  
1980 р., приділяють мало уваги якості обладнання і не 
переконані в перевагах модернізації. Обмежені гро-
шові ресурси і низька рентабельність змушують під- 
приємства, що спізнилися, опиратися витрачанню  
коштів на обладнання, що не гарантує прибуток на ін-
вестований капітал у межах одного-двох років. Замість 
інвестування у власні потужності багато підприємців 
вважають за краще інвестувати у ринок нерухомості, 
який розширюється, оскільки це обіцяє більш високі 
прибутки.  

У найближчі роки вплив цих компаній на внут- 
рішньому та міжнародному ринках ймовірно буде зме-
ншуватися. Вони не можуть конкурувати з підприєм-
ствами промислово розвинених країн. Оскільки заро-
бітна плата значно зростає в Китаї, підприємства цієї 
групи також стануть слабшими порівняно з підприєм-
ствами країн, що розвиваються. Багато з них виживуть 
за рахунок стратегії низької вартості та низької якості 
продукції, попит на яку ще досить високий в Китаї. 
Інші промислові галузі, автоматизація яких не по- 
трібна або обмежена, також існуватимуть — рішення 
не здійснювати модернізацію до рівня smart-виробни-
цтва не матиме жодних негативних наслідків для цих 
компаній.  

Таким чином, промисловість Китаю буде розви-
ватися з різною швидкістю: з одного боку, є підпри-
ємства, які відстали у процесі промислової модерніза-
ції, а з іншого — невелика, але зростаюча кількість лі-
дерів і успішних підприємств з числа тих, що подають 
надії. Ця друга група промислових підприємств буде 
спроможна посісти лідируючі позиції, конкурувати на 
міжнародних ринках високотехнологічної продукції та 
змінити структуру цих ринків. 

Серед сильних сторін промислової політики Ки-
таю фахівці зазначають:  

− мобілізаційну потужність, тобто виняткову 
здатність урядової політики привертати широку увагу 
по всій країні протягом короткого періоду часу; 

− довгострокове планування, яке дозволяє уряду 
сьогодні встановлювати необхідні вимірники і роз- 
робляти дорожню карту промислової модернізації 
крок за кроком. Це передбачає у часи уповільнення 
економічного зростання менше уваги приділяти ко- 
роткостроковим впливам і концентруватися на довго-
строкових цілях; 

− потужне державне фінансування: залучення 
великого обсягу державних фондів і субсидій та мож-
ливості направляти їх у пріоритетні галузі;  

− впровадження нових бізнес-моделей і техно-
логій шляхом експериментування: перевірка нових 
підходів через експериментальні проекти, які пізніше 
служать моделями для загальнонаціонального розгор-
тання нових технологій; 

− прагнення місцевих адміністрацій підтримати 
розвиток smart-промисловості. 

Водночас недоліками промислової політики Ки-
таю вважаються: 

− невідповідність політичних пріоритетів та 
промислових потреб. Надзвичайна мобілізаційна по-
тужність веде до надамбіційного всеохоплюючого під-
ходу, який не враховує специфічні потреби підпри-
ємств. Багато підприємств недостатньо автоматизовані 
та не готові використовувати передові технології. Зо-
середження на найбільш передових технологіях та іг-
норування необхідності оновлення базової автомати-
зації й технології оцифровування може призвести до 
розчарування і навіть руйнівних результатів;  

− фіксація на кількісних цілях. Промислова по-
літика не повинна недооцінювати роль організації ви-
робництва й послідовного поліпшення його процесів 
як напрямів реалізації smart-промисловості. Помил-
кою є розглядати промислову модернізацію як чисто 
технічну задачу встановлення нового обладнання. 
Ключовим у промисловій модернізації є оптимізація 
виробничих процесів за допомогою послідовного по-
ліпшення економічного управління та експертних 
консультацій;  

− неефективний розподіл фінансування. Загроза 
пов'язана з тим, що часто отримують фінансування не 
найбільш перспективні та ефективні підприємства, а 
ті, у кого гарні зв'язки в політичній системі;  

− неефективність на рівні місцевих органів уп-
равління. Надмірний ентузіазм з приводу smart-про-
мисловості також створює серйозні проблеми: зусилля 
місцевого уряду часто нескоординовані й надмірні; є 
ризик дублювання проектів; витрачання коштів і пе-
ревиробництва. Попит на певний тип технології часто 
веде до прийняття виробниками низьковитратних рі-
шень. Висока ймовірність ризиків пов'язана із зайвою 
дотаційністю і перевиробництвом smart-продукції, що 
спричиняє значне зниження цін і скорочення при- 
бутку.  

На додаток, такі фактори, як тиск економіки Ки-
таю в цілому, яка погіршується, прихований вплив ав-
томатизації на ринок праці і дефіцит кваліфікованих 
кадрів значно знижують здатність і бажання більшості 
підприємств Китаю інвестувати у витратну модерніза-
цію виробничого обладнання. Тому поки що полі- 
тична стратегія найімовірніше не досягає мети широ-
комасштабної промислової модернізації, але вона до-
сягне явного успіху щодо поліпшення найважливіших 
складових промисловості Китаю, створення невели-
ких, але впливових груп глобальних лідерів у smart-
промисловості. Крім того, запускаючи процес модер-
нізації, державна політика має сформувати стратегічне  
розуміння підприємствами актуальності інвестицій у 
сучасні потужності та продукцію.   

Висновки. Ознайомлення з сучасною державною 
політикою Китаю щодо розвитку промисловості у се- 
редньостроковій перспективі до 2025 року дає підстави 
узагальнити декілька принципових положень. 

По-перше, Китай, посідаючи рейтингові місця на 
багатьох глобальних ринках як одна з найпотужніших 
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індустріальних країн, активно включився у світовий 
процес переходу до smart-промисловості. Основна 
мета — підвищення загального організаційно-техноло-
гічного рівня китайських промислових виробників за-
ради посилення їхньої глобальної конкурентоспромо-
жності, насамперед на ринках високотехнологічної 
продукції, а також зниження зовнішньої технологічної 
залежності.  

По-друге, ініціатива здійснення smart-модерніза-
ції у промисловості цілком належить керівництву Ки-
таю. Державна політика на засадах підходу «зверху-до-
низу» (the top-down approach) дозволяє системно реалі-
зовувати стратегію модернізаційних перетворень у 
промисловості, фокусуючись на загальнонаціональних 
пріоритетах та спираючись на могутню й цілеспрямо-
вану державну фінансову підтримку. Водночас актив-
но підтримується вмотивована власними бізнес-інте-
ресами ініціатива підприємств-лідерів, переважно дер-
жавних корпорацій, щодо реалізації технологічних до-
сягнень Промисловості 4.0 власними силами.  

По-третє, залучення до процесу широкомасштаб-
ної технологічної модернізації підприємств з невисо-
ким рівнем економічної мотивації або з дефіцитом не-
обхідних фінансово-економічних ресурсів здійсню-
ється на основі широкого набору заходів державної 
підтримки з використанням інструментів податкового, 
кредитного, митного регулювання тощо. 

По-четверте, стратегія й тактика державної полі-
тики промислової smart-модернізації адаптовані до 
конкретних характеристик та умов китайської еконо-
міки й промисловості. Насамперед, враховуються роз-
мірна, організаційно-господарська, технологічна стру-
ктура виробництва, конкурентні позиції та потенційні 
можливості різних груп підприємств. Це створює 
умови для досягнення найбільшої ефективності здійс-
нюваної політики. 

По-п’яте, ставлячи доволі амбіційні загальні цілі, 
керівництво державної модернізаційної програми йде 
шляхом їх поетапної реалізації. Так, зокрема, упро-
довж найближчого десятиліття як пріоритетне за-
вдання розглядається створення невеликої, але висо-
коконкурентної групи промислових виробників і пос-
тачальників технологій smart-промисловості, здатних 
значно збільшити економічну конкурентоспромож-
ність країни на внутрішньому та глобальному високо-
технологічних ринках. Це забезпечується шляхом 
включення підприємств-лідерів у пріоритетні пілотні 
національні проекти з освоєння smart-технологій та 
smart-продукції, використання інших методів стиму-
лювання інноваційно-інвестиційних процесів.  

По-шосте, формування smart-промисловості роз-
глядається як процес, до якого мають бути залучені не 
тільки безпосередньо виробники, але й широке коло 
інших зацікавлених суб’єктів, пов’язаних у межах про-
дуктових, вартісних, постачальних ланцюжків. Насам-
перед, наголошується на важливості співробітництва 
підприємств з науково-дослідними інститутами та на-
уковими підрозділами ВНЗ у пріоритетних для дер-
жави сферах,  на побудові інноваційних промислових 
центрів та підтримці розвитку промислових конструк-
торських центрів. Це також підтримується заходами 
державної підтримки та стимулювання.  

Нарешті, по-сьоме, китайська політика розбу-
дови smart-промисловості враховує можливі ризики й 

негативні наслідки (наприклад, вплив на ринок праці 
й зайнятість), закладаючи компенсаторні заходи або 
коригуючи очікувані ефекти. Це також певною мірою 
має позначитися на ефективності здійснюваної полі-
тики в цілому. 

У подальших наукових дослідженнях ці узагаль-
нення мають бути детально розглянуті у контексті  
завдань розробки стратегії розвитку smart-промисло-
вості в Україні, зокрема, доцільності та можливостей 
застосування закладених принципів та інструментів у 
вітчизняних програмах. 
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ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми. Економічна модель роз- 

витку України формується в умовах кризового стану 
виробництва, розриву економічних зв’язків, спаду 
інноваційної та інвестиційної активності. Коли в біль-
шості країн ЄС відбувається поступовий перехід від 
п’ятого до шостого технологічного укладу, економіка 
України досі залишається, переважно, на рівні тре-
тього, тобто спирається на виробництво й експорт си-
ровини. Зростає потреба у фінансовій підтримці біз-
нес-ідей та ефективному механізму сприяння розвитку 
пріоритетних інноваційних центрів. 

Єдиної моделі інноваційного розвитку, яка би 
спиралася на чіткі механізми активізації та фінансової 
підтримки в Україні, нажаль, не сформовано. Серед 
проблемних питань можна виділити недосконале за-
конодавство щодо інноваційної політики, фінансу-
вання науки за залишковим принципом, корупцію 
державних органів влади, розрив між національними 
та регіональними інноваційними програмами, що по-
яснюється різноманітністю інноваційних потенціалів 
регіонів. 

Ключовим питанням інноваційного розвитку є 
джерела фінансування, оскільки для розробки і забез-
печення «start-up» потрібні, як правило, значні фінан-
сові ресурси. Сучасний стан вітчизняної банківської 
системи не сприяє підтримці інноваційного розвитку.  

Необхідно дослідити інші можливі механізми ак-
тивізації інноваційної діяльності України в сучасних 
умовах. Важливу роль у розвитку інновацій мають  
відігравати вищі навчальні заклади, де зосереджені фа-
хівці різних спеціальностей, теоретики та практики, 
які формулюють потреби у кваліфікації випускників та 
досліджують перспективні проблеми. Саме на базі ви-
шів формуються бізнес-інкубатори та майданчики 
«start-up» у світовій практиці.  

Аналіз останніх публікацій по проблемі. На даний 
час опубліковано значну кількість робіт, присвячених 
проблемам модернізації економіки та вдосконалення 
інноваційної політики. 

Серед учених, які зробили найбільший внесок у 
дослідження цих питань слід відзначити О. І. Амошу 
[7], В. М. Гейця [8], В. І. Ляшенка [11], О. А. Мазура 
[12]. Але питання формування концепції фінансової 
підтримки інноваційного розвитку держави потребує 
подальшого відпрацювання. В. М. Геєць зазначає, що 
«обмеженість інвестиційних ресурсів в Україні вимагає 
зміни політики активізації інвестиційної діяльності 
спрямування зусиль на технологічні прориви» [8]. 
В. І. Ляшенко пропонує «створення пільгових режи-
мів регулювання (митних, податкових) та регулятор-
ного режиму на підставі збалансування стимулів та об- 

межень, враховуючи множину інтересів, політик, ал-
горитми (послідовність) операцій» [11]. 

О. І. Амоша називає «дієвим інструментом підви-
щення інноваційної активності розвиток венчурного 
інвестування, що передбачає створення державних, 
регіональних і галузевих венчурних інвестиційних ін-
ститутів, формування регіональної бази даних щодо 
кількості та ефективності усіх використаних іннова-
цій» [7]. Світові банки активно працюють на ринку 
венчурного інвестування, у той час, як банківська си-
стема України лише освоює відповідні фінансові ін-
струменти. 

Виділення невирішених раніше питань. Проблема 
фінансування інноваційного розвитку в умовах слаб-
кої банківської системи та відсутності адекватної дер-
жавної підтримки потребує дослідження. Українські 
банки накопичили багато проблемних активів за 
останні роки і, внаслідок різкого зростання резервів 
під кредитні ризики, мають збиткові фінансові резуль-
тати. Рівень процентних ставок за кредитами є надто 
високим. Дослідження структурно-функціональних 
характеристик банків, їх потенціалу щодо розвитку 
кредитування та інноваційної підтримки доцільно 
проводити з використанням інструментарію самоорга-
нізаційних карт Кохонена. Формування однорідних 
груп банків дозволяє визначати напрямки державної 
підтримки. 

Запропонований авторами структурно-функціо-
нальний аналіз фінансової стійкості банків ґрунту-
ється на традиційних підходах до оцінки причин 
втрати ними платоспроможності і незабезпечення  
адекватного управління ризиками. Дослідження етапів 
розвитку банківської системи з використанням даної 
методики свідчить про перспективність розвитку пря-
мого кредитування інноваційних програм. 

Метою статті є аналіз стану інноваційної полі-
тики, задекларованої державної системи підтримки 
інноваційної діяльності та реальних шляхів інновацій-
ного розвитку. З огляду на фінансовий стан вітчизня-
ної банківської системи, визначаються перспективні 
підходи та інструменти інвестування коштів у іннова-
ційний розвиток. Зважаючи на активну перебудову ба-
нківського бізнесу в умовах сучасних інформаційних 
технологій, роль вищих навчальних закладів у іннова-
ційному розвитку підвищується. 

 
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. 

1. Головні проблемні аспекти гальмування іннова-
ційного розвитку 

Державна підтримка наукової діяльності в Укра-
їні у 2015 р. складає 0,38% від ВВП, тоді як у розви-
нутих країнах світу цей показник вище на порядок: у 
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США — 2,83%, Австрії — 2,75, Фінляндія — 3,87%. За 
2015 р. експорт товарів із України скоротився на тре-
тину, до 38 млрд дол. у 2015 р. Частка сировини та 
товарів з мінімальною обробкою з 2010 по 2015 р. ви-
росла з 55 до 62%. Слід підкреслити, що у структурі 
експорту тільки 5% припадає на високотехнологічну 
продукцію. Такий же показник має Південна Африка. 
У порівнянні: експорт високотехнологічної продукції 
Сінгапура складає 47%, Казахстану — 37% [10]. 

Серед причин гальмування інноваційного розви-
тку слід відзначити складні умови ведення бізнесу в 
Україні. Головними проблемними аспектами залиша-
ється складна податкова система, несприятливе регу-
лювання, у тому числі, стан та умови ведення міжна-
родної торгівлі, реєстрація майна, відкриття та за-
криття бізнесу на території України.  

За оцінками програми USAID «Лідерство в еко-
номічному врядуванні» серед основних перешкод для 
розвитку бізнес-середовища в Україні у 2015 р. — від-
сутність фінансування —займає друге місце після не-
сприятливої економічної ситуації в країні. Брак фінан-
сових можливостей підкреслили 29% респондентів, 
високі ставки кредитів — 13% із 2 тис. представників 
малого та середнього підприємництва [13].  

Документ, який регулює інноваційну діяльність у 
Європейському Союзі, «Стратегія для розумного, стій-
кого та інклюзивного розвитку, що сприяє громадсь-
кому приєднанню — Європа 2020», передбачає рефор-
мування регіональних та національних бізнес-систем 
та інноваційних систем за принципом розумної спеці-
алізації (concept of smart specialization). Розумною спе-
ціалізацією є виявлення унікальних функцій кожної 
країни та регіонів, зміцнення регіональної інновацій-
ної системи. При цьому при входженні України до Єв-
ропейського простору важливо саме визначити її роль  
в спеціалізації, дослідити, чи буде ця роль сприяти 
інноваційному розвитку самої країни. Розумна спеці-
алізація виступає в Європі як один з майбутніх гене-
ральних напрямів розвитку. «The goal of these strategies 
is to improve the use of the Structural Funds of the EU, 
by investing in prioritary areas and to ensure a certain syn-
ergy between the different communitary policies, between 
national and regional, or private and public investments» 
[15].  

Концепція розумної спеціалізації має свої недо-
ліки, пов’язані із небезпекою концентрації розвитку 
сучасних технологій в найрозвиненіших регіонах, що 
може призвести до великої поляризації регіонів. Вва-
жаємо, що в цих умовах Україні доцільно використо-
вувати саме територіальний підхід до розвитку, який, 
з одного боку, використовує потенціал місцевих та ре-
гіональних суб'єктів розвитку, з іншого, — завдання 
системного розвитку, функціональні зв'язки між різ-
ними сферами заходів. На сьогодні інноваційна полі-
тика в кожному регіоні різна. У західних регіонах та 
центрі більше уваги приділяють створенню наукових 
парків, на сході — мережі індустріальних парків. Для 
усіх регіонів ключовою проблемою залишається відсу-
тність фінансування. 

Законодавством України передбачена підтримка 
інноваційного розвитку, але визначені заходи фактич-
но не реалізовані. Так, визначена Законом України 
«Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріо-
ритетних галузях економіки з метою створення нових 
робочих місць» [5] фінансова підтримка припинена. 
Надаються тільки деякі фінансові преференції шляхом 

зниження ставки податку та окремі механізми звіль-
нення від мита і повернення інвестицій за рахунок за-
стосування методу прискореної амортизації. Також 
тимчасово припинено надання державної підтримки, 
передбаченої законами України «Про інвестиційну ді-
яльність» [1], «Про наукові парки» [3], «Про іннова-
ційну діяльність» [2]. Законом України «Про режим 
іноземного інвестування» пільги не передбачені, нада-
ються тільки державні гарантії у разі зміни законодав-
ства, гарантується компенсація і відшкодування збит-
ків іноземним інвесторам [5]. 

Відсутність державної підтримки інновацій є  
предметом активного соціального обговорення. Врегу-
люванню цих питань може сприяти створення відпо-
відних інституцій, як Банку розвитку або спеціалізо-
ваного експортно-кредитного агентства, націленого на 
розвиток різноманітних механізмів підтримки екс- 
порту як адміністративного (мита, квоти), так і еконо-
мічного характеру (субсидії, ультації, продукти спеці-
алізованих установ). Слід зазначити, що формати дія-
льності такого агентства є досить дискусійним. 

11 жовтня 2016 р. Постановою Кабінету Міністрів 
України № 711 створено Національний комітет з про-
мислового розвитку [6]. Визначено процедуру ство-
рення експортної ради з фахівців, які мають досвід у 
вирішенні питань інноваційного розвитку промисло-
вості. Слід зазначити, що розвиток відповідних інсти-
туцій потребує певного часу і залежить від чисельних 
соціально-політичних чинників. 

Враховуючи вищезазначене, механізми активіза-
ції інновацій та відповідні інструменти необхідно шу-
кати в прямих інвестиціях. 

 
2. Фінансові джерела підтримки інновацій 
У сучасних умовах підвищується важливість по-

шуку прямих інвестицій у інноваційні технології, зва-
жаючи на поганий фінансовий стан банків. За період 
з 1 січня 2014 р. до 1 жовтня 2016 р. кількість банків 
скоротилася зі 175 до 100, погіршилася структура ак-
тивів та зобов’язань, що призвело до збитків. Відно-
шення обсягу створених резервів під кредитні ризики 
до кредитного портфелю за півтори роки зросло з 13 
до 31% [14].  

Університетом митної справи та фінансів викори-
стовується методика оцінки фінансової стійкості та 
групування банків із близькими характеристиками ак-
тивів, пасивів, доходів і витрат, так званий струк- 
турно-функціональний 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 нейрон-
них мереж — самоорганізаційних карт Кохонена і за-
безпечує зручну візуалізацію розподілу ринку банків-
ських послуг [9]. 

Найбільшу частку системи протягом усього пері-
оду займають банки центральної групи із відносно зба-
лансованою структурою та стійким фінансовим ста-
ном. За останні роки кількість банків скорочується, 
хоча група залишається найбільшою: за станом на 
01.10.2016 р. це 36 банків із загальними активами  
929 млрд грн, що займає 73% від сукупного обсягу. 
Враховуючи високу частку кредитів суб’єктам госпо-
дарювання, групу можна було би розглядати як по- 
тенційне джерело кредитування інноваційних про-
грам, але залучені ресурси є одними з найдорожчих у 
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системі і ставки за кредитами, близько 20%, є надто 
високими.  

Одна із великих за розміром активів група сфор-
мована із банків, що мають високу питому вагу по- 
точних зобов’язань і досить дешеву ресурсну базу. За 
станом на 01.10.2016 р. до групи входить 7 банків із 
сукупними активами 163 млрд грн. Незважаючи на 
низьку вартість ресурсів доходність активів є підвище-
ною — близько 27%.  

Найдорожчі ресурси також припадають на групу 
малих банків із високою часткою коштів фізичних 
осіб. Доходність активів даної групи наближається до 
24%. За станом на 1 жовтня до цієї групи входить  
18 банків із сукупними активами 18 млрд грн.  

Банки інших груп мають нестійкий фінансовий 
стан і суттєві структурно-функціональні обмеження 
для розвитку кредитування. До таких груп належать 
банки із значною часткою роздрібних кредитів, цінних 
паперів у активах, надлишковими високоліквідними 
активами, проблемні банки із неякісними активами і 
збитковим результатом та деякі інші групи. Зважаючи 
на низьку рентабельність та загальний обмежений  
розвиток операцій, банки вищезазначених груп не ма-
ють необхідних ресурсів для кредитування бізнесу. 

Таким чином, банківська кредитна підтримка 
інноваційного розвитку є вкрай обмеженою. Банки із 
нестійким фінансовим станом не мають потенціалу 
для розвитку кредитування, а більш стійкі групи мають 
підвищений рівень процентних ставок. Найбільш  
перспективними для розвитку інноваційного кредиту-
вання є великі банки центральної структурно-функці-
ональної групи. Саме ці банки мають потенціал для 
розвитку новітніх банківських технологій і потребують 
державної підтримки. 

В умовах обмеженого розвитку кредитних опера-
цій банки розробляють продукти, спрямовані на роз-
ширення кола клієнтів. Втрату процентного доходу 
компенсує отримання комісійних винагород. Одним з 
таких продуктів виступає пряме фінансування іннова-
ційних програм безпосередньо інвесторами. При 
цьому банки здійснюють пошук інвесторів, оцінку 
кредитного ризику інноваційних програм та страху-
вання відповідних операцій. Операції «прямого креди-
тування» на сьогодні активно розвивають у проектах 
«Альфа-Поток» в системі Альфа-Банк та КУБ При- 
ватБанка, де крім фінансової, враховується і соціальна 
складова.  

Відповідні інструменти інвестування коштів в ін-
новаційні проекти отримали широкий розвиток у ба-
гатьох країнах як кредитування краудлендингу та  
краудфандингу, що розпочалося на початку 2000-х ро-
ків і вже сягнуло десятків млрд дол. США. 

В Україні розвиток інструментів прямого креди-
тування потребує розробки відповідної нормативної 
бази для урегулювання відповідних взаємовідносин та 
обрахування фінансових ризиків.  

 
3. Підвищення ролі вищих навчальних закладів  
Передові моделі інноваційної політики багатьох 

країн формуються по принципу «потрійної спіралі», 
зміст якого полягає у взаємодії університетів, підпри-
ємств і держави на всіх етапах створення інновацій-
ного продукту. При цьому університет стає ядром 
інноваційної діяльності, формування такої моделі в 
європейських країнах сприяє переходу від індустріаль-
ного суспільства до суспільства знань. В Україні від- 

повідні складові елементи досі фактично не взаємоді-
ють. Наукові парки, бізнес-інкубатори, інші бази для 
розробки «start-up» ще не отримали стратегічної під- 
тримки наукових центрів, що відповідають за іннова-
ційний розвиток держави. Розвиток інноваційних про-
ектів розпочався саме за ініціативою вищих навчаль-
них закладів. 

Прикладом є Регіональний центр інноваційного 
розвитку банківської системи України, створений у 
2015 р. на базі Університету митної справи і фінансів 
у Дніпрі з метою підвищення рівня фінансової гра- 
мотності користувачів банківських послуг, надання 
консультацій щодо проблемних питань при обслугову-
ванні у банках, впровадженні банківських продуктів.  

На спеціалізованому сайті Центру розміщено ін-
формацію про банківські послуги, що надаються у ре-
гіоні, актуальні новини, рейтинги банків. Передбачено 
режим реєстрації заявок користувачів банківських 
продуктів. Викладачами та студентами надаються кон-
сультаційні послуги із роз’ясненням прав клієнтів, за-
конодавчих норм, що регулюють порядок проведення 
банківських операцій, особливості та переваги нових 
банківських продуктів. Науковці-теоретики та прак-
тики провели серію семінарів із обговоренням інстру-
ментарію прямого кредитування інноваційних про-
грам у регіоні, сприяння впровадженню новітніх бан-
ківських технологій та зростанню фінансової грамот-
ності користувачів банківських продуктів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Відсутність інноваційного розвитку в Україні створює 
загрозу для її економічної безпеки. Задекларовані у за-
конодавстві заходи гальмуються, у першу чергу, через 
брак фінансування. Одним із найбільш перспективних 
шляхів є розвиток прямого кредитування інновацій-
ного бізнесу. 

Слабкий фінансовий стан банків обмежує на-
дання класичних кредитних продуктів для підтримки 
інноваційних програм. Для дослідження розвитку  
ринку банківських продуктів доцільно використову-
вати структурно-функціональний аналіз, який дозво-
ляє формувати однорідні групи банків, вивчати зміни 
їх обсягів та характеристик, визначати найбільш перс-
пективні напрямки держаної підтримки банківського 
кредитування. 

Одним із найбільш перспективних шляхів є роз-
виток прямого кредитування інноваційного бізнесу. В 
Україні відкриваються програми прямого кредиту-
вання бізнесу за рахунок коштів інвесторів. 

Використання методики групування однорідних 
банків за їх місцем на ринку та рівнем фінансової стій-
кості, так званий структурно-функціональний аналіз, 
дозволяє виявляти потенційно важливі сегменти рин-
ку для забезпечення державної підтримки ключових 
програм, у тому числі, розвитку інноваційного бізнесу. 

Реальні шляхи побудови центрів інноваційної ді-
яльності починаються з відкриття бізнес-інкубаторів 
та наукових парків у складі вищих начальних закладів. 
Прикладом може стати Регіональний центр інновацій-
ного розвитку банківської системи, створений у  
2015 р. на базі Університету митної справи і фінансів 
у Дніпрі. Науковці-теоретики та практики сприяють 
впровадженню новітніх банківських технологій та  
зростанню фінансової грамотності користувачів бан-
ківських продуктів. У тому числі, поширюються мето-
дичні підходи до прямого фінансування інноваційних 
програм.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
 
Модернизации экономики Украины входит в 

число приоритетных проблем и активно изучается ве-
дущими учеными-экономистами [1-6]. Ориентирован-
ная на индустриальную эпоху структура экономики 
Украины не позволяет создавать в достаточном объеме 
высокотехнологичные товары и услуги, которые были 
бы конкурентоспособны и востребованы на глобаль-
ном рынке. Как результат экспорт сокращается, тра-
диционные последние десятилетия сектора экономики 
утрачивают свои позиции, а экономически активное 
население ищет возможности для трудоустройства за 
пределами Украины. Система образования и воспро-
изводства человеческого капитала, оставаясь ориенти-
рованной на эти морально устаревшие сектора эконо-
мики, закрепляет структурно-технологическую отста-
лость. Учитывая указанные тенденции неслучайно 
внутренний валовой продукт в Украине в 7 раз 
меньше, чем в США и, очевидно, преодоление такого 
разрыва требует ускоренной модернизации экономики 
Украины. 

Обзор научных публикаций связанных с исследо-
ваниями проблем модернизации свидетельствует об 
акценте на уже сложившиеся экономические и про-
мышленные районы Украины [2-3], определение ме-
тодологических подходов [2], изучение процессов мо-
дернизации экономики с позиций неоиндустриализа-
ции [4], перспектив опережающего  развития [5] и 
оценки роли инноваций [6]. При этом остаются без 
должного внимания глобальные и локальные про-
цессы развития цифровой экономики и электронных 
платформ, а также потенциал их положительного вли-
яния на обеспечение модернизации экономики и ро-
ста объёмов выпуска товаров и услуг. Согласно ана-
лизу Бостонской консалтинговой группы» (The Boston 
Consulting Group) на данный момент «дигитализация 
является ключевым драйвером роста ВВП» [7, c. 7]. 

Таким образом, не решенной остаётся проблема 
модернизации экономики Украины за счет развития 
её цифровой составляющей. Соответственно целью 
статьи является определение тенденций развития 
цифровых платформ, как части цифровой экономики, 
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и обоснование путей приоритетного развития данного 
направления как фактора модернизации экономики 
Украины. 

 

Цифровая (электронная) экономика 
Существуют различные подходы к определению 

цифровой экономики. Одна из общепринятых дефи-
ниций, предложена еще в 2001 году Т. Месенбургом 
(T. Mesenbourg) и используемая до сих пор в эконо-
мически развитых странах [8]. Согласно этому подходу 
в состав цифровой экономики предлагается включать 
три основных компонента: 

 инфраструктура электронного бизнеса1 (обо-
рудование, программное обеспечение, телекоммуни-
кации, сети, человеческий капитал и т. д.); 

 электронный бизнес2 (осуществление любых 
бизнес процессов через Интернет); 

 электронная коммерция3 (продажа или по-
купка товаров и услуг в Интернете). 

С позиций классической экономической теории 
такой выбор компонент нельзя считать случайным. 
Описанные и разграниченные К. Марксом «производ-
ство, распределение, обмен, потребление» [9, с. 25] од-
нозначно сопоставляются с компонентами цифровой 
экономики. Электронный бизнес обуславливает диги-
тализацию производства. Электронная коммерция, 
согласуя интересы продавца и покупателя, приводит к 
дигитализация обмена, распределение и отчасти по-
требления цифровых продуктов, которые совершения 
в момент обмена. Например, купленное приложение 
для смартфона или приобретение различных артефак-
тов в сетевых компьютерных играх можно считать 
примером цифрового обмена и потребления.  

Если рассматривать процесс дигитализации с по-
зиции разделения экономики на три сектора (первич-
ный — сельское хозяйство и добыча полезных ископа-
емых, вторичный — промышленное производство, тре-
тичный — услуги), то принципиальным отличием яв-
ляется не столько увеличение доли третичного сектора 
или появления нового (цифровой экономики), а ради-
кальное преобразование всех трех уже существующих 
секторов. Учитывая современные технологические 
возможности и тенденции их развития, может исчез-
нуть классическое разделение между указанными сек-
торами. Например, уже сейчас используя технологи-
чески возможно удаленно в режиме онлайн обрабаты-
вать сельскохозяйственные поля, собирать урожай, 
производить промышленную продукцию, делать меди-
цинские операции и оказывать различные услуги. 
Следовательно, происходит модернизация не отдель-
ных секторов экономики, а архитектуры всей эконо-
мической системы.  

Возможности для использования цифровых тех-
нологий в экономики с каждым годом расширяются. 
Помимо людей, интернетом сегодня «пользуются» 
около 10 млрд машин и механизмов — устройств, дат-
чиков и приборов, а к 2020 году исследователями из 
компании Гартнер (Gartner) прогнозируется двукрат-
ное увеличение этого числа4. Следовательно, участие 
человека в производстве и промежуточном потребле-
нии будет уменьшаться. 

Качественные изменения в использовании сете-
вых цифровых технологий на протяжении последних 
десятилетий обусловили выделение четырех этапов 
цифровой революции (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Классификация этапов цифровой революции 
 

Источник: Бостонская консалтинговая группа. 

                                                
1 e-business infrastructure. 
2 e-business. 
 

3 e-commerce. 
4 http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317.   
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Первый этап цифровой революции (1990- 
2000 гг.) характеризовался формированием необходи-
мой инфраструктуры для обеспечения доступа к ин-
формации через Интернет, сайты в основном предна-
значались только для чтения (получения) информа-
ции, а не её размещения. На втором этапе (2000- 
2010 гг.) сами пользователи стали активными участни-
ками создания и накопления данных1. Третий этап 
(2010-2020 гг.) ознаменовался эрой социальных сетей 
и мессенджеров (приложений для обмена мгновенным 
сообщениями). Четвертый этап, начало которого воз-
можно будет положено с 2020 года, предполагает по-
строение так называемого нейронета, т.е. сети, где 
коммуникации между людьми, животными и вещами 
будут осуществляться на принципах нейрокоммуника-
ции2.  

Накладывает хронологические рамки цифровой 
революции на периодизацию промышленных револю-
ций [10, с.19] становится очевидным, что цифровая 
революция является инструментом перехода от третей 
промышленной революции к четвертой промышлен-

ной революции (Индустрии 4.0) и её влияние непо-
средственно отражается на создании ВВП в ведущих 
экономиках планеты.  

Как показывает динамика изменений за 2016 год 
относительно 2010 года, доля цифровой экономики 
увеличилась во всех без исключения двадцати круп-
нейших экономиках планеты (табл. 1). Однако диги-
тализация экономики проходит не равномерно и её 
объем в различных странах составляет от 1,5% до 
12,4%, а увеличение за прошедшие 6 лет колеблется от 
1,09 до 1,72 раз.  

Развитые экономики имеют в среднем более вы-
сокую долю цифровой экономики в ВВП, чем разви-
вающиеся, которая составляет 5,53%. И этот показа-
тель варьируется от 12,4% в Великобритании до 3,4% 
во Франции.  

Развивающие страны несколько отстают. Их 
средний уровень — 3,53% ВВП, а диапазон колебаний 
от 1,5% в Индонезии до 6,9% в Китае. При этом сред-
няя скорость роста цифровой экономики в развиваю-
щихся странах выше 1,4 раза, против 1,28 в развитых 
странах.  

 
Таблица 1 

Изменения доли цифровой экономики в структуре ВВП стран G-20 
Страна 2010 2016 +/- 2016 к 2010 

Великобритания 8,3 12,4 4,1 1,49 

Южная Корея 7,3 8 0,7 1,10 

Китай 5,5 6,9 1,4 1,25 

Евросоюз 3,8 5,7 1,9 1,50 

Индия 4,1 5,6 1,5 1,37 

Япония 4,7 5,6 0,9 1,19 

США 4,7 5,4 0,7 1,15 

Мексика 2,5 4,2 1,7 1,68 

Германия 3 4 1 1,33 

Саудовская Аравия 2,2 3,8 1,6 1,73 

Австралия 3,3 3,7 0,4 1,12 

Канада 3 3,6 0,6 1,20 

Италия 2,1 3,5 1,4 1,67 

Франция 2,9 3,4 0,5 1,17 

Аргентина 2 3,3 1,3 1,65 

Россия 1,9 2,8 0,9 1,47 

ЮАР 1,9 2,5 0,6 1,32 

Бразилия 2,2 2,4 0,2 1,09 

Турция 1,7 2,3 0,6 1,35 

Индонезия 1,3 1,5 0,2 1,15 

Среднее 3,42 4,53 1,11 1,32 
Среднее (развитые страны) 4,31 5,53 1,22 1,28 
Среднее (развивающиеся страны) 2,53 3,53 1 1,40 

 
Источник: Бостон Консалтинг Групп. 
 
Для всех стран из группы G-20 дигитализация 

экономики не имеет признаков ускорения и проходит 
весьма плавно.  

Доля цифровой экономики в Украине по оцен-
кам некоторых экспертов составляет 2% (по состо- 

янию на 2015 год)3, что вписывает в характеристики 
развивающихся стран. При этом особое внимание 
стоит уделить изменению индекса дигитализации эко-
номики (рис. 2), рассчитываемому Бостонской кон-
салтинговой группой (BCG e-Intensity)4.  

 

                                                
1 http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-

web-20.html. 
2 Коммуникации на уровне мозг-мозг. 
3 Станут ли цифровая экономика и стратегия созда-

ния "точек роста" локомотивом развития Украины? — Ре-
жим доступа: https://delo.ua/news-companies/stanut-li-

cifrovaja-ekonomika-i-strategija-sozdanija-tochek-rost-
304952/. 

4 Индекс цифровизации экономики рассчитывается 
как средневзвешенная сумма трех субиндексов: развитие 
инфраструктуры, онлайн-расходы, активность пользова-
телей. 
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Рис. 2. ВВП на душу населения и интенсивность интернет экономики их динамика в 2011-2015 гг.  

 
Источник: https://www.bcgperspectives.com/content/ interactive/ telecommunications_media_entertainment_bcg_e 

_intensity_index/. 
 
Положение и изменение положения Украины в 

системе координат индекс дигитализации экономики 
и ВВП на душу населения свидетельствует о двух нега-
тивных моментах. С одной стороны, Украина отстает 
по степени дигитализации экономики не только от 
развитых стран, но и развивающихся экономик вклю-
чая наших географических соседей и стран-членов 
СНГ. С другой стороны, легко заменить, что наклон 
траектории изменений в Украине почти параллелен 
оси индекса дигитализации экономики. Это означает, 
что развитие цифровых технологий в Украине не пре-
вращается в увеличение выпуска товаров и услуг. 

Также это может свидетельствовать о дигитализации 
именно потребления, а не производства товаров и 
услуг.   

Во много похожие данные приводит Междуна-
родный телекоммуникационный союз1. Согласно рас-
считываемого этой организацией индекса развития 
информационно-коммуникационных технологий 
(IDI), который включает в себя три субиндекса: доступ 
к информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ), использование ИКТ и навыки использо-
вания ИКТ [11, с. 9].  

Таблица 2 
Структура индекса развития информационно-коммуникационных технологий 

Доступ к ИКТ Базовая величина 
Вес показателя в 
субиндексе, % 

Вес субиндекса в 
индексе, % 

1. Абонентская база фиксированной телефонной связи 
на 100 жителей 

60 20

40 

2. Число абонентов мобильной сотовой телефонной 
связи на 100 жителей 

120 20

3. Международный интернет-трафика (бит/с) на одо-
ного интернет-пользователя 

976 696* 20

4. Процент домашних хозяйств с компьютером 100 20

5. Процент домохозяйств с доступом в Интернет 100 20

Использование ИКТ Базовая величина 
Вес показателя в 
субиндексе, % 

Вес субиндекса в 
индексе, % 

6. Процент лиц, пользующихся Интернетом 100 33

40 
7. Фиксированная широкополосная подписка на 100 
жителей 

60 33

8. Активная мобильная широкополосная связь на 100 
жителей 

100 33

Навыки использования ИКТ Базовая величина 
Вес показателя в 
субиндексе, % 

Вес субиндекса в 
индексе, % 

9. Среднее количество лет обучения 15 33

20 
10. Совокупный коэффициент охвата школьным обуче-
нием 

100 33

11. Совокупный коэффициент охвата образованием в 
высших учебных заведениях 

100 33

 
* Нормализованное логарифмическое значение составило 5,99. 
 

                                                
1 International Telecommunication Union.  
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Не смотря на то, что динамика индекса для Укра-
ины положительная и наблюдается увеличение его 
значения с 5,21 до 5,33, однако относительно других 
стран прогресса нет. Согласно этому индексу в 2015-
2016 годах Украина стабильно занимает 76 позицию 
[11, с.12] из 175 стран, участвующих в данном рей-
тинге.  

Однако более детальный анализ субиндексов по-
казывает, что позиция Украине может быть более оп-
тимистичной, чем есть на самом деле. Если по субин-
дексу «Доступ к ИКТ» — 71 позиция (значение 6,48),  
а по субиндексу «Использование ИКТ» — 114 позиция 
(значение 2,57), то по субиндексу «Навыки использо-
вания ИКТ» — 11 позиция (значение 8,57), что выше, 
чем в Германии, Великобритании или Швеции. Од-
нако количество средних лет обучения и распростра-
ненность среднего и высшего образования не всегда 
переходит в высокое качество использования ИКТ.  

Таким образом, образом можно утверждать, что 
объёмы цифровой экономики в глобальном экономи-
ческом пространстве увеличивается, однако это про-
цессы в Украине развиваются медленнее и менее эф-
фективно, чем в развитых и многих развивающихся 
странах. Это в свою очередь затрудняет модернизацию 
экономики и закрепляет экономическое отставание. 

 
Электронные платформы как элемент  

цифровой экономики 
Одним из важных элементов современной циф-

ровой экономики являются электронные платформы. 
В рамках данного исследования, под электронной 
платформой представляют собой единая совокупность 
реестров субъектов и объектов различных коммуника-
ций (потребителей, производителей, услуг и т.п.), ал-
горитмов их взаимодействия и хранилища, осуществ-
ленных между ними транзакций, которая действует 
он-лайн. 

Как видно из определения, электронную плат-
форму следует считать не только техническим инстру-
ментом, но и носителем стандартов (правил), которые 
формируют единые нормы и архитектуру коммуника-
ций для всех экономических агентов.  

Электронные платформы в контексте ключевых 
принципов цифровой экономики с одной стороны ба-
зируются на IT инфраструктуре, а с другой стороны 
являются базисом не только электронной коммерции 
и электронного бизнеса, но и всего спектра коммуни-
каций в треугольнике бизнес-потребители-государ-
ство (табл. 3). 

Таблица 3 
Базовые модели коммуникаций для формирования электронных платформ 

Субъект 
(производитель товаров и 

услуг) 

Объект (потребители товаров и услуг) 

Бизнес Потребители Правительство 

Бизнес  

Модель бизнес для биз-
неса (Business-to-
business: B2B). 
Электронные коммерче-
ские закупки.  

Модель бизнес для по-
требителей (Business-to-
consumer: B2С). 
Интернет магазины. 

Модель бизнес для пра-
вительства (Business-to-
Government B2G). Элек-
тронные государствен-
ные закупки 

Потребители (домохозяй-
ства) 

Модель потребители для 
бизнеса 
(Customer-to-business: 
C2B). 
Контекстная реклама 
бизнеса и электронные 
биржи труда.  

Модель потребители для 
потребителей 
(Customer-to-Customer: 
C2С). 
Электронные плат-
формы совместного по-
требления. 

Модель потребители для 
правительства 
(Customer-to- 
Government: C2G). 
Электронные плат-
формы для подачи пети-
ций.  

Правительство 

Модель правительство 
для бизнеса 
 
(Government-to-Business: 
G2B). 
Государственные услуги 
для бизнеса. 

Модель правительство 
для потребителей 
(Government to 
Consumer: G2С). 
Государственные услуги 
для граждан.  

Модель правительство 
для правительства 
(Government-to-
Government: G2G). 
Электронное правитель-
ство.  

 
Модель B2B является типичными базисом для 

формирования электронной платформы, которая 
обеспечивает возможность он-лайн закупки товаров, 
услуг и работ одним бизнесом у другого бизнеса. 
Также примером использования этой модели явля-
ются электронные платформы, обеспечивающие логи-
стику, например, для оптимизации морских перевозок 
с использованием «умных кораблей» [12].  

Электронная платформа для закупок даёт следу-
ющие преимущества для заказчика: 

- максимизация количество поставщиков и воз-
можность их постоянного расширения без увеличения 
расходов на их привлечение; 

- оптимизация (минимизация) расходов подраз-
деление, отвечающее за закупки; 

- автоматизация выбора поставщика. 

Одновременно имеют преимущества для постав-
щиков:  

- расширение рынка сбыта; 
- уменьшение затрат поставщика на рекламу и 

продвижение продукции; 
- стандартизация правил подачи заявок для уча-

стие в закупках для разных заказчиков; 
- понимание своей конкурентной позиции.  
Обобщая перечисленные преимущества можно 

констатировать, что электронная платформа (в модели 
B2B) снижает транзакционные издержки и асиммет-
рию информации на рынке, что способствует разви-
тию свободной конкуренции.  

Модель B2С чаще всего воплощается в электрон-
ных платформах, которые действуют в логике интер-
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нет-магазина. Наиболее известной и капитализиро-
ванной электронной площадкой такого типа является 
Alibaba Group.1, активы которой по состоянию на 31 
марта 2016 года превышали 360 млрд долл. США. [13, 
с.22] Важной особенность развития этой компании яв-
ляется  

Модель B2G реализует в электронных платфор-
мах для осуществления государственных закупок. 

Модель C2B предполагает создание ценность со 
стороны клиентов для бизнеса. Одним из видов реа-
лизации этой модели может быть размещение кон-
текстной рекламы в блогах и интернет ресурсах потре-
бителей (например, Google AdSense). Вместе с тем до-
мохозяйства являются поставщикам трудовых ресур-
сов для бизнеса и электронные платформы, которые 
агрегируют реестры тех кто ищет работу и работодате-
лей, можно считать воплощением этой модели.  

Модель C2С представлена электронными плат-
формами совместного потребления (например, 
Airbnb2, а также продажей товаров потребителями друг 
другу (например, eBuy). 

Модель C2G предполагает взаимодействие домо-
хозяйств с органами государственной власти, напри-
мер, для получения информации об отношении к тем 
или иным инициативам (платформы для подачи элек-
тронных петиций).  

Модель G2B реализуется через электронные 
платформы по оказанию государственных услуг для 
бизнеса (сбор налогов, выдача разрешительные доку-
ментов, различной информации и т.п.).  

Модель G2C предполагает взаимодействие домо-
хозяйств с органами государственной власти, напри-
мер, для онлайн уплаты налогов или получения ин-
формации в виде справок (выписок) из государствен-
ных реестров.  

Модель G2G предполагает коммуникацию между 
двумя государственными организациями и часто ис-
пользуется в контексте электронного правительства. В 
этом случае, положительный эффект для националь-
ной экономики обусловлен снижением бюджетных 
расходов на государственно управление.  

Перспективным направлением развития элек-
тронных платформ является переход от централизо-
ванного администрирования баз данных на этих плат-
формах к их распределенному формированию и адми-
нистрированию согласно логике технологии блок-
чейн. Примером такой платформы является 
Ethereum3.  

Подводя промежуточные итоги можно сделать 
вывод, что использование электронных платформ 
приводит к увеличению полноты  информации на 
рынке, повышение доверия между контрагентами че-
рез прозрачность транзакций и фактически возрожда-
ется эпоха свободной конкуренции на принципиально 
новой технологической основе. А сами электронные 
платформы становятся ядрами глобальных экосистем4, 
объединяя виртуальный и реальный мир.  

 
 

                                                
1 Стоит отметить, что электронная платформа 

Alibaba также работает в модели В2B. 
2 http://www.airbnb.com. 
3 https://ethereum.org/ . 
4 Примерами широко известных являются экоси-

стема Apple, Google, Microsoft, Amazon, Alibaba. 

Развитие электронных платформ в Украине 
Украина не является исключением из глобальных 

трендов экономического развития, и последние годы 
наблюдается активное развитие электронных плат-
форм. Позитивными факторами для развития цифро-
вой экономики в Украине является: (1) рост стажа ис-
пользовании сети Интернет; (2) расширения числа мо-
бильных устройств, которые имеют доступ к сети Ин-
тернет; (3) подрастание молодого поколения, для ко-
торого Интернет и цифровые технологии являются 
обыденным явлением.  

Наиболее успешной платформой в рамках модели 
B2G является внедрение и развивается системы госу-
дарственных электронных закупок «ProZorro». Ее 
структура предполагает наличие двух уровней: (1) ДП 
«ProZorro», которое является хранилищем Базы дан-
ных и процессинговым центром для проведения аук-
ционов и (2) электронные торговых площадки, у ко-
торых частные владельцы и их количество потенци-
ально не ограничено.  

Цена закупки определяется по результатам аук-
циона на понижение, что позволяет путем сравнения 
первоначальной и окончательной цены определить 
экономическую эффективность деятельности этой 
площадки. По результатам 1 квартала 2017 оценочная 
экономия составляет 7,78 млрд грн.5 Хотя существует 
целый ряд претензий к данной методологии подсчета 
экономической эффективности6, имеет место ряд 
иных положительных моментов её использования. Так 
не менее важным фактором, чем «чистая» экономиче-
ская эффективность, является постоянный рост коли-
чества организаторов торгов (заказчиков) и участни-
ков торгов (потенциальных поставщиков) численность 
которых уже составляет 25,5 тыс. и 96,2 тыс. соответ-
ственно. Таким образом, происходит масштабное во-
влечение, как бизнеса та и организаций подчиненных 
правительству в использование электронных плат-
форм. И тоге это приводит к развитию свободной кон-
куренции.   

Успешная деятельность электронной платформы 
«ProZorro» способствовала развитию модели В2B от-
носительно коммерческих закупок. С 2016 года дей-
ствует открытая система коммерческих закупок 
«Rialto», которая объединяет группу частных торговых 
площадок. 

Примером реализации модели С2С в Украине яв-
ляется электронная платформа «Blablacar»7, которая 
обеспечивает совместное потребление транспортных 
услуг.  

Достаточно амбициозным концептом является 
проект электронная платформа «Up.me»8, которая 
предполагает объединение на единой платформе орга-
нов государственной власти, представителей бизнеса, 
гражданского общества, потребителей и различных 
учреждений и организаций.  

Несмотря на наличие различных элементов циф-
ровой экономики в Украине, отсутствует комплекс-
ный подход в её развитии. В Стратегии устойчивого 
развития «Украина-2020» [14], цифровая экономика 

5 https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-
a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis.  

6 Возможность завышения изначальной цены за-
купки по сравнению с рыночной.  

7 https://www.blablacar.com.ua/.  
8 http://ua.up.me/.  
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не упоминается. Отдельные акценты делаются исклю-
чительно на электронном государственном управле-
нии и предоставлении государственных услуг в элек-
тронном виде.  

Только в последнее время активизировалась ра-
бота по обсуждению «Цифровой повестки дня для со-
временной Украины» 1, в то время как «Цифровая по-
вестка дня для ЕС» была принята в 2010 году и рас-
считана до 2020 года.  

Таким образом, несмотря на значительное отста-
вание в определении стратегического вектора разви-
тия цифровой экономики Украины, на операционной 
уровне наблюдается развитие соответствующее гло-
бальным тенденциям.   

 
Выводы 

1. Дигитализация экономики является глобаль-
ным явлением, которое влияет на модернизацию всех 
национальных экономик.  

2. Украина отстает от ведущих экономических 
стран и многих развивающихся не только по объемам 
ВВП на душу населения, но и объемам цифровой эко-
номики в ВВП. В большинстве развитых стран увели-
чение ВВП проходит гармонично с развитием цифро-
вой экономики. В Украине прогресс во внедрении 
цифровых технологий не приводит к прорывным эко-
номическим результатам, расширение использования 
ИКТ не оказывает существенного влияния на рост 
ВВП. Можно сказать, что происходить модернизация 
потребления, но не происходит модернизация произ-
водства.  

3. Цифровые платформы зарождаются в вирту-
альном пространстве, а затем проводят экспансию в 
реальном пространств, превращаясь в ядра глобальных 
бизнес экосистем. Таким образом, потенциальные 
точки роста для национального хозяйства смещаются 
из реального (оффлайн) пространства в виртуальное 
(онлайн) пространство.  

4. Затягивание процесса консолидации усилий 
бизнеса и власти в вопросах формирования приорите-
тов развития и использования цифровых технологий 
приводит к затормаживанию модернизации нацио-
нальной экономики Украины. 

5. Учитывая достаточно низки позиции Укра-
ины по доступу и ИКТ целесообразно рассмотреть 
возможность внедрения социального интернета (в том 
числе мобильного) для широких масс населения, как 
необходимого условия для ускоренного развития циф-
ровой экономики. 

6. В современных условиях перед каждым биз-
несом, и органом власти стоит проблема (А) присо-
единения у уже действующим электронным платфор-
мам и (Б) создание новых платформ (в еще не занятых 
нишах или более эффективных, чем действующие). У 
домохозяйств основная задача получение доступа к 
уже существующим платформам и эффективное уча-
стие в их деятельности.  

7. Действующие стратегические документы 
определяют приоритеты развития электронного пра-
вительства, значимость цифровой экономики как 
комплексного фактора для модернизации экономики 
Украины отсутствует или находится в состоянии фор-
мирования.  

 

                                                
1 http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/140547.html. 
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ПАРАДИГМА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: 
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

 
Постановка проблеми. Напрями еволюції еконо-

міки будь-якої держави задає модернізація, що є ос-
новним драйвером зростання національної конкурен-
тоспроможності. Однак у світлі суспільно-політичних 
подій які зараз відбуваються в Україні, окрім реаль-
ного сектору економіки, який ми намагалися модер-
нізувати 25 років незалежності, перейти від сиро-
винно-експортної економіки до економіки знань, на 
«сцені» модернізаційних перетворень з’явилися нові 
виклики сучасної реальності — обороноздатність та на-
ціональна безпека. Тому, перетворення України в  
розвинену економічну державу, що здатна відстоювати 
свої економічні і політичні інтереси в умовах глобаль-
них викликів, безпосередньо пов’язане із здійсненням 
системної модернізації усіх сфер життєдіяльності сус-
пільства. Зокрема економічна наука, яка формує тео-
ретичну основу і категоріальний апарат досліджень да-
ної проблеми, повинна стати одним із вирішальних 
чинників з розв’язання завдань, пов’язаних із модер-
нізаційними процесами в країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система 
загальнотеоретичних уявлень автора в межах модерні-
заційної парадигми ґрунтується на накопиченому ем-
піричному матеріалі, критичному аналізі та система-
тизації монографічної і періодичної літератури з теми 
дослідження та здійсненні узагальнення наукових до-
робок з даної проблематики. Зокрема, сформованими, 
закордонними дослідниками, такими як Р. Бендикс, 
С. Ваго, Р. Дарендорфр, Ш. Ейзенштадт, Д. Ептер, 
М. Леві, Р. Макрідіс, В. Мур, Т. Парсонс, Л. Пай, 
Д. Растоу, Е. Шилз, В. Цапф, Р. Уорд, концептуаль-
ними засадами модернізації (критерії, фази, етапи, 
типи і вплив на суспільні процеси тощо); ґенезі на- 
укових поглядів на модернізацію, як форми роз-
в’язання суперечностей соціально-економічного роз-
витку суспільства, дослідників країн пострадянського 
простору: С. Н. Гаврова, В. М. Геєця, А. А. Гриценка, 
І. В. Грицюка, О. А. Ковтун, Г. С. Коротєєва, Л. М. 
Крюкова, Л. М. Кузьменко, Н. Б. Ларіної, Е. М. Ліба-
нової, О. О. Ляховець, В. І. Ляшенка, П. Є. Матков-
ського, Г. В. Ортіної, Й. М. Петровича, І. В. Побере-
жнікова, В. П. Семиноженка, О. В. Феєр, А. С. Фомі-
ної, Л. Г. Червової, О. А. Шекшуєва, В. Н. Шимова, 
С. І. Штефана та ін. Разом з тім, незважаючи на роз- 
гляд поняття «модернізація» в різних площинах, пов-
ною мірою не окреслені напрями модернізаційних 
процесів та залишаються дискусійними серед науков-
ців питання щодо складових модернізації суспільства. 
Актуальність зазначених проблем визначила вибір 
теми, завдання й мету дослідження. 

Метою статті є аналіз феномена «модернізація», 
розкриття та уточнення сутності даного поняття, при-
чин його виникнення, етапів, напрямів розвитку, вза-
ємозв’язку теоретичної основ і категоріального апа-
рату досліджень даної категорії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Заснов-
ником теорії модернізації в сучасному розумінні є Ар- 
ман-Жан дю Плессі де Рішельє (1585—1642) — фран-
цузький герцог, кардинал Католицької церкви, міністр 
Франції, який у свій час заклав основи королівської 
модернізації. Він виправдував реформування «Старого 
порядку» — державно-суспільного ладу, що існував у 
Франції з кін. XVI — поч. XVII ст. до Великої францу-
зької революції, на противагу новим політичним і со-
ціальним відносинам, державним інтересам країни в 
області внутрішньої і зовнішньої політики [1]. У 
1770 р. Жан Антуан Кондорсе (1743—1794) — францу-
зький філософ-просвітник, який в економічних пи-
таннях був прихильником фізіократів, визначив мо- 
дернізацію, як здатність сучасних людей науково на-
правляти зміни в суспільстві. Він вважав, що протягом 
всієї історії, головним творчим інструментом в дер- 
жавному будівництві було і залишається національне 
почуття [2]. 

Формування сучасних концептуальних уявлень 
про модернізацію бере свій початок у 1950-60 роках у 
працях представників провідних соціологів, політоло-
гів та економістів США та Англії (Р. Бендикс, Р. Да-
рендорфр, В. Мур, Л. Пай, Т. Парсонс, У. Ростоу, 
Е. Шилз та ін.), які при тлумаченні теорії модернізації 
виходили з класичних постулатів еволюції та еволюці-
онізму. 

В результаті проведеного порівняльного аналізу 
визначень категорії «модернізація», що надані пред-
ставниками зарубіжних соціологічних та економічних 
шкіл І. В. Побережніков пропонує наступний підхід 
до їх поділу: «універсальні (чутливі до змін в різних 
сферах суспільства) і спеціалізовані (акцентують увагу 
на окремих вимірах процесу). Також виокремлюють 
визначення історичні (опис процесів, за допомогою 
яких здійснюється модернізації: трансформації, рево-
люції і т. д.; наприклад, Р. Бендікс, С. Блек, Ш. Ей-
зенштадт, В. Цапф), дихотомічні (модернізація як пе-
рехід від одного стану суспільства, традиційного, до 
іншого — індустріального або сучасного; наприклад, 
С. Ваго), інструментально-технологічні (модернізація 
як трансформація інструментів та способів освоєння і 
контролю над навколишнім середовищем, технологіч-
ний прогрес, індустріалізація; наприклад, М. Леві, 
Р. Уорд, Р. Макрідіс, Д. Растоу, Л. Пай, Д. Ептер, 
Р. Бендікс), ментальні (модернізація як ментальна 
трансформація; наприклад, Д. Лернер), культуроло- 
гічні (модернізація як особлива соціокультурна орієн-
тація; наприклад, Г. Терборн), цивілізаційні (модерні-
зація як поширення особливої цивілізації «modernity»; 
наприклад, С. Ейзенштадт)» [3]. Однак з самого по- 
чатку в теорії модернізації змагалися два підходи до 
визначення категорії: 

1) взаємозв’язок модернізаційних процесів в різ-
них сферах суспільного життя. Модернізація — це  
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якісні зміни, що зазнає суспільство в процесі його пе-
ретворення від традиційного до прогресивного; 

2) розгляд модернізації крізь призму економіч-
ного зростання — переважно кількісних змін. Модер-
нізація — експансія західних наукових і технологічних 
знань в усі сфери життя, коли перешкодою є тради-
ційні інститути і цінності. 

Проаналізовані і узагальнені погляди вчених-еко-
номістів пострадянських країн на феномен модерніза-
ції свідчать, що відправними точками при формуванні 
категорійного апарату є основні теорії модернізації: 
класична теорія модернізація (модернізація за єдиним 
обов’язковим західним зразком), теорія «модернізації 
відсталості» (критика класичної, «західницької» теорії 
модернізації з позиції країн, що розвиваються, модер-
нізація з опорою на власні сили), неоконсервативна 
теорії модернізації (модернізація без жорстко нав’яза-
них західних стандартів, «модернізація без модерніза-
ції»). 

Серед сучасних науковців існують наступі під-
ходи до визначення категорії модернізація: системний 
(комплексний, реформаційний процес якісних, інно-
ваційних змін на всіх рівнях, в усіх сферах суспільства 
для забезпечення благополуччя всіх учасників та його 
сталого розвитку; наприклад, В. Б. Кондратьєв [4, 
с. 9], П. Є. Матковський [5, с. 171], Л. І. Ніковська 
[6, с. 13—14], О. В. Феєр [7, с. 73], А. С. Фоміна [8, 
с. 5], В. Н. Шимов та Л. М. Крюков [9, с. 23]), істо- 
рично-філософський (розвиток суспільства з позиції 
ліберальної теорії модернізації, що розглядає процес 
модернізації як перехід від традиційного до сучасного 
суспільства та консервативної теорії, представники 
якої наголошували на внутрішніх протиріччях процесу 
модернізації, зокрема політичних конфліктах та одно-
часному збереженні політичної стабільності як умов 
успішного соціально-економічного розвитку, відпо-
відності особливостей характеру та спрямованості 
процесів розвитку країн; наприклад, О. О. Ляховець 
[10, с. 34—35], С. Н. Гавров [11, с. 359], Д. А. Шпілев 
[12]), універсально-прикладний (розгляд у вузькому 
прикладному значенні слова — оновлення, удоскона-
лення, надання нових вимог, якостей об’єкту та в ши-
рокому сенсі — процес перетворення суспільства з тра-
диційного на сучасне, наприклад,  А. В. Абрамов [13, 
с. 36], І. В. Грицюк [14, с. 158—159],  Г. Монастирсь-
кий [15, с. 170]). 

Підсумовуючи вище викладене, можна стверджу-
вати: усі наведені визначення ґрунтуються на характе-
ристиках (положеннях) модернізації які сформулював 
американський соціолог і політолог С. Хантінгтон 
(1927—2008), що в явному або прихованому вигляді зу-
стрічаються практично у всіх дослідників, які працю-
ють в цій сфері. А саме, модернізація — це 9 процесів: 
революційний, комплексний, системний, глобальний, 
тривалий, ступінчастий, гомогенізований, незворот-
ний та прогресивний [16, с. 360—363]. Тобто, метою 
модернізації є формування механізму стійкого розви-
тку суспільства, забезпечення його відповідності до су-
часних викликів, потреб, запитів особистості та суспі-
льства. 

Отже, результати проведеного аналізу дозволяють 
сформулювати таке визначення: модернізація — це 
процес становлення, переходу до нових форм розвитку 
або руху до сучасних типів суспільства, що супро- 
воджується якісними трансформаційними змінами. 

Крім історичних типів модернізацій: доіндустріа-
льної (перехід від природних продуктивних сил до гро- 

мадських), ранньої індустріальної (перехід від мануфа-
ктурного до фабрично-заводського виробництва), піз-
ньої індустріальної (структурна перебудова економіки) 
дослідники виділяють органічний і неорганічний ха-
рактер модернізацій в різних країнах. Модернізація 
була органічною в країнах першого ешелону капіталі-
стичного розвитку (Західна Європа та Північна Аме-
рика). Тому, дослідження сутності терміну «модерні-
зація», у класичному розумінні, як процесу спрямова-
ної трансформації суспільств, буде не повним без  
розгляду термінів, які мають безпосереднє відношення 
до даної категорії: контрмодернізація — модернізації за 
«незахідним» зразком (сталінська індустріалізація, мо-
дернізація Східної Європи і Китаю в 50-ті роки ХХ ст.; 
антимодернізація — відкрита протидія з боку правлячої 
еліти, яка в ім’я збереження влади і привілеїв спира-
ючись на культурно-національну специфіку країн, га-
льмує розвиток країн на сучасній основі (наприклад, 
«культурна революція» в Китаї, а нині, на думку ряду 
авторів, поширюється на просторах колишнього 
СРСР) [8, с. 8—9]. Іншими словами, викладені про-
цеси суспільно-історичного розвитку мають незворот-
ний характер, наслідки і спрямованість. Тому, на  
кожному етапі розвитку реалізуються різні варіанти 
подій: прогрес (перехід до більш досконалих форм) та 
регрес (збереження, повернення до старих суспільних 
форм) (рис. 1). 

Як свідчать дані рис. 1, вектор сталого розвитку 
задає модернізація, кінцевою метою якої, окрім  
структурних, технологічних та інституційних змін, 
спрямованих на підвищення її конкурентоспроможно-
сті та стійкості до зовнішніх впливів, є поліпшення 
умов суспільного життя та забезпечення їх якості у 
майбутньому. Однак, «модернізація означає не повто-
рення технічно-виробничої структури провідних 
країн, а створення своїх, власних, оригінальних  
структур, передбачає не просто зростання випуску ок-
ремих видів товарів, а створення можливостей для 
швидкого переключення з одних інформаційних тех-
нологій на інші» [17, с. 233]. 

Аналіз еволюції поглядів на визначення категорії 
«модернізація економіки» дозволяє систематизувати 
теоретичні підходи та  охарактеризувати їх принципові 
відмінності, складові (табл. 1). 

Із наведених визначень (табл. 1) можна зробити 
висновок, що перша група дослідників (Г. С. Коротє-
єва, Г. В. Ортіна, С. І. Штефан) розглядають модерні-
зацію економіки, як процес, тобто комплекс заходів 
спрямованих на удосконалення та розвиток економіч-
ної системи країни. Окремо слід виділити твердження 
академіка Е. М. Лібанової, яка вважає, що макроеко-
номічна політика, стабільність і економічне зростання 
не можна трактувати як завдання модернізації — кін-
цевою метою є забезпечення економічних можливос-
тей розвитку людського потенціалу. Модернізація еко-
номіки, модернізація держави та модернізація суспіль-
них відносин є складовими процесу модернізації сус-
пільства. 

Друга група дослідників розглядає модернізацію 
економіки як заходи щодо реалізації промислової по-
літики держави з розробки та реалізації стратегії, яка 
спрямована на структурні зміни в економіці, пов’язані 
з розвитком високих технологій, а також забезпечен-
ням високої динаміки і якості економічного зрос-
тання. Такий підхід, очевидно, виходить з того, що 
вони розглядають дану категорію в якості проекту, що 
має за мету формування сучасної моделі економіки. 
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Рис. 1. Напрями модернізаційних процесів* 

*Розроблено автором. 

 
Таблиця 1 

Підходи щодо визначення та складу категорії «модернізація економіки»** 
Автори Визначення, характеристика 

Дротенко В. 
[18, с. 31] 

Інтенсифікація процесу економічного відтворення завдяки зростанню спеціалізації та диференці-
ації праці, енергетичного устаткування виробництва, перетворення науки на виробничу силу та 
розвитку раціонального управління виробництвом 

Ковтун О. А. 
[19, с. 91] 

Освоєння нових форм, засобів розвитку, що забезпечують життєздатність економічної системи та 
всього суспільства в цілому в умовах нових можливостей, нових вимог і нових тенденцій сучасного 
розвитку 

Лібанова Е. М. 
[20, с. 25] 

Складовими модернізації економіки є обґрунтована макроекономічна політика, макроекономічна 
стабільність і економічне зростання 

Ляшенко В. І.,  
Червова Л. Г.,  
Кузьменко Л. М. 
та ін. [21, с. 11] 

Структурні, технологічні та інституційні зміни в національній економіці, спрямовані на підви-
щення її міжнародної конкурентоспроможності 

Ортіна Г. В. 
[22, с. 43] 

Модернізація передбачає освоєння нових форм, засобів розвитку, що забезпечують життєздатність 
економічної системи та всього суспільства в цілому в умовах нових можливостей, вимог і тенден-
цій сучасного розвитку 

Петрович Й. М., 
Лущак Н. С. 
[23, с. 203—204] 

Стан функціонування економіки, який передбачає нарощування економічного потенціалу країни, 
створення умов для розвитку окремих суб’єктів господарювання, оновлення їх матеріально-техні-
чної бази, впровадження новітніх виробничих технологій, бізнес-процесів для можливості впро-
вадження інноваційної продукції, конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках

Шекшуєв О. А. 
[24, с. 176] 

Вирішення трьох взаємопов’язаних проблем: модернізація державної економічної політики, моде-
рнізацію виробничо-технологічної бази економіки, модернізацію системи соціального захисту на-
селення 

Штефан С. І., 
Коротєєва Г. С. 
[25, с. 224] 

Багатогранний процес кількісних змін та якісних перетворень економічної системи 

** Складено автором. 

 
Розвиток суспільства характеризується складні-

стю, оскільки у ньому здійснюються різні за характе-
ром і змістом види суспільної діяльності: економічна, 
соціально-побутова, політична, релігійна, естетична та 
інші, що окреслюється відповідним видом суспільних 
відносин, в рамках яких відбувається закономірним 
порядком та чи інша суспільна діяльність. Зокрема, в 
економічній сфері — це використання інновацій для 
розвитку виробничо-технологічної бази, ринку товарів 

і послуг джерелом якого є соціальний капітал. В ре-
зультаті сукупності ряду послідовних дій складаються 
різні сфери життя суспільства — підсистеми суспільс-
тва, в рамках яких люди вступають у різні відносини, 
які спрямовані на досягнення певного результату. 
Отже, можна стверджувати, що модернізація еконо-
міки є невід’ємною складовою безперервних модерні-
заційних процесів суспільного життя. 

Напрями модернізаційних процесів 

Модернізація Контрмодернізація 

Антимодернізація 

За історичними типами процесів 

Доіндустріальна 
Рання 

індустріальна 
Пізня 

індустріальна 

За типом процесів, що переважають 

Органічна 
(первинна, ендо-
генна, внутріциві-

лізаційна) 
 

Неорганічна (вто-
ринна, екзогенна, на-
здоганяльна, міжци-

вілізаційна) 

Неорганічна (вто-
ринна, екзогенна, на-
здоганяльна, міжци-

вілізаційна) 
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Висновки. Виходячи з проведеного дослідження, 
можна зазначити, що на сьогодні серед дослідників не 
існує єдиної науково обґрунтованої точки зору з пи-
тання розвитку теорії модернізації. Дослідження кон-
цептуальних положень теорії модернізації, понятійно-
термінологічного апарату дозволило вдосконалити 
сутність модернізації і розглядати її як процес станов-
лення суспільства, перехід його до нових форм розви-
тку або рух до його сучасних типів, що характеризу-
ється змінами, які відповідають новій системі інтере-
сів, цінностей і пріоритетів. Шляхом порівняльного 
аналізу «проектного» і «процесного» підходів щодо 
трактування модернізації економіки, виявлено вона 
має окрім базисної економічної сфери, надбудовні 
складові, а саме політичні, соціальні, юридичні, релі-
гійні та інших. Економічна сфера є базисною, не може 
існувати без процесу, тобто є внутрішньою системою, 
що визначає порядок функціонування механізму мо-
дернізаційних процесів, а усі інші складові відіграють 
роль каталізатора, стимулу. 
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

 
Введение 
В период кардинальной трансформации глобаль-

ной экономической системы и ускорения темпов 
научно-технического прогресса, вызванных, согласно 
теории Кондратьева, развитием нового, шестого, тех-
нологического уклада в экономике [Глазьев 2010,  
s. 101], все актуальнее становится вопрос эффектив-
ного использования ограниченных ресурсов [Макко-
нелл, Брю 1993, s. 36-38]. В частности, последнее свя-
зано с формированием и внедрением неоиндустриаль-
ной модели развития и функционирования мирового 
хозяйства [Cairncross 1982, s. 5-17; Warwick 2013, s. 57; 
Ляшенко 2015, s. 27]. В свою очередь, нельзя отрицать 
тот факт, что главенствующую роль в управлении про-
цессами глобального развития играют такие финансо-
вые институты мирового уровня как Всемирный банк 
(World Bank), Федеральная резервная система (Federal 
Reserve System), Европейский банк реконструкции и 
развития (European Bank for Reconstruction and 
Development), Стандард Чартеред Банк Гонконг 
(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited), Тор-
гово-промышленный банк Китая (Industrial and 
Commercial Bank of China), Строительный банк Китая 
(China Construction Bank), Сельскохозяйственный 
банк Китая (Agricultural Bank of China) и Народный 
банк Китая (Bank of China).   На ряду с этим, иссле-
дования Благотворительной организация «Oxfam 
International» свидетельствуют о том, что большая 
часть богатства Земли сосредоточена в распоряжении 
менее 1% населения планеты [Oxfam 2016].  

Таким образом, исходя из рассмотрения тенден-
ции монополизации экономических интересов боль-
шинства меньшинством (99%:1%), с помощью финан-
сово-кредитных инструментов управления хозяй-
ством, экономическая наука сталкивается с пробле-
мой демонополизации глобального рынка с целью ста-
билизации социально-экономической среды. В под-
тверждение актуальности выше упомянутого тезиса, 
следует привести примеры работ, связанных с анали-
зом данной проблемы, крупных ученых-экономистов 
с мировым именем, таких как Джордж Сорос, Джозеф 
Стиглиц, Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер, 
которые считают основной проблемой общества в пе-
риод интенсивной глобализации, вызванной, в боль-
шей степени, развитием информационных технологий 
(пятого технологического уклада [Ляшенко 2015, s. 22-
25]) - социально-экономическое неравенство.  

Взаимосвязь факторов устойчивого социально-
экономического развития описывается в работах мно-
гих ученых. Так, Хобта В.М., Попова О.Ю., Мешков 
А.В., Кравченко С.И., Бондарева И.А. [Хобта, Попова, 
Мешков 2005; Кравченко 2009, s. 14-21; Бондарева, 
Кравченко, Мешков 2015, s. 236-244] рассматривают 
решение вопроса устойчивого развития путем активи-
зации и повышения инновационных процессов на 
микроуровне.  

В свою очередь, с позиции развития малого и 
среднего бизнеса, с учетом факторов региональных 
особенностей, исследуют вопрос социально-экономи-
ческой стабильности Иванов С.В., Ляшенко В.И., 
Толмачева А.Ф., Благодарный А.И., Харазишвили 
Ю.М. [Ivanov, Lyashenko, Tolmacheva, Kvilinskyi 2016, 
s. 9-34; Pająk, Lyashenko, Kvilinskyi 2015, s. 18-23; Бла-

годарный, Толмачева, Квилинский 2014, s. 30-37; Ха-
разішвілі 2010, s. 6-21].  

Исследования относительно глобального функ-
ционирования и развития экономики были проведены 
и освещены в работах таких авторов как Косолапов 
Н.А., Дементьев В.В., Далевская Н.М., Давид П., Фо-
рей Д., Холл Б., Вишневский В.П., Ляшенко В.И., 
Варвик К., Водолазская Н.В. [Косолапов 2005; Де-
ментьєв, Далевська 2011, s. 50-54; David, Foray, Hall 
2007, s. 1-5; Вишневский 2013; Lyashenko, Kvilinskyi 
2016, s. 9-24; Warwick 2013, s. 57; Водолазська 2008] и 
многих других ученых. 

В частности, проблематика развития финансо-
вого сектора, анализ которой проведен в соотношении 
с процессами глобальных трансформационных про-
цессов представлена в работах многих ученых, среди 
которых следует отметить работы [Глазьев 2010], 
[Kaźmierczyk 2011, s. 129-135], [Kaźmierczyk 2015, s. 

37], [Marcinkowska 2009, s. 287-303], [Mitręga-Niestrуj 

2011, s. 87-102], [Solarz 2010, s. 62-79] и др. Однако, 
по-прежнему остается нерешенным вопрос стабиль-
ности и равномерности социально-экономического 
развития, вызванный больше философским взглядом 
на процесс цивилизационного развития, нежели с 
точки зрения экономического анализа, где финансо-
вый сектор играет одну из самых важных ролей.  

Таким образом, в данной статье предлагается рас-
смотреть развитие финансового сектора, как одного из 
основных элементов экономической системы, с пози-
ции перспективы научно-технического прогресса.   

Целью данного исследования является определе-
ние воздействия фактора делегирования компетенций 
на перспективу развития финансового сектора. В свою 
очередь, делегирование компетенций определяется 
как перераспределение управленческих функций и 
полномочий, путем определения компромиссов и кон-
сенсусов с использованием моделей стратегической 
синергетизации и оптимизации конкурентоспособно-
сти [Кравченко, Квилинский 2016, s. 70-77]. 

Основная гипотеза представленной статьи — по-
вышение эффективности функционирования финан-
сового сектора за счет снижения трансформационных 
и транзакционных издержек в перспективе трансфор-
мации финансово-кредитной системы и формирова-
ния нового уклада функционирования экономики и 
возникновения добавочной стоимости, с использова-
нием преимуществ малого бизнеса по отношению к 
корпоративному управлению.  
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Для достижения поставленной цели в исследова-
нии использованы теоретические и эмпирические ме-
тоды. В частности, системный подход используется 
при рассмотрении функционировании финансового 
сектора в контексте глобальной экономической си-
стемы, метод абстрагирования — при анализе и син-
тезе, дедукции и индукции экономических явлений. 
Формализации и аналогия применяются для система-
тизации полученных результатов при исследованиях. 

Статья состоит из трех частей. В первой части ис-
следованы вопросы функционирования экономиче-
ской системы на глобальном уровне, в частности фи-
нансового сектора. Для анализа используются данные 
Мирового банка и международных исследовательских 
институций. Во второй, представлены современные 
подходы к решению задач, относящихся к вопросам 
социально-экономической стабильности в разрезе мо-
тивационного финансового фактора при делегирова-
нии компетенции, в процессе трансформации техно-
логической структуры глобальной экономической си-
стемы.  И, наконец, в последней части данной статьи, 
предложены варианты решения поставленных задач 
для достижения поставленной цели исследования. 

 
1. Роль финансового сектора в глобальной эконо-

мической системе 
Значимость финансово-кредитной политики в 

функционировании современной экономической си-
стемы трудно переоценить. Финансовые институты, 
располагающие реальными инструментами воздей-
ствия на экономику, формируют свои стратегии ис-
ходя из соображений максимизации прибыли, что, в 
принципе, является логичным для любого субъекта 
предпринимательской деятельности. 

Однако, с актуализацией вопроса устойчивого 
экономического развития в мировом масштабе, вы-
званным, главным образом, достижениями научно-
технического прогресса и глобальным потеплением, 
проявилась острота вопроса социального неравенства. 
Как отмечалось выше, соотношение 99%:1% общего 
количества людей на планете, при соответствующем 
разделении всех ресурсов, соответственно: 99%< 50% 

и 1% > 50% [Oxfam 2016].  В свою очередь, удержание 
данной ситуации для меньшинства, в настоящее 
время, представляется возможным благодаря де-
нежно-кредитной политики глобальных корпораций и 
сдерживанием использования новых технологий в 
экономике, подтверждение реальных возможностей 
которых не требует особой аргументации. 

Согласно данным Мирового банка [Мировой 
банк 2016, s. 3], при развитии цифровых технологий 
наблюдается снижение глобальной производительно-
сти и увеличение глобального неравенства. Для ана-
лиза данного феномена, предлагается абстрагиро-
ваться и исследовать проблему с точки зрения опреде-
лением концентрации финансовых ресурсов. Учиты-
вая тот факт, что новый технологии используют такое 
конкурентное преимущество как «временная монопо-
лия» рассмотрим технологическое развитие как струк-
туру технологических укладов (см. рис. 1) в соответ-
ствии с циклами Кондратьева (см. рис. 2).  

Исходя из выше приведенной информации, 
можно предположить, что пятый и шестой технологи-
ческие уклады могут иметь значительный потенциал, 
в частности для развития финансового сектора. Од-
нако, концентрация капитала финансового сектора, 
одновременно являясь ее основой, функционирует в 
отрасли энергоресурсов. На рисунке 3 явно прослежи-
вается тенденция увеличения потребления энергии в 
мире. Следует также отметить, что в качестве подтвер-
ждение зарождения 6 волны Кондратьева, является 
развитие альтернативной энергетики. 

Развитие альтернативной энергетики также акту-
ально для Евросоюза [ACER/CEER 2013]. Однако, в 
первую очередь, в программах стратегического разви-
тия экономистами делается акцент на энергетическую 
безопасность, учитывая нестабильность международ-
ной политики в отношении распределения энергоре-
сурсов. 

Таким образом, проанализировав состояние гло-
бальной экономической системы, выделены направле-
ния развития и источники (концентрация) капитала 
для развития финансового сектора.  

 

 
Рис. 1. Смена технологических укладов 

 
Источник: [Глазьев 2010, s. 101-104]. 
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Рис. 2. Глобальный кризис и состояние экономической активности в первую треть ХХІ века 

 
Источник: [Ляшенко, Котов 2015, s. 12]. 

 

 
Рис. 3. Мировое потребление энергии 

Источник: [BP 2016]. 

 
2. Функционирование финансового сектора в кон-

тексте стабилизации социально-экономической системы 
Итак, возвращаясь к анализу проблемы соци-

ально-экономической стабильности, рассмотрим ин-
формационные технологии как инструмент адаптации 
и внедрения технологий 5 и 6 укладов в структуры 
экономических систем различного масштаба регио-
нов.  

На сегодняшний день, развитие информацион-
ных технологий (5 уклад) трансформирует экономиче-
скую среду, тем самым, определяет новые направле-
ния развития, в том числе, для финансово-кредитной 
системы. С появлением интернета, виртуальной ре-
альности, цифровых технологий, скорость научно-тех-
нического прогресса значительно увеличилась. Дан-
ный тезис, рассматривая через призму фактора скоро-
сти передачи информации, не провоцирует сомнений.  

Мотивационную составляющую для развития 
можно предположить как соотношение 100 к 1, где 100 
это условная потенциальная скорость экономического 

развития большинства (99% населения, которые вла-
деют 50% всех ресурсов), а 1 — это скорость внедрения 
инновационных технологий в настоящее время (при 
прочих неизменных равных условиях.  

В свою очередь, по данным Мирового банка в 
2015 году зафиксировано 3,2 млрд пользователей ин-
тернета, из которых 1,1 млрд используют высокоско-
ростной интернет [Мировой банк 2016, s. 3]. Исходя 
из этого, практически половина населения планеты 
может использовать современные информационные 
технологии не выходя из своего дома. 

Следовательно, в политическую игру может 
войти новая организационная форма экономико-по-
литической системы — виртуальный регионализм 
[Kvilinskyi, Błaszczyk, Zagierski 2016, s. 22-24], предпо-

сылки которого представлены на рис. 4. Данный со-
циально-экономический феномен изначально иссле-
довался в экономических системах трансграничного 
пространства, где административные границы имели 
меньшее значение, чем хозяйственные взаимоотноше-
ния [Allison 2008].  
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Рис. 4. Предпосылки возникновения виртуального регионализма 

 
Источник: авторская разработка на основе собственных исследований [Kvilinskyi, Błaszczyk, Zagierski 2016, s. 22-

24]. 

 
Таким образом, рассматривая феномен виртуаль-

ного регионализма как одну из современных форм 
объединения людей, хотелось бы процитировать ши-
роко известного политико-экономического футуро-
лога Джорджа Фридмана: «Если бы в 1950 г. кто-ни-
будь сказал, что главными «локомотивами» мировой 
экономики через полвека станут Япония и Германия, 
которые займут, соответственно, 2-ю и 3-ю позиции в 
мире, такого прорицателя подняли бы на смех. А если 
бы в 1970 г. кто-то взялся утверждать, что к 2007 г. 
Китай будет занимать 4-е место в мире по экономиче-
ской мощи, смех был бы еще громче. Но едва ли эти 
предположения показались бы более смешными, чем 
высказанная в 1800 г. мысль о том, что к 1900 г. США 
станут мировой сверхдержавой. Времена меняются, и 
к переменам всегда надо быть готовым» [Фридман 
2010, s. 41].  

Возвращаясь к волнам Кондратьева (см. рис. 1), 
предполагается, что эмбриональная фаза шестого тех-
нологического уклада находится на промежутке 2010-
2018 гг. Следовательно, можно также предположить, 
что достижение точки бифуркации нового технологи-
ческого уклада в экономической системе, может со-
действовать трансформации не только в хозяйстве, но 
и в его научном осознании. 

 
3. Предпосылки эффективного использования ин-

струментария делегирования компетенций в финансовом 
секторе в период развития шестого технологического 
уклада 

«Самая дешевая гордость – это гордость нацио-
нальная. Она обнаруживает в зараженном ею субъекте 
недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог 
бы гордиться, ведь иначе он не стал бы обращаться к 
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тому, что разделяется кроме него еще многими мил-
лионами людей. Кто обладает крупными личными до-
стоинствами, тот, постоянно наблюдая свою нацию, 
прежде всего подметит ее недостатки. Но убогий че-
ловек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, 
хватает за единственно возможное и гордится нацией, 
к которой он принадлежит, он готов с чувством уми-
ления защищать все ее недостатки и глупости» [Шо-
пенгауэр 2011, s. 189]. 

Выше приведенное высказывание А. Шопенгау-
эра является основой проведения политики мульти-
культурализма в современный период глобализации. 

Однако, с другой стороны, история знает примеры 
«безродного космополитизма» [Наджафов 2005], где 
правовые основы ставят человека в полную зависи-
мость от политической системы. 

Таким образом, решая вопрос национальной 
принадлежности и преодоления различного рода гра-
ниц в развитии, с формированием виртуального реги-
онализма, перейдем к заключительной части нашего 
исследования, а именно, к определению предпосылок 
эффективного использования инструментария делеги-
рования компетенций финансового сектора в глобаль-
ной стратегической перспективе.  

 
Таблица 1 

Сводная информация предпосылок эффективного использования инструментария делегирования компетенций  
в финансовом секторе в период развития шестого технологического уклада 

1. Население планеты Большинство - 99% Меньшинство - 1% 

2. Общая численность населения 

планеты ∼ 7,4 млрд чел. [Мировой 
банк 2016, s. 3] 

99% - 7,326 млрд чел. 1% - 74 млн чел. 

3. Распоряжение и владение ресур-
сами, в т.ч. финансовыми [Oxfam 
2016] 

<50% []
1% <0,51% 

>50% [] 
1% >50% 

4. Масштабы хозяйствования [Pająk, 

Lyashenko, Kvilinskyi 2015, s. 18-23] 

Малые и средние (микро) Крупные (мезо, макро, мега)

5. Превалирующие организационно-
правовые формы [Pająk, Lyashenko, 

Kvilinskyi 2015, s. 18-23] 

Малый и средний бизнес Корпоративный бизнес 
 

6. Структура управления капиталом 
[Новиков 2005] 

Горизонтальная
(кластеры)  
[Ivanov 2016, s. 9-34] 

Вертикальная  (рефлексивное 
управление) [Лефевр 2003; Лепа 
2013] 

7. Основные источники добавочной 
стоимости [Маркс 1974, s. 178] 

Продажа рабочей силы Купля рабочей силы 

8. Используемые технологические 
уклады в процессе производства 
[Ляшенко 2015, s. 22-25] 

1, 2, 3, 4 (перспектива — 5 и 6 
уклады) 

5, 6 (перспектива — когнитив-
ные технологии 7 уклада) 

9. Актуальные потребности [Маслоу 
2009, s.108-112] 

Физиологические, безопас-
ность, социальная принадлеж-
ность 

Признание и самоактуализация

10. Основные принципы сохранения 
капитала [Стиглиц 2003] 

Моральные Правовые 

11. Финансовая устойчивость в разви-
тии 

Нестабильная Стабильная 

12. Скорость развития (при прочих 
равных условиях) 

Высокая Низкая 

 
Источник: авторская разработка на основе источников, указанных в таблице. 

 
Систематизируя приведенные в табл. 1 приведен-

ные аргументы, прежде всего необходимо акцентиро-
вать внимание на делегировании компетенций в фи-
нансовом секторе. Речь идет о развитии направления 
данного процесса от сконцентрированного капитала 
(50%) у 1% владельцев, в сторону внедрения техноло-
гий 5 и 6 уклада с помощью потенциальных возмож-
ностей большинства (99%) и сложившейся конъюнк-
турой в современной глобальной экономической си-
стеме.   

Масштабы хозяйствования меньшинства и боль-
шинства (1:99 — рабочий класс и капиталисты), в со-
ответственном отношении, по аналогии, имеют свой-
ства малых и крупных форм хозяйствования с прису-
щими им характерными особенностями. Капитали-
сты, образно говоря, владея активами в виде техноло-
гий 5 и 6 укладов, за счет эксплуатации рабочего 

класса способны с помощью реорганизации функци-
онирования финансового сектора (делегирования 
компетенций) и использования интернет-среды, и 
способности кластеризации субъектов малых форм хо-
зяйствования (виртуальный регионализм), имеют бес-
прецедентную возможность прироста своего капитала, 
который может функционировать и развиваться в 
направлении когнитивных технологий и увеличивать 
долю 5 и 6 технологических укладов в структуре гло-
бальной экономической системы. 

В свою очередь, асимметричность информации и 
психологическая неподготовленность большей части 
населения земли, может препятствовать рациональ-
ному использованию достижений научно-техниче-
ского прогресса, относящимся к технологиям 5 и 6 
укладов. Однако, корреляция правовых и моральных 
принципов построения межличностных отношений 
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может иметь положительное воздействие на процесс 
стабилизации социо-экономической среды в глобаль-
ной экономической системе.  

Таким образом, учитывая выше изложенное в 
статье, можно сделать следующие выводы: 

1. Финансовый сектор, являясь одним из важней-
ших инструментов функционирования экономиче-
ской системы, в период трансформации последней, 
способен также претерпевать изменения в своих фор-
мах и свойствах. В глобальной экономике, в настоя-
щее время, основой функционирования финансового 
сектора является энергетическая сфера, а направле-
нием развития — инвестирование проектов внедрения 
инновационных технологий и исследований когни-
тивных научных направлений.  

2. Учитывая тенденции развития экономики, в 
том числе информационных и нано- технологий, с 
точки зрения теории циклов Кондратьева, можно 
предположить, что стратегическая перспектива гло-
бального развития будет иметь направление: от благо-
устройства личного пространства каждого человека к 
социальному синергетическому объединению. В част-
ности, речь идет о формировании виртуального реги-
онализма. 

3. В период трансформационных изменений в 
глобальной экономике, компетенции финансового 
сектора, с целью увеличения эффективности исполь-
зования капитала, будут делегироваться непосред-
ственно финансируемому субъекту. Пример такого 
рода алгоритма взаимодействия в современной эконо-
мике — структурные фонды для финансирования со-
циальной инфраструктуры, где делегируется основная 
функция эффективного использования капитала, а с 
ней и компетенция взаимодействия собственника ка-
питала и субъекта реализации проекта.  

 
Заключение.  
В свою очередь, данные исследования могут дать 

импульс к новому переосмыслению модели экономи-
ческого функционирования глобальной экономиче-
ской системы как для ученых-экономистов, занимаю-
щихся проблемами устойчивого развития в мега-, 
макро-, мезо- и микро- системах, так и для исследо-
вателей других смежных научных направлений. 
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ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
 
Постановка проблеми. Кінцевою метою реформу-

вання ринку електричної енергії України є повномасш-
табна лібералізація ринкових відносин та розбудова  
ефективного конкурентного середовища. З огляду на це, 
основними принципами функціонування оновленого 
ринку електроенергії стають забезпечення для усіх його 
суб’єктів рівних можливостей доступу, у тому числі не-
дискримінаційного доступу до магістральних і міждержа-
вних електромереж, а також незалежність державного ре-
гулювання [1, ст. 3]. Перехід до нової моделі ринку  
електроенергії зумовлює значні зміни у діяльності ДП 
«НЕК «Укренерго», які необхідно враховувати при прий-
нятті управлінських рішень щодо розбудови ефективної 
стратегії розвитку підприємства.  

Аналіз останніх джерел і публікацій. Визначенню 
перспектив нової моделі ринку електроенергії присвя-
чена чимала кількість досліджень. У економічній літе- 

ратурі активно дискутуються принципи організації рі-
зних сегментів ринку (С. Мехович [2], Ю. Носулько 
[3], В. Цаплін [4]), досліджуються ризики лібераліза-
ції, вивчаються фактори, які можуть негативно впли-
нути на перебіг реформування (А. Завербний [5], 
Т. Процюк [6], Н. Стрельбіцька [7], О. Суходоля [8]). 
Проте вплив реформи на діяльність підприємств, які 
мають бути примусово реорганізовані згідно норма- 
тивним вимогам, залишається недостатньо дослідже-
ним. До таких підприємств відноситься і ДП «НЕК 
«Укренерго». Зокрема, дискусійними залишаються пи-
тання щодо необхідності його корпоративізації, а та-
кож щодо організаційно-правових форм підприємств, 
які стануть його «спадкоємцями». 

Метою статті є аналіз впливу реформування рин-
ку електричної енергії України на діяльність ДП «НЕК 
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«Укренерго», зокрема визначення наслідків реоргані-
зації підприємства та оцінка пов’язаних з нею ризиків. 

Виклад основного матеріалу. До найбільш суттєвих 
змін, які у найближчій перспективі очікують 
ДП «НЕК «Укренерго», слід віднести його реорганіза-
цію, яка має відбутися до 1 січня 2016 р. [1]. Згідно з 
вимогами вітчизняного законодавства, на базі ДП 
«НЕК «Укренерго» мають бути створені два юридично 
самостійних підприємства: перше працюватиме як си-
стемний оператор, друге здійснюватиме передачу еле-
ктроенергії. Така реорганізація є невід’ємною складо-
вою лібералізації ринку електроенергії, адже можли-
вість постачати електроенергію залежить від доступу 
до мереж. Відповідно, рівність умов постачання перед-
бачає, у тому числі, забезпечення недискримінацій-
ного доступу до мереж передачі електроенергії. З цієї 
точки зору виокремлення функцій, пов’язаних з пере-
дачею електроенергії, є виправданим, адже ця діяль-
ність має здійснюватися незалежно від інших суб’єктів 
ринку електроенергії.  

Схожі вимоги містить і європейське законодав-
ство. Так, Директивою 2003/54/ЄС [9] визначена не-
обхідність відокремлення сфер діяльності, в яких кон-
куренція неможлива (транспортування електроенер-
гії), від тих, де можна започаткувати конкурентні від-
носини (виробництво, продаж). Згідно Директиві,  
транспортування, виробництво та продаж електро- 
енергії мають здійснювати різні, незалежні одне від 
одного підприємства. Проте слід зазначити, що у зга-
даному документі поняття «незалежність» трактується 
двоїсто. З одного боку, оператори мереж можуть бути 
самостійними юридичними особами. З другого боку, 
якщо вони є складовою вертикально інтегрованих під-
приємств, їх статус має забезпечити автономність 
«принаймні з точки зору організаційно-правової  
форми, структури та механізмів прийняття рішень» [9, 
ст. 10.1]. Таким чином, європейське законодавство не 
містить прямої вказівки на необхідність реструктури-
зації ДП «НЕК «Укренерго» з відділенням активів  
енергопередавального підприємства. 

При здійсненні реорганізації ДП «НЕК «Укр- 
енерго» слід враховувати деякі особливості. По-перше, 
цей процес виходить за межі одного підприємства, 
оскільки за майбутнім системним оператором закріп-
люються не тільки функції, які раніше виконувалися 
ДП «НЕК «Укренерго» (оперативно-технологічне уп-
равління ОЕС України, організація паралельної ро-
боти з енергосистемами сусідніх країн), а й ті, що на-
лежали ДП «Енергоринок» (адміністрування розраху-
нків, адміністрування комерційного обліку). По-друге, 
деякі функції системного оператора можна розглядати 
як «умовно нові», а саме: забезпечення функціону-
вання балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг. 
Якщо планування режиму роботи об’єднаної енерге-
тичної системи на наступну добу здійснювалося і ра-
ніше, то купівля-продаж електроенергії для балансу-
вання обсягів попиту та пропозиції у поточній добі, а 
також для врегулювання небалансів сторін, відповіда-
льних за баланс, є відносно новими. При цьому необ-
хідні обсяги витрат планується покривати за рахунок 
тарифу на централізоване оперативно-диспетчерське 
обслуговування. 

Запланована реорганізація ДП «НЕК «Укр- 
енерго» також вимагає певних бюджетних витрат. Так, 
для централізованого диспетчерського управління 
об’єднаною енергетичною системою України плану- 

ється здійснити закупівлю та впровадження у промис-
лову експлуатацію програмного та технічного забезпе-
чення, необхідного для функціонування балансуючого 
ринку, а також для виконання функцій системного 
оператора, адміністратора розрахунків та адміністра-
тора комерційного обліку. Необхідний для цього обсяг 
грошових коштів має бути передбачений у державному 
бюджеті.  

Розглянемо особливості роботи виокремлених підп-
риємств більш детально.  

1. Системний оператор. Зазначимо, що у вітчиз-
няному законодавстві, яким регулюється функціону-
вання ринку електроенергії, системний оператор — це 
виключно державне підприємство. Проте чіткої вказі-
вки на його організаційно-правову форму (унітарне 
або корпоративне підприємство) законодавчі норми 
не містять [1; 10, ст. 14]. За сукупністю правових оз-
нак, а саме: особливостей утворення (утворюється 
компетентним органом державної влади у розпоряд-
чому порядку на базі відокремленої частини державної 
власності та входить до сфери його управління); закрі-
плення майна на основі прав господарського відання; 
відсутність відповідальності за зобов’язаннями під- 
приємства у органів, до сфери управління яких воно 
входить, — можна вважати, що системний оператор 
буде існувати в формі державного унітарного комер-
ційного підприємства.  

Важливим є те, що чинне законодавство не пе-
редбачає зміни форми власності для системного опе-
ратора. Так, не підлягає приватизації майно, що забез-
печує цілісність об'єднаної енергетичної системи Ук-
раїни та централізоване диспетчерське (оперативно-
технологічне) управління, магістральні і міждержавні 
електричні мережі, а також майно наукових установ 
загальнодержавного значення [10, ст. 6]. 

За системним оператором закріплюються такі  
функції [1]: 

− централізоване диспетчерське (оперативно- 
технологічне) управління режимами роботи об’єднаної 
енергетичної системи (ОЕС) України, забезпечення 
операційної безпеки її існування; 

− забезпечення функціонування балансуючого 
ринку (надання учасникам балансування команди на 
збільшення/зменшення їх навантаження відповідно до 
акцептованих ним пропозицій учасників балансу-
вання, на підставі яких системний оператор купує/ 
продає електричну енергію на балансуючому ринку, а 
також здійснює купівлю-продаж небалансів електрич-
ної енергії); 

− забезпечення роботи ринку допоміжних по- 
слуг (придбання допоміжних послуг з метою дотри-
мання стандартів операційної безпеки ОЕС України, 
моніторинг виконання постачальниками допоміжних 
послуг зобов’язань з їх надання); 

− адміністрування розрахунків (розрахунки за 
закуплену/продану електричну енергію на балансу- 
ючому ринку); 

− адміністрування комерційного обліку (отри-
мання від усіх учасників ринку погодинних добових 
графіків відпуску та/або споживання та/або експорту 
та/або імпорту електричної енергії на наступну добу; 
отримання від адміністратора розрахунків інформації 
щодо договірних обсягів купівлі-продажу електричної 
енергії на ринку двосторонніх договорів та на ринку 
на «добу наперед», імпортованої та експортованої еле-
ктричної енергії). 
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Одним з головних питань, які виникають при 
створенні системного оператора, залишається питання 
щодо забезпечення його незалежності та рівновіддале-
ності від зацікавлених осіб — учасників ринку. Серед 
механізмів, спрямованих на реалізацію цього зав-
дання, слід виділити такі:  

− купівля допоміжних послуг на конкурентних 
засадах [1, ст. 9, п. 10, 11]; 

− публічність інформації щодо необхідних допо-
міжних послуг, їх обсягів, вартості, термінів прид-
бання/надання [1, ст. 9, п. 9, 14]; а також інформації 
про вимоги до постачальників допоміжних послуг, яка 
підлягає оприлюдненню системним оператором у по-
рядку, визначеному правилами ринку [1, ст. 9, п. 6]; 

− ведення окремого облік витрат та доходів від 
здійснення діяльності з централізованого диспетчерсь-
кого управління від інших видів діяльності [1, ст. 17, 
п. 9];  

− надання доступу до пропускної спроможності 
міждержавних електричних мереж від імені електропе-
редавального підприємства шляхом проведення елек-
тронних аукціонів з розподілення пропускної спро- 
можності мереж [1, ст. 10, п. 1]; 

− внесення на розгляд КМУ України Плану  
розвитку ОЕС України навіть у випадку непогодження 
з зацікавленими інстанціями (центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику в 
електроенергетичному комплексі, з національною ко-
місією, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, із центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує реалізацію державної політики у 
сферах ефективного використання паливно-енерге- 
тичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів палива) [1,  
ст. 17, п. 10]. 

2. Електропередавальне підприємство. Особливістю 
цього напряму реорганізації ДП «НЕК «Укренерго» є 
не стільки закріплення за новоствореним підприєм- 
ством функцій з передачі електроенергії та з розвитку 
магістральних електромереж, скільки переведення на 
його баланс величезного майнового комплексу. Як і у 
попередньому випадку, відкритим залишається пи-
тання про організаційно-правову форму електропереда-
вального підприємства. Адже хоча вітчизняне законо-
давство і містить пряму заборону приватизації магістра-
льних та міждержавних електричних мереж [10, ст. 6], 
однак не визначено, чи буде це підприємство унітарним 
або корпоративним зі 100 % акцій у власності держави. 

З одного боку, створення публічного акціонер-
ного товариства дає можливість залучати додаткові 
джерела інвестицій завдяки більш прозорій фінан-
сово-економічній політиці підприємства (фінансові 
звіти ПАТ підлягають оприлюдненню) та запрова-
дженню комерційно орієнтованого менеджменту, що 
має підвищити ефективність роботи підприємства. 
Причому з юридичної точки зору корпоративне під- 
приємство стає власником усього майна, в обмін дер-
жава отримує акції, через володіння якими здійсню-
ється управління. 

З другого боку, публічне акціонерне товариство, 
у якому 100 % акцій належать державі, нездатне реа-
лізувати головну мету корпоративізації — залучення 
фінансових ресурсів на безоплатній, безповоротній ос-
нові за рахунок продажу акцій. У експертному середо-
вищі висловлюється думка про те, що корпоративіза- 

ція державних підприємств взагалі не впливатиме на 
залучення інвестицій, оскільки інвестиційний клімат 
визначається зовсім іншими чинниками — стабільні-
стю законодавства, ступенем захищеності права влас-
ності, успіхами у боротьбі з корупцією тощо [11]. Є 
певні сумніви і щодо змін в ефективності управління. 
Адже і зараз існують механізми, які дозволяють забез-
печити її прийнятний рівень. Зокрема, керівник ДП 
«НЕК «Укренерго» призначається Кабінетом міністрів 
України. У контракті з ним передбачені фінансові по-
казники, які він має забезпечити. Моніторинг вико-
нання контрактних зобов’язань здійснюється щомі- 
сячно.  

Як і підприємство, що виконує функції систем-
ного оператора, електропередавальне підприємство 
теж навряд чи можна вважати економічно незалеж-
ним. Тарифи на його послуги жорстко регулюються 
державними органами, які здійснюють регулювання у 
сфері енергетики. Послуги надаються на основі узго-
джених з органами державного регулювання типових 
контрактів. Проведення аукціонів з розподілу про- 
пускної спроможності здійснюється від його імені си-
стемним оператором. Рішення про збільшення пропу-
скної спроможності, будівництво нових ліній також 
приймаються за погодженням з системним операто-
ром. Хоча де-юре електропередавальне підприємство 
розглядається як самостійний суб’єкт, де-факто воно 
таким не є, адже практично усі господарські рішення 
воно має узгоджувати з іншими інстанціями — ор-
ганами державного регулювання або системним опе-
ратором. 

При цьому споживачі послуг нового передаваль-
ного підприємства отримують більший ступінь сво-
боди. Адже, по-перше, забезпечуються недискриміна-
ційні умови доступу електропостачальників до магіст-
ральних та міждержавних електричних мереж при 
здійсненні експорту та/або імпорту електричної енер-
гії (проведення електронних аукціонів з розподілення 
пропускної спроможності [1, ст. 10]). Причому пріо-
ритетним є використання мереж для забезпечення по-
треб вітчизняних споживачів. По-друге, електропоста-
чальники, які отримали доступ до пропускної спромо-
жності міждержавних електричних мереж, мають 
право передати на договірних засадах іншим електро-
постачальникам доступ до пропускної спроможності 
міждержавних електричних мереж [1, ст. 10]. По-
третє, у деяких випадках [1, ст. 10, п. 7] споживачі мо-
жуть отримати доступ до мереж поза аукціонами за 
умов здійснення інвестицій у збільшення пропускної 
спроможності електромереж.  

Основною проблемою при створенні електропе-
редавального підприємства, на нашу думку, є оцінка 
вартості майна, яке буде передане новому підприєм- 
ству. Вартість основних засобів ДП «НЕК «Укренерго» 
у бухгалтерських документах не відповідає їх реальній 
(справедливій) вартості. Так, за даними фінансової 
звітності, протягом 2010-2014 рр. технічний стан ос-
новних засобів підприємства в цілому та окремо по 
електропідстанціях і лініях електропередачі покращи-
вся: коефіцієнти зношування знизилися, а коефіці- 
єнти придатності — зросли. І все це мало місце тоді, 
коли частка основних засобів, що знаходилося в екс-
плуатації понад 40 років, суттєво збільшилася. На 
нашу думку, природа цього протиріччя полягає у ви-
кривленні реальних даних щодо первісної та залишко-
вої вартості основних засобів ДП «НЕК «Укренерго». 
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Зазначена проблема є типовою для українських під- 
приємств, особливо для тих, що були засновані ще за 
радянських часів. Причини цього явища різні, але  
частіше незалежні від самого підприємства — багато-
разові переоцінки та індексації вартості основних за-
собів, методика проведення яких не завжди була  
досконалою, гіперінфляція середини 90-х років тощо. 

Незалежна оцінка вартості необоротних активів 
ДП «НЕК «Укренерго», що дістала позитивного ви-
сновку після проведення рецензування Фондом  
державного майна України (лист ФДМУ від 
12.12.2013 р.), показала, що в результаті переоцінки 
балансова вартість основних засобів підприємства має 
зрости у 5,387 раза. Разом з тим, наслідком переоцінки 
має стати суттєве зростання амортизаційних відраху-
вань, що, у свою чергу, має призвести до зростання 
тарифу. За існуючого тарифу підвищення амортиза-
ційних відрахувань перетворить підприємство на зби-
ткове та посилить його залежність від зовнішніх 
суб’єктів — кредиторів, органів державної влади. Якщо 
ж переоцінку не проводити, а передати майно за бала-
нсовою вартістю, можливості новоствореного підпри-
ємства з залучення інвестицій у розширення пропуск-
ної спроможності будуть значно меншими, ніж можна 
було б очікувати. Враховуючи рівень зношеності ос- 
новних фондів, це може стати серйозною загрозою для 
функціонування електропередавального підприємства 
у довгостроковій перспективі. 

Окрім цього реорганізація ДП «НЕК «Укренерго» 
дасть можливість розв’язати ще одне принципово  
важливе питання — оптимізацію кадрового складу. 
Йдеться, насамперед, про Державну інспекцію з енер-
гетичного нагляду за режимами споживання елек- 
тричної і теплової енергії (Держенергонагляду). Зага-
льна чисельність робітників цього підрозділу у 2013 р. 
становила 1637 осіб або 10,6% загальної середньооблі-
кової чисельності працівників підприємства. Проте за 
своїми функціями, і за підпорядкуванням, Держенер-
гонагляд не має прямого відношення до діяльності ДП 
«НЕК «Укренерго». Об’єктами його контролю є не ма-
гістральні та міждержавні електромережі, що стоять на 
балансі ДП «НЕК «Укренерго», а розподільчі елек- 
тричні мережі, а також енергетичні об’єкти та елект-
роустановки. До того ж за чинним законодавством 
підприємство або його структурний підрозділ не мо-
жуть бути уповноваженим органом щодо виконання 
функцій державного нагляду. 

Висновки. Реформування ринку електроенергії 
України, основою якого є повномасштабна лібераліза-
ція та розбудова ефективного конкурентного середо-
вища, передбачає, серед іншого, забезпечення недис-
кримінаційного доступу до магістральних і міждер- 
жавних електричних мереж. 

До чинників, що ускладнюють процес реоргані-
зації, можна віднести такі: передача функцій та активів 
системному оператору одночасно від двох підприємств 
(ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Енергоринок»), в ре-
зультаті чого системний оператор набуває відносно 
нових функцій (адміністрування розрахунків, адмініс-
трування комерційного обліку); необхідність виді-
лення бюджетних коштів на закупівлю та впрова-
дження у промислову експлуатацію програмного та  
технічного забезпечення (від своєчасного фінансу-
вання залежить організація роботи балансуючого рин-
ку); невизначеність стосовно організаційно-правової 
форми новостворених підприємств, зокрема електро- 

передавального підприємства (що може суттєво ус- 
кладнити залучення інвестицій у підвищення пропус-
кної спроможності). 

Процес реструктуризації пов'язаний з чималими 
ризиками. Найбільш значущим серед них є недооцінка 
вартості активів ДП «НЕК «Укренерго» (справедлива 
оцінка вартості активів — кропіткий та тривалий про-
цес, результатом якого має стати різке підвищення 
амортизаційних відрахувань, внаслідок чого має  
зрости тариф на передачу електроенергії).  

Подальші дослідження наслідків реформування 
ринку електроенергії та примусової реструктуризації 
окремих державних підприємства доцільно присвя-
тити оцінці балансу позитивних і негативних наслідків 
цього процесу. Водночас слід вказати, що обґрунтова-
ність такої оцінки залежить, насамперед, від визначе-
ності у питанні щодо організаційно-правових форм 
новостворених підприємства.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Широке використання різ-

них інновацій, у тому числі інтелектуальних, є голов-
ним напрямом розвитку глобальної економіки світу і 
України зокрема. 

Інтелектуальний бізнес — це підприємницька ді-
яльність на засадах інтелектуального продукту з ціллю 
отримання прибутку та розвитку справи. 

Сьогодні в Україні підприємствам цієї сфери 
притаманні наступні проблеми: низький рівень витрат 
на інновації та інтелектуальні продукти, відсутність 
стимулів до активного формування та реалізації влас-
них ідей, переважання витрат на зарубіжні технології, 
недостатнє використання засобів інформаційних тех-
нологій. 

Новітні інтелектуальні концепції вимагають від 
підприємств нових підходів у їх діяльності. У сучасних 
економічних умовах необхідно враховувати особливо-
сті інтелектуальної власності, створення та управління 
інтелектуальним бізнесом. Таким чином досліджувана 
проблема є актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у наукові дослідження щодо розвитку іннова-
цій та інтелектуального бізнесу в своїх працях зро- 
били такі зарубіжні вчені: Б. Аллен, Г. Боденхаузен, 
М. Кондратьєв, Т. Коно, Ф. Котлер, Ж. Ломберт, 
Г. Менш, Р. Фостер, Й. Шумпетер та ін. Розвитку  
теоретичних і практичних засад функціонування інно-
вацій та інтелектуального бізнесу в Україні присвячені 
дослідження вітчизняних вчених, серед яких: 
О. Амоша, І. Багрова, М. Бунчук, В. Геєць, О. Кура-
ленко, М. Вачевський, В. Полохало, П. Микитюк, 
О. Кузьмін, Л. Федулова та ін.  

Вперше на нові технології, що створені на основі 
раніше невідомих законів і закономірностей, звернув 
увагу М. Кондратьєв, який довів, що економічні зміни 
пов’язані із впровадження значних науко-технічних 
винаходів, технологічних нововведень [9]. Особливос-
тями підходу Г. Менша та Р. Фостера у дослідженні 
причин виникнення і поширення нововведень є зміна 
технології. Розвиток кожної технології вчені пропону-
ють характеризувати за допомогою S-подібної логіс- 
тичної кривої, що відбиває залежність між витратами, 

пов’язаними з розробкою нової технології продукту та 
результатами, які одержані внаслідок інтелектуальної 
діяльності [11]. Нова технологія «приходить» не одна, 
а у сукупності з іншими прикладними взаємодопов-
нюючими технологіями. Виникають «пучки» (або кла-
стери за визначенням Й.Шумпетера) технологій, які 
стимулюють розвиток нових галузей, товарів, спри- 
яють динаміці ринку [13]. Однак, недостатньо дослі-
дженими залишаються питання активізації, а також 
державної підтримки інноваційного розвитку та інте-
лектуального бізнесу.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоре-
тичних і практичних рекомендації щодо розвитку ін-
телектуального бізнесу в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Правова 
основа інноваційного розвитку та інтелектуального  
бізнесу регламентується цілою низкою Законів Укра-
їни: «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. (в 
чинній редакції від 05.12.2012 р.) [1], «Про науково-
технічну інформацію» від 26.11.2013 р. (в редакції від 
19.04.2014 р.) [2], «Про авторське право і суміжні 
права» в редакції від 27.10.2016 р. [3], «Про концепцію 
науково-технологічного та інноваційного розвитку» 
від 13.07.1999 р. [4], Про господарський кодекс Укра-
їни в чинній редакції від 08.12.2016 р. [5]. 

 

Теоретико-методологічні засади інтелектуального 
бізнесу 

Розвиток у будь-якій соціо-економічній системі  
відбувається через оновлення  всіх її складових — мате-
ріально-технічної бази, системи управління, суспільних 
відносин, способу і стилю життя. Цілеспрямовані зміни 
здійснюються через нововведення різних типів, які 
стали самостійним об’єктом вивчення нової галузі на-
уки — інтелект-інноватики, що вивчає закономірності 
процесів розвитку та формування новацій, нововве-
день, механізмів управління змінами, подолання опору 
нововведенням, адаптації до них людини, викорис-
тання та поширення інтелектуальних потоків, інтелек-
туально-інноваційної діяльності, їх вплив на сферу кон- 
куренції та розвиток суспільства в цілому. Предмет ін-
телект-інноватики — створення, освоєння та поши- 
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рення інтелектуальних інновацій різного виду, а 
об’єктами дослідження є технологічні уклади, інтелек-
туально-інноваційні цикли, життєві цикли продукції, 
технологій, товарів, інтелектуальні процеси. Особли-
вість цієї науки полягає у вивченні механізмів ініційо-
ваних і контрольованих змін, які відбуваються на основі 
раціонально-вольових дій. Інтелект-інноватика забез-
печує інтеграцію знань, за якої спеціальні науки (еко-
номічно-управлінські, соціологія, психологія, кіберне-
тика, філософія та ін.) зберігають свою самостійність і 
специфічність, але їх теоретичні концепції та фактичні 
дані об’єднуються навколо методів дослідження проб-
лем інновацій та інтелектуальної діяльності, інтегруючи 
різноманітні наукові знання з метою підвищення прак-
тичної ефективності.  

Категоріальний апарат інтелектуального бізнесу є 
важливим для опанування наукових підходів до управ-
ління нововведеннями. До таких категорій відно-
сяться: 

− інтелектуальна новація, нововведення; 

− інтелектуальна інновація; 

− життєвий цикл інтелектуальної продукції; 

− інтелектуально-інноваційна діяльність; 

− інфраструктура інтелектуального бізнесу; 

− технологічні засоби. 
Новація визначається як новий метод, принцип, 

новий порядок, новий продукт, новий процес, якісно 
відмінний від попереднього аналога, що є наслідком 
інтелектуальної діяльності, закінчених наукових дослі-
джень та розробок. Поняття новація вживається до 
всіх новин як у виробничій, так і в управлінській, фі-
нансовій, науковій, навчальній, соціальній сферах. 
Новація стає нововведенням та інновацією з моменту 
впровадження у виробництво, побут, інші сфери дія-
льності. 

Відповідно до міжнародних стандартів, інновація 
визначається як кінцевий результат інноваційної дія-
льності, який дістав втілення у вигляді нового або вдо-
сконаленого продукту, технологічного процесу, що 
використовується в практичній діяльності, або у но-
вому підході до соціальних послуг.  

Життєвий цикл інновації визначають як період 
часу від зародження ідеї до розробки, створення, по-
ширення, використання та утилізації інновації. З ура-
хуванням послідовності науково-дослідних та дослід-
но-конструкторських робіт, життєвий цикл інновацій 
розглядають як інноваційний процес, а період часу 
між появою новації (новини) і втіленням її у нововве-
дення називають інноваційним лагом. Особливістю 
інтелектуального бізнесу є важлива частка загального 
інноваційного розвитку підприємств, науково-прак- 
тична гілка світових інновації, а також цей бізнес має 
нематеріальну основу його об’єктів. Наприклад: 
комп’ютерні програми, бізнес-плани, інвестиційні 
проекти та інші.  

Ринок новацій, конкуренції і капіталів створює 
сферу інтелектуальної діяльності, котру визначають як 
діяльність колективу людей щодо забезпечення дове-
дення науково-технічних ідей, винаходів  до результату, 
придатного до практичного застосування та їх реалізації 
на ринку з метою задоволення потреб суспільства у 
конкурентоспроможних товарах та послугах. Поняття 
новація вживається до всіх новин як у виробничій, так 
і в управлінській, фінансовій, науковій, навчальній, 
соціальній сферах.          

Одним із найважливіших аспектів цієї діяльності на 
підприємстві є освоєння  нових видів інтелектуальної 

продукції або методів її виробництва, доставки, реаліза-
ції. Така діяльність має комплексний, системний харак-
тер, бо включає наступні види робіт: пошук ліцензій, па-
тентів, кадрів, організацію дослідницької роботи, інже-
нерно-технічну діяльність, що об’єднує винахідництво, 
раціоналізацію, конструювання, створення інженерно-
технічних об’єктів, інформаційну та маркетингову діяль-
ність.  

Основою інтелектуального процесу є процес 
створення, впровадження і поширення інтелектуаль-
ної продукції, необхідною властивістю яких є науково-
технічна новизна, практичне застосування та комер-
ційна реалізованість. Інтелектуальний продукт — ре-
зультати інтелектуальної, розумової, духовної та твор-
чої діяльності, втілені у відкриттях, винаходах, патен-
тах, наукових звітах і доповідях, проектах, раціоналі-
заторських пропозиціях, творах літератури, мистецтва, 
музики та ін. Таким чином інтелектуальний продукт 
створюється у процесі, який необхідно підтримувати 
та розвивати. На розвиток інтелектуального продукту 
впливають такі найважливіші чинники, як стан зов-
нішнього і внутрішнього середовища та його специ-
фіка як об’єкта управління. Розрізняють три форми 
інтелектуального процесу: простий внутрішньоорга-
нізаційний, простий міжорганізаційний та розшире-
ний, кожний з яких розрізняють за способом поши-
рення новації. Ефективність інтелектуального процесу 
визначається лише після впровадження інновації, 
оскільки тільки ринок дає оцінку її здатності задово-
льняти потреби суспільства.  Структура інтелектуаль-
ного процесу за економічною та організаційною 
ознакою в ньому вирізняють окремі етапи, стадії, 
фази. Зокрема, це такі етапи, як науковий, техніч-
ний, технологічний та експлуатаційний. Етапи вклю-
чають певні стадії, в яких розрізняють такі види дія-
льності: фундаментальні дослідження; прикладні до-
слідження, дослідно-конструкторські розробки; дос-
лідно-експериментальні розробки; дослідне вироб-
ництво; організаційно-економічна робота, промис-
лове та масове виробництво. 

Кожен з етапів та стадій розрізняють за специфі-
кою управління, фінансуванням, цільовим призначен-
ням та кінцевим результатом діяльності. Взаємозалеж-
ність стадій зумовлена тим, що вдосконалення лише в 
одній з них не підвищить результативності процесу в 
цілому. Для забезпечення ефективності та гнучкості 
інтелектуального процесу важливим є стикування ста-
дій таким чином, щоб результат кожної попередньої 
був основою для подальшого руху вперед. Життєвий 
цикл інтелектуального продукту визначається як пе-
ріод, що починається з фундаментальних та прикла-
дних досліджень і включає всі етапи до моменту, 
коли нововведення потребує заміни його якісно но-
вим, сучаснішим. Наведено структуру життєвого ци-
клу інтелектуального продукту, в якому прийнято ви-
різняти чотири фази розвитку, для кожної з яких ха-
рактерні економічні та управлінські особливості. Су-
часні тенденції, обумовлені посиленням конкуренції, 
спонукають фірми до прискорення технічного онов-
лення виробництва і, відповідно, до скорочення жит-
тєвого циклу інновації, особливо часу і виходу її на 
ринок.  Дифузія (поширення) нововведень може від-
буватися як на макрорівні (в межах певної країни), так 
і на мікрорівні (на підприємстві працівників, оскі-
льки новації є безпосереднім продуктом людського 
розуму, активності, інтелекту; обсяг внутрішнього 
ринку, що визначається розміром національного ба- 
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гатства (внутрішній національний продукт) та жит-
тєвим рівнем населення; розвинена інфраструктура, 
яка повинна забезпечувати взаємозв’язок між еко-
номічними, соціальними та науково-технічними ас-
пектами впровадження нововведень. Цей перелік 
свідчить, що на швидкість поширення інновацій 
значний вплив має інноваційна політика держави, 
існування адекватної інформаційної бази, механіз-
мів взаємозв’язку науки з виробництвом, форми 
прийняття законодавчих рішень з питань нововве-
день, накопичений досвід впровадження інновацій. 

Правильність висновку доведено практикою: 
найвразливіші успіхи в інтелектуальній діяльності від-
мічено в країнах, де сформовані національні інтелек-
туальні системи з державним регулюванням і підтрим-
кою взаємозв’язку наукової, виробничої і освітньої дія-
льності. 

Підприємству, що прагне створити комерційно 
привабливий товар, доцільно дотримуватися такої схеми 
у своїй діяльності: 

− розробка стратегічних цілей; 
− виявлення потреб ринку в нових виробах та 

генерування ідей нових товарів; 

− визначення можливостей фірми для ство-
рення виробів; 

− проведення досліджень з метою реалізації цих 
можливостей; 

− розроблення нового виробу; 
− проектування, конструювання виробу;  
− випуск дослідного зразка; 
− пробний маркетинг (випробування дослідного 

зразка в умовах ринку); запуск виробу в серійне вироб-
ництво. 

 

Інтелектуальний процес та його менеджмент  
Інтелектуальний менеджмент націлений, голов-

ним чином, на ефективне управління процесом роз- 
роблення, упровадження, виробництва та комерціалі-
зації інновацій, при цьому важливим моментом є  
синхронізація роботи функціональних підсистем, удо-
сконалення координуючих дій операційної системи 
виробництва, управління персоналом і здійснення  
контролю за інноваційним процесом. Виходячи з 
цього, інноваційний менеджмент слід розглядати в 
трьох аспектах: як науку і мистецтво управління інно-
ваційним процесом, як вид діяльності і як апарат уп-
равління. 

З таких позицій інтелектуальний менеджмент —
це система управління, що активно впливає на під-
приємницьку діяльність, на розвиток інноваційної, 
інвестиційної, соціально-економічної, політичної 
діяльності як окремої організації, так і країни в ці-
лому. 

Як система управління інтелектуальний менедж-
мент складається з двох ланок, або підсистем: керу- 
ючої підсистеми (суб’єкта управління) і керованої пі-
дсистеми (об’єкта управління). Зв’язок суб’єкта управ-
ління з об’єктами відбувається за допомогою руху ін-
формації. Цей рух являє собою сам процес управління, 
тобто процес розроблення і здійснення керуючої дії 
суб’єкта управління на об’єкт управління. Механізм 
керуючого впливу включає збирання, обробку і пере-
давання необхідної інформації та прийняття відповід-
них рішень. 

Суб’єктом управління в інтелектуальному мене-
джменті є менеджери і спеціалісти різного рівня за- 
лежно від об’єкта управління. Об’єктом управління в 

інноваційному менеджменті є інтелектуальні процеси, 
інноваційна діяльність, інновації, економічні відно-
сини між учасниками ринку інновацій. 

З позицій підприємства  механізм управління 
інноваційною діяльністю завжди конкретний, оскі-
льки спрямований на досягнення конкретних іннова-
ційних цілей шляхом впливу на конкретні чинники, 
які забезпечують досягнення намічених цілей, і цей 
вплив здійснюється за допомогою використання кон-
кретних ресурсів або потенціалів підприємства. Таким 
чином, інтелектуальний менеджмент — це сукупність 
економічних, мотиваційних, організаційних і право-
вих засобів, методів і форм управління інноваційною 
діяльністю конкретного об’єкта управління з метою 
одержання оптимальних економічних результатів цієї 
діяльності. 

Сутність інтелектуального менеджменту базується 
на усвідомленні особливості орієнтації управління інно-
ваційною діяльністю організації (фірми, підприємства та 
ін.), що полягає у розробці інноваційних цілей організа-
ції та формуванні механізмів їх досягнення. 

Інтелектуальний менеджмент має скоордину-
вати й узгодити функціонування та взаємодію як  
внутрішніх, так і зовнішніх структурних елементів ін-
телектуального процесу, створити відповідну гармо-
нію їх роботи. Саме гармонізація розвитку інтелекту-
ального процесу становить основну цільову задачу ін-
телектуального менеджменту. 

Слід зазначити, що цілі інтелектуального ме- 
неджменту мають генетичну підпорядкованість щодо 
головної мети підприємства, а саме – задоволення 
суспільних потреб у нових товарах та послугах. Бо 
немає потреби – відсутнє виробництво. 

Відповідно до цілей формуються завдання інте-
лектуального менеджменту: формування цілей і за-
вдань в управлінні спирається на наукові засади, на 
виявлення тенденцій до змін у середовищі, реаль-
ність, можливість, результативність і ефективність 
реалізації інноваційних проектів. У практиці управ-
ління інноваційними процесами широко використо-
вуються методи системного аналізу проблем, що ви-
никають: теорія ймовірності, моделювання процесів 
прийняття рішень, ситуаційний підхід, який дає  
можливість творчого використання адекватної ситу-
ації, наукових  прийомів управління. Під функціями 
менеджменту розуміється вид діяльності, який необ-
хідний для реалізації загальних задач управління інно-
ваціями. До них належать: 

− формування інноваційних цілей; 
− прогнозування; 
− планування; 
− координація; 
− організація; 
− стимулювання; 
− контроль. 
Названі функції окреслюють предметні сфери 

управлінської діяльності, кожна з яких спрямована на 
вирішення специфічних і різноманітних питань взає-
модії між окремими підрозділами організації, що зай-
маються розробленням інновацій. Необхідно опану-
вати зміст і особливості застосування кожної із функцій 
управління, що уможливить формування навичок 
майбутнього спеціаліста менеджера-інноватора. 

На окрему увагу під час  інтелектуального мене-
джменту заслуговує питання діяльності особливої ка-
тегорії спеціалістів, які називаються менеджерами. Це 
означає, що спеціаліст займає постійну посаду і має 
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повноваження приймати управлінські рішення. Зростає 
роль менеджерів-інноваторів, здібності яких, їхня ква-
ліфікація і професійне вміння фактично визначають 
долю компанії. Це положення неодноразово підтвер-
джувалося прикладами діяльності таких визначних ме-
неджерів-новаторів, як А. Моріта, Лі Якокка, Б. Гейтс 
та ін.  

 

Персонал інтелектуального бізнесу 
Слід звернути увагу на специфіку інтелектуаль-

ного діяльності, що визначає функціональну структуру 
персоналу, складовими якої є: 1) наукові і науково- 
технічні кадри; 2) науково-допоміжний і обслугову- 
ючий персонал; 3) виробничий та адміністративно- 
господарський персонал. 

Функціональна структура кадрів – це розподіл  
персоналу, зайнятого у експериментах. У сучасних 
умовах, як вже зазначалося, також підвищуються зна-
чення і роль менеджерів-інноваторів, спеціалістів- 
маркетологів з наукової продукції. 

Наукові і науково-технічні кадри — це професійно 
підготовлені спеціалісти, які являють особливу соціа-
льно-професійну спільноту. Вони безпосередньо беруть 
участь у створені наукових знань і підготовці наукових 
результатів для практичного використання (створення 
продуктів, процесів, методів, систем), включаючи на- 
укову інформацію та проектно-конструкторську діяль-
ність. 

Важливою характеристикою персоналу є їх кваліфі-
каційний рівень, обсяг специфічних знань, здібностей, 
навичок особистої майстерності, системного мислення, 
творчі новаторські спрямування. 

Вивчаючи особливості поведінки і цілеспрямова-
ності діяльності, слід мати на увазі, що важливу роль 
відіграє мотивація працівників інтелектуальної сфери 
до необхідної поведінки. Мотивація визначає, чому в 
одній організації люди досягають більших інтелектуаль-
них результатів, ніж в інших. Для того щоб регулювати 
цей процес, менеджерові необхідно спиратися на нові-
тні теоретичні розробки, які відображають природу мо-
тивації взагалі і творчої діяльності зокрема. У кожній 
країні існує своя система формування заробітної 
плати і грошових винагород у сфері інноваційної ді-
яльності. Слід звернути увагу, що для країн з розви-
нутою економікою характерними рисами в оплаті 
праці є: врахування обсягу і характеру роботи, особ-
ливість посади, стажу, досвіду і кваліфікації працюю-
чого, відношення робітника до праці, його особисті 
здібності. 

З метою прискорення роботи над інноваційними 
проектами адміністрація багатьох фірм вважає за доці-
льне не обмежуватися стимулюванням лише наукових 
робітників і конструкторів, а поширювати стимулюючі 
заходи на всіх співробітників, що виступають з інно-
ваційними пропозиціями. 

Великий стимулюючий вплив на творчу діяль-
ність у колективі здійснює оточуюче виробниче сере-
довище, що створює для працівників необхідні умови 
праці.   

 
Організація фірми та введення інтелектуального 

бізнесу 
У світовій ринковій практиці спостерігається  

зростання попиту на дослідно-прикладні розробки, 
що сприяє появі розмаїття організаційних форм взає-
модії науки і виробництва, які забезпечують цілеспря-
мованість НДДКР стосовно конкретного ринку інтен- 

сивного впровадження результатів досліджень (новіт-
ніх технологій) у виробництво. 

На принципах інтеграції міжфірмової кооперації 
розвивається науково-технічне співробітництво з на- 
уковими установами, центрами, університетами, ін-
ститутами, внаслідок чого виникають нові організа-
ційні форми такої взаємодії. До них відносяться тех-
нопарки, технополіси, науково-промислові комплекси 
різних видів, підприємницькі галузеві асоціації, між- 
фірмові стратегічні альянси. Крім зазначених, розви-
вається ціла низка малих спеціалізованих фірм, які об-
слуговують усі стадії формування і реалізації про- 
грамно-цільових НДДКР, здійснюють експертну пере-
вірку доробок малих наукомістких венчурних фірм, які 
створюються за ініціативою окремих винахідників, 
вчених або групи спеціалістів для реалізації особистих 
винаходів; консультативно-аналітичних груп, що  
прогнозують розвиток технологій, нових товарів тощо.  

Серед інших організаційних форм поєднання на-
уки і виробництва заслуговують на увагу регіональні 
промислові комплекси, інкубатори, венчурні та кон-
сультативні фірми, міжнародні науково-технічні, стра-
тегічні альянси (консорціуми, спільні підприємства, 
кейрецу та ін.). Світовий досвід свідчить про те, що 
важливу роль у трансформації господарського меха- 
нізму, інтенсивності його структурної перебудови віді-
грають малі організаційні форми, як-то: венчурні (ри-
зикові) фірми, фірми «спін-офф» (фірми-«паростки»), 
інвестиційні фонди. Венчурні фірми, як правило, ут-
ворюються групою однодумців – вчених, інженерів, 
спеціалістів, винахідників, які мають певний досвід 
роботи в лабораторіях великих фірм, чи приватними 
особами, які бажають розпочати свою справу. Вони 
мають певні наукові, інженерні ідеї, практичною реа-
лізацією яких і бажають займатися в межах малої фір-
ми. Малі фірми створюються і на великих підприєм- 
ствах для реалізації ідей винахідників новацій.  

За оцінкою Міжнародної Організації економіч-
ного співробітництва і розвитку, на частку малих фірм 
у промислово розвинених країнах припадає 20-30% 
усіх новацій, хоча частка малих підприємств у витратах 
на нововведення становить 4-5%. Саме венчурні фі-
рми є генератором нових ідей, на основі яких відбу-
ваються великі науково-технічні прориви. Вони 
сприяють модернізації і структурній перебудові всієї 
економіки. Саме інновації виступають як основний 
критерій шляхів розвитку суспільства. Тому країна, 
яка стоїть осторонь «інноваційних змагань», посідає 
останнє місце в ієрархії розвитку світової спільноти. 

Безумовним лідером у цих змаганнях на сучас-
ному етапі виступають США, оскільки на їх частку за 
останні півстоліття припадає понад 60% усіх технічних 
інновацій. Завдяки найкращій організації інновацій-
них процесів та результативності їх використання, 
США стали однією з найбагатших країн світу. Тому за 
кордоном венчурні фірми користуються підтримкою 
держави та великих корпорацій. У зв’язку з цим у Єв-
ропі венчурний капітал також розвивається швидкими 
темпами.  

Консультативні фірми як організаційна форма 
взаємодії науки і практики виникли в 70-ті роки. З 
того часу попит на послуги консультативних фірм по-
стійно зростає. Консультація – це форма надання по-
слуги фірмі (організації) або людині з метою аналізу 
оцінки ситуацій та вирішення пов’язаних з ними про-
блем. Консультації спираються не тільки на знання та 
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досвід, але, перш за все, на проведення конкретних і 
спеціалізованих досліджень. 

Види консультативно-дослідницької діяльності 
можуть бути різноманітними за ступенем і формою 
втручання в процеси управління НДДКР, пошуку оп-
тимального співвідношення фундаментальних і при-
кладних досліджень, робіт з розвитку нової техніки і 
технології. 

Слід звернути увагу на різні організаційні форми 
сумісного проведення науково-дослідних робіт фір-
мами різних галузей і різних країн. Виникла міжна- 
родна науково-технічна кооперація, яка здійснюється 
на основі угод: про створення спільних підприємств; 
розподіл між фірмами витрат на НДДКР; розподіл від-
повідальності між компаніями-засновниками за ок-
ремі види наукової діяльності; про створення науково-
технічних альянсів тощо. Організація створення під- 
приємства інтелектуального бізнесу в Україні включає 
надати наступні документи в місцеві органи реєстра-
ції: заяву підприємця про реєстрацію підприємства, 
патент на винохід особисто автора або право наступ-
ника, бізнес-план на створення підприємства інтелек-
туального до малого та середнього бізнесу, інвестицій-
ний проект до підприємства великого бізнесу, платіж 
за послугу єдиного реєстраційного вікна, видача реєс-
траційних документів строком шести днів, у заклю-
ченні реєстрація у податкової інспекції. 

Правовою основою підприємства інтелектуаль-
ного бізнесу є Господарський кодекс України 
(2003 р.), статут підприємства та колективний договір. 
Структура управління підприємством може бути:  
функціональна, продуктова, проектна, матрична та 
інші.  

Приклад:  
Південний машинобудівний завод, м. Дніпро  

(м. Дніпропетровськ). У 1944 році на території сьогод-
нішнього Південного машинобудівного заводу (ПМЗ) 
розпочалося будівництво автомобільного заводу, а в 
1951 році завод було  перепрофільовано на виробни- 
цтво стратегічних  міжконтинентальних ракет з на-
звою «Завод 586».  

З 2014 року «Виробниче об’єднання Південний 
машинобудівний завод ім. А. М. Макарова — є На- 
уково-виробничим комплексом ракетно-космічної те-
хніки України. Продукція заводу: ракети «Молодець» 
для бойового залізничного комплексу, а також ракети 
«Зеніт»» «Циклон», супутники, ракетні двигуни, по- 
вітряні турбіни, тролейбуси, автобуси, трактори та 
інші. Підприємство брало участь в Міжнародній про-
грамі «Морський старт», виробляючи для цього ракети 
«Зеніт». Продукція заводу включає тисячі патентів на 
винахід та інтелектуальних продуктів різного викори-
стання. Південний машинобудівний  завод має висо-
кий  інноваційний та виробничий потенціал [14].  

Висновки та рекомендації: 
Встановлено, що інноваційний розвиток підпри-

ємств та інтелектуальний бізнес є головний напрям 
світового науково-технічного прогресу. 

 
Рекомендовано: 
— Кабінету Міністрів України створити Націона-

льний фонд широкого розвитку інновації та інтелек-
туального бізнесу за рахунок державного бюджету, 
вкладів населення під високий процент, зарубіжних 

інвесторів під гарантії держави, спонсорства та інші 
для підвищення конкурентоспроможності товарів, ро-
біт, послуг та рівня життя населення; 

— Міністерству економічного розвитку України: 
1) розробити та реалізувати Державну програму 

розвитку інновації та інтелектуального бізнесу на  
перспективу; 

2) підготувати та реалізувати план поширення ін-
фраструктури інноваційного розвитку згідно Держав-
ній програмі; 

— Міністерству освіти та науки України реалізу-
вати перехід університетів, вищих закладів на Євро-
пейські стандарти навчання спеціалістів, магістрів, до-
кторів філософії в області інноваційного розвитку; 

— Міністерству соціального розвитку України ор-
ганізувати систему перепідготовки один раз в три роки 
спеціалістів важливих інноваційних галузей. 

 
Список використаних джерел 

 
1. Закон України “Про інноваційну діяльність” 

від 04.07.2002 р. (в чинній редакції від 05.12.2012 р.).  
  2. Закон України “Про науково-технічну інфо-

рмацію” від 26.11.2013 р.(в редакції від 19.04.2014 р.) . 
3. Закон України “Про авторське право і суміжні 

права” (в редакції від 27.10.2016 р.) 
4. Закон України “Про концепцію науково- 

технологічного та інноваційного розвитку” від 
13.07.1999 р. 

5. Закон України “Про господарський кодекс” від  
08.12.2016 р.  

6. Бунчук М. Национальные инновационные си-
стемы:основные понятия и приложения [Електронний 
ресурс]. - Режим доступа :htt://www.guecities.ws(College 
Park/Lab/5590/nis.htm. 

7. Жадько К.С. Структурна перебудова економіки 
України як стратегія інноваційного розвитку / К.С. 
Жадько, Ю.Г. Горащенко // Інвестиції:практика та 
досвид:наук.журнал. — 2009. — №7. — С. 8-11. 

8. Захарченко В.И. Инновационная система реги-
она / В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов. — Одесса: 
Наука и техника, 2005. — 116 с. 

9. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюктуры 
/ Н.Д. Кондратьев // Вопросы конъюнктуры. — 1925. 
— №1. — 156 с. 

10. Падерін І.Д. Інтелектуальний бізнес:на-
вчально-методичний посібник для студентів денної фо-
рми навчання, напрям підготовки ”Економіка підпри-
ємства” / І.Д. Падерін, О.В. Романов. — Дніпропет-
ровськ: ДДФА, 2014. — 87 с.  

11. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент:  
підручник / Т.О.Скрипко. — К.: Знання, 2011. — 423 с. 

12. Федулова Л.І. Інноваційна економіка / Л.І. 
Федулова. — К.: Либедь, 2006. — 289 с. 

13. Шумпетер Й. Теория экономического разви-
тия: исследование предпринимательской прибыли, ка-
питала, кредита и цикла конъюнктуры / Й.Шумпетер. 
— М.: Прогресс, 1982. — 257 с. 

14. Южный машиностроительный завод [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступа: https\\ru.wikipe-
dia,org\wiki\Южмаш. 

 
  



ПОЖУЄВА Т. О. 
 

 
 

        2017/№1 73 
 

Т. О. Пожуєва  
д-р екон. наук  

м. Дніпро 
 

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ  
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка питання. В умовах трансформації віт-

чизняної економіки, яка супроводжується високими 
темпами інфляції, нестабільністю діючого законодав-
ства, зміцненням конкуренції, мінливістю цін на фі-
нансових та товарних ринках, низькою фінансовою 
результативністю, платоспроможністю та ліквідністю 
вітчизняних промислових підприємств, обґрунтова-
ною є необхідність та доцільність пошуку та впрова-
дження і застосування більш ефективних методів уп-
равління фінансово-господарською діяльністю. Од-
ним з таких методів управління є оперативне фінан-
сове планування — бюджетування. 

Зростає значення ретельно пророблених, збалан-
сованих планів на всіх етапах управління підприєм- 
ством. 

Підприємство, що функціонує в умовах ринкової 
економіки, зобов'язане з необхідною вірогідністю ви-
значити потребу у фінансових, матеріальних, трудових 
і інтелектуальних ресурсах, а також джерелах їхнього 
одержання. Важливе значення надається вмінню до-
сить точно розрахувати ефективність наявних ресурсів 
і кінцевий економічний і фінансовий результат. 

Всі розрахунки, які здійснюються в процесі фор-
мування бюджету підприємства, дозволяють у пов-
ному обсязі й у потрібний час визначити необхідну 
суму коштів за їхню реалізацію, а також джерела над-
ходження цих коштів (власні, кредитні, бюджетні або 
кошти інвестора). 

Результати розрахунків знаходять своє відбиття в 
довгострокових і стратегічних планах підприємства. 

Труднощі при здійсненні методики бюджету-
вання виникають на початкових етапах її впрова-
дження на підприємстві, що пов'язане з виконанням 
ряду умов: 

- потрібно визначитися із цілями діяльності під-
приємства; 

- зрозуміти й визначити для чого буде впроваджу-
ватися внутріфірмове планування; 

- визначити чи доцільно використання внутрі- 
фірмового планування даним господарюючим суб'єк-
том. 

В управлінні бюджетування застосовується на  
вітчизняних підприємствах в кращому випадку для 
того, щоб контролювати окремі показники, наприклад 
розміри дебіторської та кредиторської заборгованості, 
або для того, щоб встановити рівні витрат в окремих 
структурних підрозділах. Іншими словами, призна-
чення бюджетування невиправдано звужується. Крім 
того, така важлива функція бюджетування, як конт- 
роль майже не використовується в системі внутріш-
нього контролю.  

- методика бюджетування не може бути універса-
льною для будь-якого підприємства, тобто тут варто 
враховувати галузеві особливості. У зв'язку із цим, не-
обхідно ретельно проаналізувати структуру розгляну-
того господарюючого суб'єкта, що припускає певні 
тимчасові, трудові й інші витрати. Як правило, набір 
бюджетів, які й формують систему бюджетування, 
може варіюватися в певних рамках. 

- збір вихідної інформації для розробки проекту 
бюджету, а також аналіз і узагальнення зібраної ін- 
формації, розрахунок науково обґрунтованих показни-
ків економічної діяльності. При цьому необхідно  
відповісти на ряд питань: як краще враховувати ви-
трати підприємства, як розділити вже враховані ви-
трати на постійні й змінні й ін. 

- формування проекту бюджету з обов'язковою 
оцінкою ризику невиконання бюджету. 

Бюджетування є першим етапом розробки сис-
теми регулярного економічного управління й сприяє 
оптимізації фінансових потоків і ресурсів підприєм- 
ства, що дозволяє значно знизити їхній обсяг і потребу 
в них, собівартість і підвищити конкурентоспромож-
ність підприємства. Особливо варто виділити бюдже-
тування як найважливішу сполучну ланку між страте-
гічним і оперативним управлінням всіма господарсь-
кими операціями, спрямовану на координацію еконо-
мічних процесів підприємства й, як наслідок, на під-
вищення його конкурентоспроможності. Таким чи-
ном, аргументована необхідність бюджетування для 
різних структур, що складають фінансово-економічну 
систему держави, цим і визначається актуальність об-
раної теми. 

Бюджетний метод, заснований на контрольова-
ному прогнозі, має цілий ряд достоїнств і в цей час є 
одним з найбільш передових методів керування під- 
приємством. 

Тому розробка методики формування бюджету як 
основного фінансового плану й економічного регуля-
тора відносин між структурними підрозділами підпри-
ємства й підприємства із зовнішнім середовищем, а 
також системи керування цим процесом є актуальним 
науковим і практичним завданням, рішенню якого. 

Актуальним завданням будь-якого підприємства 
на сучасному етапі є підвищення його конкуренто-
спроможності. Це пов'язане з жорсткістю конкурент-
ної боротьби й різким обмеженням зовнішніх ресурсів. 
Дана ситуація приводить до відсутності можливостей 
для росту бізнесу, виходу його на нові ринки, дивер-
сифікованості й зниженню, в остаточному підсумку, 
його конкурентоспроможності. У цих умовах необ- 
хідно налагодити самонастроювальну систему бізнесу, 
здатну адекватно й вчасно реагувати на впливи навко-
лишнього середовища у всіх областях.  

Аналіз досліджень. Вагомий внесок у розробленні 
теоретичних і методологічних основ системи бюдже-
тування суб’єктів господарювання внесли такі вчені, 
як Є.В. Акімова, Є.О. Ананькіна, М.Д. Білик, І.А. 
Бланк, С.Г. Вербовецька, С.В. Данилочкін, Н.Г. Да-
нилочкіна, Р.Г. Долінська, К.В. Ілляшенко, Т.О. Ілля-
шенко, І.М. Карасьова, О.Г. Кулакова, А.П. Куліш, 
А.І. Кучеренко, М.В. Мельник, О.Г. Мельник, Я.І.  
Невмержицький, В.П. Савчук, М.В. Скобенко, О.О. 
Терещенко, А.М. Ткаченко, Ю.Р. Туманян, Л.С. Ша-
ховськая, В.В. Хохлов та інші. 

Незважаючи на це, значна кількість питань зали-
шається відкритою для дослідження, зокрема: визна-
чення сутності концепції бюджетування; виокрем- 
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лення та систематизація принципів та етапів бюджету-
вання, а також чинників, що обмежують впрова-
дження та використання бюджетування в сучасних 
умовах; розкриття особливостей організаційної проце-
дури впровадження бюджетування та інші 

Метою статті є дослідження методологічних ас- 
пектів бюджетування для підвищення ефективності 
роботи підприємства. 

Виклад матеріалу. Реформування фінансового 
планування діяльності підприємств відповідно до  
ринкових умов господарювання розпочалося із зако-
нодавчого закріплення у 1991 році норми про самос-
тійність планування підприємствами своєї діяльності 
та перспективи розвитку [1]. На державних підприєм-
ствах фінансове планування відроджено Наказом Мі-
ністерства економіки України від 25 грудня 2000 року  
№ 277 Про затвердження Положення про порядок 
складання річного фінансового плану державним під-
приємством [2]. Наказ Міністерства економіки Укра-
їни від 25 грудня 2000 року № 277 втратив чинність на 
підставі Наказу Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції України від 27 травня 2003 
року № 137 Про затвердження Порядку складання фі-
нансового плану державним підприємством (крім ка-
зенного) та контролю за його виконанням [3], згідно 
якого була введена нова форма фінансового плану, яка 
дещо покращила попередню форму плану, але який, в 
свою чергу, також втратив чинність згідно з наказом 
Міністерства економіки та з питань європейської ін-
теграції України від 21 травня 2004 року № 198 [4]. 

В останній редакції Закону України «Про Держа-
вний бюджет України на 2017 рік» не було встанов-
лено (даний пункт перенесено до Бюджетного Коде-
ксу України), що господарські організації, в тому числі 
державні підприємства, а також акціонерні, холдин-
гові компанії та інші суб'єкти господарювання, у ста-
тутних фондах яких більше 50 відсотків акцій (часток,  
паїв) належать державі, та їх дочірні підприємства зо-
бов'язані складати і виконувати річний фінансовий 
план, який підлягає затвердженню в порядку, визна-
ченому Кабінетом Міністрів України, на підставі 
якого був затверджений наказ Про затвердження По-
рядку складання, затвердження та контролю вико-
нання фінансових планів державних підприємств, ак-
ціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів 
господарювання, у статутному фонді яких більше  
50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та 
їх дочірніх підприємств [6]. 

На відміну від попередніх років, складати річні 
фінансові плани повинні товариства, контрольний па-
кет акцій яких належить державі.  

І хоча для підприємств інших форм власності ця 
норма закону має рекомендаційний характер, скла-
дання фінансового плану є обов’язковим, необхідним, 
з метою обґрунтування надходжень і видатків, вико-
нання зобов’язань підприємства, при обґрунтуваннях 
надання кредитів та бізнес-плануванні тощо. Багато-
річний досвід закордонних фірм і вітчизняних підпри-
ємств свідчить, що недооцінка фінансового плану-
вання в умовах ринку, зведення його до мінімуму, іг-
норування або некомпетентне здійснення призводить 
до великих, нічим не виправданих економічних втрат. 
За оцінкою економістів, через відсутність точного і си-
стемного планування і контролю своїх фінансів, ком-
панії втрачають до п’ятої частини прибутків. 

На сьогодні підприємства самі повинні розуміти 
важливість й необхідність грамотних розрахунків на 

перспективу своєї діяльності — важливість складання 
бюджетів [7, с. 187].  

Бюджет — оперативний фінансовий план, що ро-
зробляється зазвичай в рамках до одного року, який 
відображає витрати та надходження коштів за окре-
мими господарськими операціями або інвестиційними 
проектами. Розробка бюджетів характеризується тер-
міном бюджетування та спрямоване на вирішення 
двох основних задач: 

- визначення об’єму та складу витрат; 
- забезпечення покриття цих витрат фінансовими 

ресурсами із різних джерел [8, с. 94].  
Бюджетування (оперативне фінансове плану-

вання) являє собою процес організації управління фі-
нансово-господарською діяльністю суб’єктів господа-
рювання, який базується на розробленні бюджетів у 
розрізі центрів відповідальності чи напрямів діяльно-
сті, здійсненні на цій основі контролю за їх виконан-
ням, проведенні аналізу відхилень фактичних резуль-
татів від бюджетних та регулюванні господарської дія-
льності з метою узгодження та досягнення намічених 
результатів на всіх рівнях управління. Бюджетування 
ґрунтується на інтегрованому підході до основних  
функцій управління: прогнозування та планування, 
організація, облік, контроль, регулювання, аналіз.  

Метою бюджетування є опис майбутнього стану 
підприємства в економічних показниках таким чином, 
щоб оптимально забезпечити досягнення вартісних 
(чи інших, що виражаються через фінансово-госпо-
дарські показники) цілей підприємства. 

Задача бюджетування полягає в розробці бюджету 
підприємства, який забезпечуватиме отримання опти-
мального результату для даного об’єму господарської 
діяльності в плановому періоді [9, с. 213].  

Зазвичай бюджети складають на рік, на квартал, 
на місяць. Термін, на який розробляють бюджет, на-
зивають бюджетним періодом. На багатьох підприєм-
ствах складають так звані «ковзаючі» бюджети: бю-
джет, складений на досить тривалий період часу (на 
рік), коректується в процесі  виконання (наприклад, 
щомісячно).Так, наприклад, в грудні складається план 
на 12 місяців (з січня по грудень), в січні — на на- 
ступних 12 місяців (з лютого поточного року по лютий 
наступного) і так далі. Це дозволяє точніше врахову- 
вати зміни умов, в яких працює підприємство [10,  
с. 159].  

На кожному підприємстві може бути своя специ-
фіка бюджетування в залежності як від об'єкту фінан-
сового планування, так і від системи фінансових і не-
фінансових цілей. Тому, кажучи про призначення бю-
джетування, необхідно пам'ятати, що на кожному під-
приємстві як управлінська технологія воно може пере-
слідувати свої власні цілі і використовувати свої власні 
засоби, свій інструментарій.  

Бюджети можуть бути складені як для підприєм-
ства в цілому, так і для його підрозділів. Бюджети під-
розділів зводяться в єдиний бюджет підприємства, 
який називається основним або головним [11, с. 324; 
12, с. 33].  

Поширеною проблемою вітчизняних підприємств 
багато років залишається проблема відсутності квалі-
фікованих управлінців, що знайомі хоча б з основами 
бюджетування. Але для розроблення ефективних бю-
джетних планів в Україні зараз активно впроваджують 
різні інструменти, починаючи від простого Exsel та за-
кінчуючи програмним продуктом Microsoft Axapta  
вартістю близько 1 млн дол. США (мається на увазі 
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повна система, а не окремі модулі). Крім того, засто-
совуються такі програмні комплекси, як Hiperion Pillar 
(розробник Hiperion), Adaytum e.Planning (розробник 
Adaytum), Comshare MPC (розробник Comshare), 
Corporate Planner (розробник Corporate Planning), 
Active Planner (розробник Epicor Software), Oracle 
Financial Analys Er (розробник Oracle), SyteLine 
Budgeting, НЕФРИТ (розробник Центрінвестсофт), 
ІНЕК/Бюджетування (розробник ІНЕК), програмні 
продукти компанії Інталєв-Україна та інші [13, с. 43]. 

Сьогодні бюджетування застосовують на вітчиз-
няних підприємствах в більшості випадках для того, 
щоб контролювати окремі показники (розміри дебі-
торської та кредиторської заборгованостей, рівень ви-
трат підрозділів підприємства), тобто носить фрагмен-
тарний характер, і тим самим не дозволяє ефективно 
управляти фінансами, насамперед рухом грошових  
коштів, приймати точні та зважені в фінансовому 
плані управлінські рішення. Тільки налагоджений ме-
ханізм використання технології бюджетування дасть 
змогу ефективно управляти фінансово-господарською 
діяльністю підприємства [14, с. 3].  

У процесі бюджетування визначають: 

− чого хоче досягти підприємство у перспективі, 
тобто обґрунтовують основну мету діяльності підпри-
ємства (підвищення рівня рентабельності виробни- 
цтва, збільшення вартості капіталу, обсягу реалізації 
продукції, рівня кваліфікації персоналу, формування 
нового позитивного іміджу підприємства тощо); 

− яким чином можна досягти поставленої мети, 
тобто вибирають стратегію підприємства (вихід на нові 
ринки з продукцією, що вже виготовляється на під- 
приємстві, розроблення нової продукції для наявних і 
нових ринків збуту тощо). На основі прогнозів ринку 
опрацьовують кілька альтернативних варіантів страте-
гії і вибирають ту. Яка дає можливість отримати най-
кращі поточні результати діяльності у поєднанні з дов-
гостроковою фінансовою стабільністю підприємства. 
При обґрунтуванні стратегій підприємства важливо та-
кож виявити обмежувальні фактори («вузькі місця»), 
якими можуть бути його матеріальні ресурси, потуж-
ність, кваліфікація працівників тощо. Однак найчас-
тіше «вузьким місцем» для підприємства є обсяг реа-
лізації продукції, якого можна реально досягти (з 
огляду на місткість ринку), і масштаби конкуренції; 

− які ресурси і в якій кількості потрібні підпри-
ємству, тобто розробляють оперативний план (бю-
джет) діяльності підприємства; 

− як здійснюватиметься контроль за виконан-
ням планових показників. 

Розроблення бюджетів (бюджетування) передба-
чає розв’язання таких завдань: визначення обсягу та 
складу витрат; забезпечення покриття цих витрат фі-
нансовими ресурсами з різних джерел. 

Бюджети можна розробляти як у грошових, так і 
в натуральних показниках [15, с. 50-51].  

Для забезпечення успішного впровадження бю-
джетування, ефективного його використання на під- 
приємстві необхідно дотримуватися певних принци-
пів, а саме:  

− принцип цілепогодження — потребує, щоб 
процес бюджетування починався «знизу вгору». Це об-
ґрунтовується тим, що керівники нижчого рангу 
краще знають ситуацію на ринку і зі свого боку забез-
печать реалізованість бюджетних величин. Далі шля-
хом узгодження бюджетних планів між керівниками 
вищого та нижчого рангів забезпечується відповідність  

цілям конкретних планів підприємства. Процес змі-
нює напрям і реалізується за схемою «згори вниз» [16,  
с. 10];  

− принцип пріоритетності відносно завдання 
координації бюджетування повинен забезпечити вико-
ристання дефіцитних засобів в найбільш вигідному 
напрямку. У бюджеті свідомо формується напрям «ос-
новного удару», при цьому витрати на інші напрями 
скорочуються;  

− принцип причинності припускає, що кожна 
планова одиниця може планувати і відповідати тільки 
за ті величини, на які вона може чинити вплив;  

− принцип відповідальності, який концентру-
ється виключно на величинах, що піддаються впливу, 
передбачає передачу кожному підрозділу відповідаль-
ності за виконання його частини бюджету разом з по-
вноваженнями втручатися у разі потреби в розвиток 
ситуації з відповідними заходами, що корегують. Ви-
користання цього принципу сприяє виробленню в ке-
рівництва нижнього рівня навиків заповзятливості в 
мисленні і в діях;  

− принцип постійності цілей передбачає. Що 
встановлені один раз базові величини не повинні бути 
принципово змінені протягом контрольного періоду, 
що продовжується; 

− принцип повноти, який полягає у тому, що 
розроблення бюджету має охоплювати всі сторони ді-
яльності та усі підрозділи підприємств;  

− принцип обґрунтованості та реальності, який 
виходить із необхідності пріоритету реалізації продук-
ції над виробництвом та врахуванням обмеженості ре-
сурсів, які є в розпорядженні підприємства [17, с. 33];  

− принцип інтегрованості, що зумовлюється по-
требами тісного взаємозв’язку (як горизонтально, так 
і вертикально) між різними видами і рівнями бюдже-
тів. Виконання цього принципу означає: при розроб-
ленні бюджетів нижчого рівня (наприклад, бюджети 
окремих підрозділів підприємства) обов’язково врахо-
вуються завдання, передбачені бюджетом вищого рі-
вня  (бюджет підприємства). Аналогічно і в часовому 
плані розроблення короткострокових  (поточних) бю-
джетів здійснюється, базуючись на завданнях, перед-
бачених більш довгостроковими (стратегічними) бю-
джетами;  

− принцип гнучкості, який допускає при роз- 
робленні й виконанні бюджетів можливість їх коригу-
вання при зміні внутрішніх чи зовнішніх умов діяль-
ності підприємства;  

− принцип економічності полягає у тому, що 
витрати на бюджетування повинні раціонально спів-
відноситися з отриманими результатами. Враховуючи 
те, що бюджетування — це досить складний процес, 
який потребує додаткових витрат часу,  фінансів тощо,  
виконання цього принципу є дуже важливим. Воно 
може забезпечуватися розробкою раціональних форм 
бюджетів, виключенням дублюючої та нерелевантної 
інформації, а головне — ефективною організацією 
всього процесу; 

− принцип періодичності бюджетування: озна-
чає, що бюджети повинні складатися на певні періоди,  
термін яких залежить від специфіки організації фінан-
сової діяльності підприємства;  

− принцип прозорості: передбачає, що бюджети 
повинні складатися так, щоб усі задіяні у їхньому ви-
конанні особи чітко уявляли завдання, які перед ними 
ставляться, й мали стимули до їх виконання [18, с.17-
19; 19, c. 139; 20, с. 268-269].  
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Важливо також ураховувати принцип ефективно-
сті, сутність якого полягає в тому, що витрати, 
пов’язані з організацією та функціонуванням бюдже-
тування, не повинні перевищувати ефект, який буде 
отримано від його впровадження. При формуванні си-
стеми бюджетування не можна переходити «межу». Ін-
акше виникає «надлишок бюджетування», який стри-
мує ініціативу та знижує мотивацію персоналу [21,  
с. 281-282].  

Таким чином, бюджетування — це процес плану-
вання майбутньої діяльності підприємства, результати 
якого оформляються системою бюджетів.  Бюджети 
складаються як для окремих структурних підрозділів, 
так і для підприємства в цілому. Бюджети підрозділів 
зводяться до єдиного бюджету підприємства, який на-
зивається основним або головним.   

Бюджетування є комплексною системою захо-
дів й охоплює всі основні сторони діяльності під- 
приємства — фінанси, виробництво, збут, поста-
чання, організацію та координує їх. Приймаючи 
управлінські рішення на всіх рівнях менеджменту, 
слід акцентувати на фінансовій стороні, що й дає 
можливість оптимізувати витрати, максимізувати 
прибуток, забезпечувати збалансованість залучених 
фінансових ресурсів за напрямами їх використання 
як в обсягах, так і в часі за всіма секторами діяль-
ності. 

При побудові системи бюджетування необхідно 
обов’язково враховувати галузеву специфіку діяльно-
сті підприємств, яка впливає на формування первин-
них бюджетів, їх характеристики. В основу бюджету-
вання на промисловому підприємстві, на відміну від 
інших галузей економіки, покладено особливості 
кругообігу оборотних (фінансовий цикл) та необо- 
ротних (інвестиційний цикл) активів. Фінансовий 
цикл у промисловості включає стадію виробництва, 
що обумовлює більш складну систему бюджетування 
витрат. Що ж стосується діяльності фінансових ін-
ституцій чи торгівлі, то в них зазначених ускладнень 
не виникає, основна частина їхніх витрат – це опе-
раційні витрати, обсяг яких визначається загальними 
умовами підтримання бізнесу. При цьому головне  
завдання підприємств таких галузей полягає в макси-
мізації різниці між «вхідними» й «вихідними» грошо-
вими потоками, з одного боку, та доходів і витрат, з 
іншого. У промисловості на стадії виробництва від-
бувається якісна зміна «вхідних» потоків, тобто вели-
чина «вихідних» потоків визначається не тільки рин-
ковою (зовнішньою), а й виробничою (внутрішньою) 
політикою підприємства. Наявність виробничої стадії 
визначає специфіку не тільки фінансового циклу, а й 
інвестиційного. На відміну від інших галузей, де ін-
вестиційний цикл достатньою мірою узагальнено 
(тобто основні засоби стандартизовані й забезпечу-
ють вимоги бізнесу), у промисловості більша частина 
інвестицій спрямовується на виготовлення різних ви-
дів продукції, тобто значною мірою індивідуалізо-
вана. Що стосується галузевих особливостей управ-
ління промисловим підприємством, то вони пов’я-
зані з таким складним сегментом бюджетного про-
цесу, як виробничий облік та планування, й охоплю-
ють стадію трансформації «вхідних» ресурсів у «ви- 
хідні» товарні потоки. Отже, наявність стадії вироб-
ництва і, як наслідок, виробничого обліку й плану-
вання, є тією особливістю, яка визначає технологію 
бюджетного процесу на промисловому підприємстві 
[21, с. 282-283].  

Розроблення бюджетів може здійснюватися син-
хронно чи послідовно. Метод синхронного (симуль-
таційного) бюджетного планування полягає в одно-
часному розробленні й координуванні бюджетів на 
різних рівнях та різного спрямування. Така проце-
дура досить трудомістка, оскільки передбачає значні 
видатки на координування і постійне узгодження, 
спричинює велику кількість ітерацій. Застосування 
цього методу часто зумовлює забезпечення розроб-
лення оптимальних бюджетів і досягнення максима-
льного ефекту, бо на всіх етапах формування бюдже-
тів ураховуються й узгоджуються взаємозалежні пи-
тання виробничо-господарської діяльності й усува-
ються протиріччя між підрозділами підприємства. За 
відсутності синхронного бюджетного планування іс-
нує загроза, що керівники враховуватимуть тільки 
власні інтереси, які часто не відповідають загально 
організаційним. 

Якщо підприємство дуже велике, має високий 
рівень диверсифікації діяльності, значну кількість 
виділених функціональних сфер, то при розробленні 
бюджетів доцільно використовувати метод послідов-
ного (сукцесійного) бюджетного планування, який 
полягає у логічному послідовному розробленні роз-
пису надходжень і видатків об’єктів бюджетного пла-
нування з метою формування зведених бюджетів під-
приємства. За цим методом розроблення зведених 
бюджетів передбачається попереднє і послідовне  
розроблення бюджетів структурних підрозділів,  
функціональних сфер, видів бізнесу, проектів тощо 
[22, с. 40].  

Таке планування починається з визначення об-
межувального бюджетного фактору — «вузького  
місця» на підприємстві. Оскільки найчастіше в рин-
кових умовах «вузьким місцем» діяльності підприєм-
ства є обсяг реалізації продукції, то насамперед фор-
мують бюджет продажу (реалізації), якщо ж для під-
приємства проблематичною є закупівля певного виду 
необхідних матеріалів, то послідовне бюджетне пла-
нування може починатися із формування бюджету 
матеріалів. З бюджету виробництва сукцесій не бю-
джетне планування починається тоді, коли на під- 
приємстві обмежувальним фактором є виробничі по-
тужності [22, с. 40; 15, c. 52].  

На підприємствах, які мають високий рівень ди-
версифікації, для ідентифікації видів бізнесу, роз- 
роблення за кожним видом бізнесу різних видів бю-
джетів із метою виокремлення високорентабельних, 
низькорентабельних і нерентабельних видів бізнесу, 
прийняття рішення щодо доцільності розвитку окре-
мих низькорентабельних видів бізнесу, проведення 
гнучкої реструктуризації та реорганізації застосову-
ється метод бюджетного планування за видами біз-
несу. 

Впровадження процесу бюджетування на підпри-
ємствах дозволить: поліпшити фінансові результати на 
основі управління прибутком і витратами, раціона-
льно розподіляти та використовувати ресурси, оптимі-
зувати витрати по підприємству та впровадити опера-
тивний контроль за постійними та змінними витра-
тами; поліпшити платоспроможність підприємства на 
основі ефективного управління грошовими потоками; 
підвищити якість та оперативність прийняття управ-
лінських рішень; узгоджувати, координувати дії окре-
мих підрозділів і відділів підприємств, а також на- 
прямків діяльності для досягнення поставлених глоба-
льних завдань [23]. 
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Останнім часом особливої актуальності набув 
проектно-програмно-цільовий метод бюджетного 
планування, який передбачає формування бюджетів 
на підприємстві за конкретними цільовими проек-
тами і програмами. При цьому вся виробничо-госпо-
дарська діяльність підприємства втілюється у сукуп-
ності проектів і програм, за кожними з яких може 
формуватися уся сукупність операційних та фінансо-
вих бюджетів, а показники фінансових бюджетів на-
далі підлягатимуть консолідації в основні загально 
організаційні (зведені бюджети). 

Висновки. Підприємство, що функціонує в умовах 
ринкової економіки, зобов'язане з необхідною віро- 
гідністю визначити потребу у фінансових, матеріаль-
них, трудових і інтелектуальних ресурсах, а також дже-
релах їхнього одержання. Важливе значення надається 
вмінню досить точно розрахувати ефективність наяв-
них ресурсів і кінцевий економічний і фінансовий ре-
зультат. Бюджетування є першим етапом розробки си-
стеми регулярного економічного управління й сприяє 
оптимізації фінансових потоків і ресурсів підприєм- 
ства, що дозволяє значно знизити їхній обсяг і потребу 
в них, собівартість і підвищити конкурентоспромож-
ність підприємства. 

Щоб система бюджетування зайняла гідне місце 
серед інструментів, за допомогою яких можна здійс-
нювати ефективне управління підприємством, потріб-
но більш вимогливо підходити до підбору кадрів на 
підприємстві, встановити чітку систему контролю за 
діяльністю, а також не забувати про новітні технології 
та обладнання. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
У КОНТЕКСТІ НЕОІНДУСТРІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 
Вступ. Умови сьогодення вимагають науковців та 

політиків замислитись над новою концепцією еконо-
мічного розвитку національної економіки України. Це 
підтверджується спадом основних економічних показ-
ників економіки країни. На сьогодні, експортно-сиро-
винний тип розвитку економіки країни вже себе виче-
рпав, а впроваджений інвестиційно-інноваційний тип 
розвитку потребує формування більш досконалої ме-
тодичної та методологічної бази стратегічного плану-
вання модернізаційних процесів для побудови нової 
індустріалізації країни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам програмного планування і розроблення держав-
них стратегій розвитку присвячено багато наукових 
праць вітчизняних науковців, зокрема В. Гейця [4],  
Ю. Кіндзерського [9], В. Кононенка і Л. Шаблиста,  
Я. Жаліла, В. Ляшенка та Є. Котова [10], А. Гриценка 
[5], В. Полтеровича та В. Попова [15], М. Рогози [19, 
20, 24], Е. Рустамова [22], В. Ткаченка та Б. Холода 
[24] та ін.  

Метою статті є аналіз модернізації економіки Ук-
раїни у контексті неоіндустріальних перетворень.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Протя-
гом 1999 — 2008 рр. в Україні прийнято понад 20 стра-
тегій, 80 концепцій щодо інноваційного розвитку кра-
їни. У 2010 р. офіційно проголошено курс на модерні-
зацію економіки, а Національною академією наук Ук-
раїни було презентовано Національний проект ре-
форм, де особливу увагу приділено питанням модер-
нізації. Колектив українських учених у щорічній На-
ціональній доповіді НАН України підкреслив важли-
вість концептуального бачення принципово нового 
курсу здійснення в Україні назрілих модернізаційних 
перетворень, конкретних завдань і механізмів їх реалі-
зації в умовах, коли спостерігається не просто еконо-
мічна криза, а крах існуючої моделі економічного  
розвитку [11, с. 2, 87]. 

В роботах А. Гриценка [5], В. Полтеровича та  
В. Попова [15], Е. Рустамова [22], визначено такі 
умови успішної реалізації проекту модернізації:  

1. Розробка чіткої стратегії розвитку;  
2. Наявність зацікавлених груп інтересів із доста-

тнім владним впливом, готовність еліти і суспільства 
до змін;  

3. Довіра до влади — «інституційна довіра».  
У сучасній науковій економічній літературі тер-

мін «модернізація» є достатньо багатозначним і трак-
тується по-різному. Сам термін у перекладі з англій-
ської мови визначається як «осучаснення», а в перек-
ладі з французької — «новітній». Тобто, модернізація 
означає зміну, вдосконалення чого-небудь до сучасних 

вимог, надання минулому невластивих йому сучасних 
рис [7, c. 349—350]. Тобто цей термін використовується 
у двох аспектах:  

1) у прикладному, технічному — удосконалення, 
доведення об’єкта до нових вимог і норм, технічних 
умов і показників якості;  

2) в історико-філософському — як макропроцес 
переходу від традиційного до модерного суспільства.  

Отже, під модернізацією розуміють вдоскона-
лення щодо відповідностей сучасним вимогам. Мо- 
дернізація економіки — проведення структурних, тех-
нологічних, інституціональних змін в національній 
економіці, що спрямовані на підвищення її конкурен-
тоспроможності та забезпечення розвитку в довгостро-
ковій перспективі [2, с. 70; 4].  

Модернізація — це завжди:  
1) системний процес: означає зміни економічних, 

політичних, правових, культурних інститутів та відно-
син. Має проводитись одночасно на кількох рівнях 
[22, с. 88]: інституційних реформ (зміна, узгодження 
правил і процедур суспільно-економічного життя); 
економічної політики (застосування адекватних ін-
струментів впливу на економічні процеси); соціальної 
політики (формування умов для реалізації інтересів 
окремих суспільних груп);  

2) мобілізаційний процес, що запроваджується 
для скорочення відставання від країн-конкурентів, 
тобто передбачає просторову і часову мобілізацію ре-
сурсів, а цільові орієнтири процесу залежать від кон-
курентів.  

Виділяють два типи модернізації [2, с. 76]:  
1) адаптивна (імітаційна) — здійснюється шляхом 

впровадження позичених нововведень, що пов’язано з 
витратами на придбання авторських прав, патентів, лі-
цензій, обладнання — тобто, з виплатою інноваційної 
ренти. Визначає наздоганяючий тип розвитку. Цей 
тип модернізації включає наступні підтипи: а) регу-
льована модернізація — в рамках обраної стратегії  
розвитку країни; б) стихійно-корпоративна модерніза-
ція — в інтересах національних чи закордонних корпо-
рацій (що далеко не завжди співпадає з інтересами на-
ціональними), ускладнює координацію процесу;  

2) креативна — здійснюється на основі власних 
інновацій: розроблені в країні технологічні та інститу-
ційні нововведення отримують визнання і починають 
розповсюджуватись по світу, забезпечуючи країні  
рентний дохід. Визначає випереджаючий тип роз- 
витку.  

За ресурсами ці два типи модернізації є конкуру-
ючими, зазвичай вони комбінуються та представляють 
два етапи здійснення модернізаційного проекту.  
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Необхідно відзначити, що науковцями доціль-
ність модернізації визначається за двома напрямками, 
а саме: модернізація традиційних галузей та стимулю-
вання розвитку високотехнологічних секторів. При 
цьому, розбіжності виникають при визначенні про- 
порцій розподілу ресурсів між ними. Щодо сучасних 
підходів до основ модернізації, то вони ґрунтуються на 
теорії про стадії розвитку за П. Портером. На основі 
цієї теорії висувається припущення, що країна 
обов’язково має пройти у своєму розвитку кілька ста-
дій, і неможливо оминути («перескочити») жодну з 
них; кожна стадія розвитку потребує застосування аде-
кватних інструментів і своєчасної їх зміни [8, 14, 15]. 
Наприклад, за методикою World Economic Forum [25], 
Ю. Кінзерським [8] та Е. Рустамовим [22] виділяють 
ресурсну, інвестиційну, інноваційну стадії розвитку 
економіки. У роботах [14, 15] А. Полтерович виділяє 
такі стадії розвитку економіки як індустріалізація екс-
портоорієнтована і стимулювання прискореного роз-
витку та стадія розвинутого ринку.  

Отже, модернізація — це багатовимірне та скла-
дне явище, яке охоплює всі сфери людської діяльності. 
Тому, для забезпечення сталого економічного розви-
тку країни необхідно провести не тільки модернізацію 
економіки, а й усіх сфер суспільного життя. Оскільки, 
модернізація — це не лише переозброєння економіки, 
а це формування технічної стратегії держави, шлях ро-
збудови країни в певному напрямку [6]. Саме держава 
визначає джерела та шляхи акумуляції фінансових ре-
сурсів для модернізації економіки. Її проведення пе-
редбачає інтенсифікацію процесу економічного від- 
творення шляхом поглиблення розподілу праці, ефек-
тивного використання енергетичного обладнання ви-
робництва, розвитку науки та раціонального управ-
ління [6]. 

З метою реального переходу від імітаційного до 
інноваційно-технологічного розвитку необхідно забез-
печити підвищення рівня виконання державної полі-
тики модернізації. Стратегічними напрямами держав-
ної політики у сфері модернізації економіки повинні 
визначатись через фінансову, соціальну, енергетичну 
аграрну, інноваційну, зовнішньоекономічну політику, 
розвиток інфраструктури, розвиток внутрішніх ринків 
та підприємництва, захист довкілля. 

Головним напрямом розвитку держави в умовах 
глобалізації є широкомасштабна, всеохоплююча мо- 
дернізація всіх сфер суспільного життя і в першу чергу 
економіки. При цьому необхідно враховувати, що по-
зитивний вплив глобалізації небезперечний, оскільки 
його противники стверджують, що глобалізація ско-
ріш за все сприяє поділу світової економіки та кон- 
сервації технологічного укладу відстаючих держав на 
певних стадіях технологічного прогресу в інтересах 
більш розвинутих економік. Таке явище отримало  
назву дивергенція. Таким чином необхідно відмітити, 
що можлива та бажана трансформація понять конвер-
генції і дивергенції на внутрішньому державному  
рівні, наприклад, на доходи і соціальне благополуччя 
в суспільстві, регіональну економічну спеціалізацію 
[21], а головне при цьому — виявити і дослідити  
проблеми формування моделі національної еконо-
міки, яка б мала особливості інноваційного підходу, 
забезпечуючи стійкість її функціонування [20]. 

Сучасні умови розвитку світової економіки, які 
сформовані  розвинутими державами, вимагають ство-

рення підходів для формування і регулювання особли-
востей розвитку національної економіки. Такі підходи 
повинні бути використані при формуванні вітчизняної 
моделі системи соціально-економічного розвитку на-
ціональної  економіки на основі врахування особли-
востей, в першу чергу, при формуванні внутрішнього 
ринку, оскільки, тільки при умові створення іннова-
ційної моделі внутрішнього  ринку можлива успішна 
конкуренція на внутрішньому ринку тільки в секторах, 
де запропонована продукція буде мати високий якіс-
ний показник при невисокій ціні [20].  

Тобто, економіка України не може залишатися 
осторонь глобалізаційних процесів у світі і повинна 
враховувати їхню природу та різнонаправленість 
впливу при розробці та впровадженні стратегічних на-
прямів розвитку вітчизняної економіки. Оскільки, ті 
держави, які володіють потужним науково-технічним 
потенціалом, здійснюють інноваційний прорив у роз-
витку науки і техніки, займають провідне місце в гло-
балізаційній економіці та на експортних ринках висо-
котехнологічної продукції.  

В зв’язку з цим, виникає природне питання про 
те, які необхідні рішення повинні бути запропоновані 
та чи все на сьогодні робиться вірно? При цьому, ав-
тори звертають увагу на те, що є ризики неврахування 
суттєвих  факторів та загроз, неврахування яких, при 
побудові системи розвитку національної економіки, 
веде за собою актуалізацію досліджень та аналізу ви-
значальних факторів в системі управління економіч-
ною безпекою національної економіки, що вимагає 
ідентифікації  закономірностей розвитку окремих її 
компонент, оцінки її взаємозв’язків [20]. Автори  
впевнені в тому, що регулювання і планування розви-
тком буде залишатись неефективним, якщо не враху-
вати системний підхід в оцінці проблем та загроз роз-
витку. При цьому, однією із головних чинників вини-
кнення проблем розвитку економіки є усунення дер-
жави із сфери управління, що призвело до переоцінки 
саморегулюючого механізму ринку, і як наслідок руй-
нування цілісної системи ефективного управління со-
ціально-економічними процесами та  державного ре-
гулювання [20]. 

Аналіз досліджень наукових праць показує також, 
що результатом успішної модернізації є побудова со-
ціально ефективної економіки, яка: 

— має бути динамічною і здатною до самороз- 
витку; 

— здатна залучити до плідної праці суспільство в 
цілому, а не тільки один його прошарок або населення 
окремих регіонів чи мегаполісів; 

— забезпечує ефективне використання всіх ви- 
робничих ресурсів суспільства; 

— забезпечує реалізацію інтелектуального потен-
ціалу країни на основі розвитку науки та освіти; 

— ґрунтується на сучасних суспільних відносинах 
[1]. 

У зв’язку з цим, для вирішення цього необхідно 
звернути увагу на задачі побудови такої моделі та пе-
реходу на шлях розвитку, яка враховувала б баланс 
державного регулювання та сучасних ринкових мето-
дів господарювання. Задачею держави, в цьому випа-
дку, буде розвиток підприємництва й підприємств на 
вітчизняному ринку за рахунок: забезпечення захисту 
прав власності, інвестування в «основну» галузь, доб-
росовісної конкуренції, соціальних гарантій громадян, 
регулювання мінімальної оплати праці незалежно від 
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форм власності підприємств, підтримки формування 
ринкової та фінансової інфраструктури всіх регіонах, 
гарантій підприємцям й інвесторам (в тому числі за-
кордонних) в дотриманні установлених законом пра-
вил ділових відносин, підтримки систем страхування 
підприємницьких та інвестиційних ризиків, умов для 
створення регіональних і міждержавних ринків цінних 
паперів, ринків нерухомості, спеціалізованих гуртових 
ринків та ярмарків [20].  

Логічно напрошується необхідність вирішення 
проблеми якості прогнозу та обґрунтування найбільш 
раціональних шляхів розвитку економіки і соціальної 
сфери, оскільки мова йде про вироблення методів пе-
редбачення можливих результатів руху за сценарієм 
розвитку з урахуванням знаходження балансу держав-
ного регулювання і ринкових методів господарю-
вання, розвитку продуктивних сил та соціально-еко-
номічних наслідків, що потребують ґрунтовного до- 
слідження [20]. Крім того залишається актуальними 
дослідження сучасних процесів, які вже існують в мо-
дернізації економіки України у контексті неоіндустрі-
альних перетворень таких як неоіндустріалізація,  
некроіндустріалізація, постіндустріалізація. 

Щодо поняття «неоіндустріалізація» — це явище, 
що сприяє новому розвитку продуктивних сил на ос-
нові високотехнологічних та науково містких процесів 
виробництва, підґрунтям для якого є нове інституціо-
нальне середовище [18, с. 193].  

Неоіндустріалізацію [3] також розглядають як 
процес, який має певну мету, методи, темпи, джерела 
та соціально-економічні наслідки, що потребують  
ґрунтовного дослідження.  

Науковці виділяють наступні сучасні моделі інду-
стріалізації [10, с. 26—27]: 

— «традиційна індустріалізація» з переважанням 
добувних галузей промисловості, важкого та низько- 
технологічного машинобудування з технологіями пе-
реважно 3-го та 4-го укладів, які намагаються з метою 
підтримки конкурентоспроможності модернізувати до 
ринкових викликів сучасності; 

— «некроіндустріалізація» — стан галузей проми-
словості з технологіями 3-го та 4-го укладів, які пере-
живають процеси деіндустріалізації, умовно кажучи, 
першого типу - скорочення виробничих потужностей 
внаслідок їх фізичного зносу та відсутності ринкового 
попиту на продукцію; 

— «постіндустріалізація» — перехід до перева-
жання технологій 5-го укладу, який супроводжується 
процесами деіндустріалізації, умовно кажучи, другого 
типу — виводом за межі країни низько технологічних 
галузей (offshoring), введенням сучасних високотехно-
логічних виробничих потужностей орієнтованих на 
випуск продукції з високою часткою доданої вартості, 
інформатизацією суспільства, розвитком сфери сучас-
них наукоємних послуг; 

— «неоіндустріалізація» — перехід до технологій  
6-го укладу, з випуску продукції з високою доданою 
вартістю, який характеризується індивідуалізацією, 
наномініатюризацією, біотехнологізацією, когнітиві-
зацією, розвитком 3D-друку шляхом реіндустріалізації 
(reshoring), тобто збільшення в національній економіці 
робочих місць на базі цих технологій переважно в 
сфері малого та середнього підприємництва. 

Як відмічає Ю. Кіндзерський: «Реструктуризація 
промислового виробництва потребує відповідних вза-
ємоузгоджених 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 і розвитку першого, другого і 
третього порядку, розроблення довгострокових конце-
пцій, середньострокових програм та індикативних 
планів, створення інститутів організації і виконання 
намічених завдань, методів контролю та механізмів 
відповідальності за досягнення намічених результатів» 
[9, с. 532]. 

Аналіз програмних документів попередніх років 
надав можливість встановити основні пріоритети та 
періоди розвитку, що стало підставою для ідентифіка-
ції модернізаційних процесів  в національній еконо-
міці попередніх періодів.  

Основними пріоритетами «Програми структурної 
перебудови економіки України на період до 2015 року» 
є підвищення структурної ефективності економіки, 
розвиток конкурентного середовища та прискорення 
інноваційного розвитку. Автори програми не стали  
розпорошуватись на досягнення багатьох цілей, а ско-
нцентрували свою увагу на проведенні неоіндустріалі-
зації промисловості, «пропорції якої відіграють клю-
чову роль в активізації відтворювальних процесів та 
визначають ринкову спрямованість і конкурентоспро-
можність економіки» [17, c. 3]. Перший розділ про-
грами містив порівняльний аналіз основних показни-
ків економічного розвитку розвинених країн та Укра-
їни, що дозволяло виявити основні диспропорції та 
недоліки сучасної структури економіки. 

У Державній програмі розвитку промисловості на 
2003—2011 роки, що була схвалена постановою КМУ 
№ 1174 від 28.07.2003 р., увесь процес неоіндустріалі-
зації промисловості було розбито на три періоди, ос-
новними завданнями яких було:  

1) створення сприятливого інституційного сере-
довища для модернізації;  

2) формування ефективної структури промисло-
вості з підвищенням питомої ваги галузей з високою 
часткою додаткової вартості та реалізація інноваційної 
моделі розвитку промисловості; 

3) формування технологічних кластерів у науко- 
ємних і високотехнологічних галузях, широке запро-
вадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій, 
комплексна автоматизація промисловості. 

У Стратегії економічного та соціального розвитку 
України на 2004—2015 роки «Шляхом європейської  
інтеграції», схвалена Указом Президента України  
№ 493/2004 від 28.04.2004 р., визначені такі програмні 
цілі:  

а) подолання ресурсовитратного характеру ви- 
робництва;  

б) формування інноваційної моделі розвитку;  
в) стимулювання розвитку наукоємних і високо-

технологічних галузей;  
г) впровадження ресурсо- й енергозберігаючих 

технологій;  
д) формування ефективного внутрішнього ринку, 

зокрема високих технологій.  
Згідно зі стратегією щорічні темпи зростання 

ВВП України передбачались не нижче ніж 6—7%, що 
дозволило би наздогнати в обсягах ВВП на одну особу 
провідні країни світу. Процес реалізації стратегії поді-
лявся на три етапи. Основне завдання першого етапу 
(2004—2005 рр.) полягало у формуванні інституційних, 
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фінансових та організаційних передумов для здійс-
нення неоіндустріалізації. У другому етапі (2006— 
2009 рр.) передбачалось провести технологічну модер-
нізацію підприємств, особливо галузей обробної про-
мисловості, сформувати в Україні інноваційну модель 
розвитку та провести соціальну переорієнтацію еконо-
міки. Третій етап (2010—2015 рр.) повинен був стати 
періодом закріплення досягнутих результатів при що-
річному зростанні реального ВВП — до 6%, доходів на-
селення — до 6%, інвестицій в основний капітал — до 
11,7% та рівня інфляції — 3—4% за рік. 

Концепція проекту Загальнодержавної цільової 
економічної програми розвитку промисловості на пе-
ріод до 2017 року, схвалена розпорядженням КМУ  
№ 947 р. від 09.07.2008 р., передбачала структурно-
інноваційне удосконалення виробництва, посилення 
соціальної спрямованості промислової політики, за-
провадження ресурсо- та природозберігаючих техно-
логій, розвиток технологій водневої енергетики, ви- 
робництва моторного палива з рослинної сировини, а 
також введення в експлуатацію відновлюваних джерел 
енергії. 

Головними орієнтирами щодо ідентифікації  
змісту українського проекту модернізації економіки 
були дві програми:  

1) програма економічних реформ на 2010— 
2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», що стала основою для 
розробки інших програмних документів [16] та прак-
тичних дій. У цій програмі визначено лише стратегічні 
напрями перетворень, без сформованої методології 
модернізації національної економіки та без оцінки за-
ходів, що реалізуються, на предмет відповідності цілям 
модернізації. Основну увагу зосереджено не на розви-
тку високотехнологічних чи інноваційних галузей, а на 
модернізації вугільної промисловості та паливно- 
енергетичного комплексу (енергетика, нафтогазова 
промисловість), розвиток транспортної інфраструк-
тури був пов'язаний із проведенням в Україні Чемпі- 
онату Європи з футболу в 2012 р. Отже, положення 
програми містили високий рівень декларативності та 
не передбачали проведення масштабної неоіндустріа-
лізації промисловості;  

2) програма розвитку інвестиційної та інновацій-
ної діяльності в Україні на 2011—2015 рр.. 

При цьому, програма «Енергетична стратегія Ук-
раїни на період до 2030 року», схвалена за № 145 від 
15.03.2006 р., але невиконання основних її положень 
була оновлена розпорядженням КМУ № 1071 від 
24.07.2013 р. Серед основних цілей стратегії зазначено: 
лібералізацію ринків енергоресурсів, модернізацію 
енергетичної галузі, ремонт діючих та спорудження 
нових енергоблоків, технологічне оновлення та прива-
тизація вугільної галузі, а також про реструктуризацію 
нафтогазового комплексу. 

Концепція Загальнодержавної цільової економіч-
ної програми розвитку промисловості на період до 
2020 року, схвалена розпорядженням КМУ № 603-р 
від 17.07.2013 р., є оновленою версією аналогічної ви-
щезгаданої програми до 2017 р. Згідно із цією конце-
пцією основними напрямками державної промислової 
політики є: модернізація вітчизняної промисловості та 
збільшення частки високотехнологічної продукції, за-
доволення потреб внутрішнього ринку вітчизняними 
товарами та зростання зайнятості населення. У доку-
менті згадується про посилення координуючої ролі 

держави та про інтеграцію промислової політики в на-
укову, технологічну та інноваційну політику. 

Щодо запропонованої «Стратегії реформ — 2020», 
то передбачається ґрунтовне реформування і досяг-
нення європейських стандартів життя та гідного місця 
Україні в світі. Це документ містить 62 реформи та  
10 програм, які розподілені по чотирьох векторах роз-
витку: сталий розвиток України; безпека держави,  
бізнесу та громадян; відповідальність і соціальна спра-
ведливість; гордість за Україну в Європі та світі. У  
рамках стратегії першочерговими буде оновлення 
влади та антикорупційна реформа, судова реформа, 
децентралізація та реформа державного управління, 
дерегуляція та розвиток підприємництва, реформи 
правоохоронної системи, системи національної без-
пеки та оборони, охорони здоров’я та податкова ре- 
форма. Також визначено дві першочергові державні 
програми — енергонезалежності та популяризації Ук-
раїни у світі [23]. 

Серед ключових показників, яких планується до-
сягти до 2020 р., — з 8508 до 16000 дол. США підви-
щити долю ВВП на душу населення, піднятися з  
112 місця до першої «двадцятки» в рейтингу легкості 
ведення бізнесу, залучити 40 млрд дол. США прямих 
іноземних інвестицій, довести військові витрати з ни-
нішніх 1,02 до 5 % від ВВП, підвищити середню три-
валість життя на три роки [12]. 

Таким чином, для України стратегічні завдання 
ЄС, що поставлені в новій стратегії «Європа 2020», є 
орієнтиром для формування ключових напрямів мо- 
дернізації економіки. Так, перший етап модернізації 
економіки України показав, що вона має переважно 
стихійний і декларативний характер. Державна інно-
ваційна політика виявляється в хаотичних діях, безси-
стемності та непослідовності. Як результат — перебу-
вання України на ресурсній стадії розвитку економіки, 
що унеможливлює вирішення проблеми її технологіч-
ної відсталості. 

Досі не сформовано цілісний економічний меха-
нізм, який об’єднав би владу, освіту, інфраструктуру, 
фундаментальну та прикладну науку, малий і великий 
бізнес у єдину систему взаємодій. Основні елементи 
інноваційної системи розбалансовані та функціонують 
окремо один від одного. Протягом останніх років  
значно послабшали зв’язки між сектором досліджень і 
промисловістю, здебільшого вони мають формальний 
несистематичний характер, оскільки вітчизняні ви- 
робники ще не розглядають проведення досліджень і 
розробок як неодмінний фактор досягнення конку-
рентоспроможності в ринкових умовах господарю-
вання [13, с. 22]. 

Залишається невирішеним питання формування 
інвестиційного потенціалу підприємств як основи 
структурної перебудови промислового комплексу, що 
також є негативним наслідком для інвестицій у високі 
технології, в нові потужності, оновлення матеріальної 
і технологічної бази. Ситуація, що склалась в зв’язку з 
цим, відображає об’єктивне зниження сукупного ін- 
вестиційного потенціалу, а також відбувається перебіг 
капіталу із матеріального виробництва в нематеріа-
льне, де період окупності значно менший, а в самому 
нематеріальному виробництві — в сферу ще більш  
ефективних торговельних та фінансових послуг, що, в 
свою чергу, сприяє подальшому масовому відтоку ка-
піталу за кордон [24, с. 239]. 



РОГОЗА М. Є., КУЗЬМЕНКО О. К. 
 

 

 
 

82 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Таким чином, для стійкого позитивного розвитку 
потрібно багаторазове збільшення обсягів інвестицій 
(капітальних) вкладень, але вирішити цю проблему 
методами фінансової стабілізації на макрорівні не вда-
ється, тому необхідні підходи, які в умовах невиріше-
ної проблеми забезпечення фінансових ресурсів най-
більший ефект може дати модель розвитку економіки, 
побудована на пріоритетах у розвитку конкретних га-
лузей і територій, реалізація якої будується на регулю-
ванні розвитку «основної» галузі через її відповідне ін-
вестування, а як наслідок — інші галузі («як забезпе-
чуючі») отримають відповідні замовлення на виробни-
цтво продукції і необхідні машини, а значить і їх роз-
виток також, а в підсумку це означає, що забезпечу-
ється досягнення основних загальнонаціональних ці-
лей [19]. Таку політику може розробити лише держава, 
а досвід використання таких підходів у світовій прак-
тиці є. Для прийняття такого рішення першою проб-
лемою буде визначення «основної» галузі економіки. 
Для України такою може виступити аграрна галузь, 
побудована на системному виробництві екологічно 
чистої продукції на сертифікованих землях. Це дозво-
лить забезпечувати не тільки свій ринок такою про- 
дукцією, отримувати валюту, але, на наше переко-
нання, ця галузь може бути системноутворюючою 
щодо розвитку інших галузей економіки [19]. 

Наявна ситуація, перш за все, потребує інститу-
ціонального забезпечення процесів модернізації вітчи-
зняної економіки для поступового переходу до стадії 
імітації зарубіжних нововведень, а в майбутньому — до 
стадії розвитку, заснованої на власних інноваціях. У 
цих умовах необхідне формування такої інноваційної 
політики, яка б застосовувала змішані механізми реа-
лізації інноваційної політики, призначені для поточної 
стадії розвитку й переходу до нової.  

Спираючись на досвід ЄС автори в роботі [13,  
с. 23] пропонують використовувати наступні механі-
зми реалізації модернізаційних процесів: 

1. Механізми планування і прогнозування. 
2. Механізми координації і контролю за іннова-

ційною діяльністю. 
3. Законодавчі та нормативно-правові механізми 

управління інноваціями. 
4. Фінансово-бюджетні механізми управління 

інноваціями. 
5. Інвестиційні (венчурні) та мотиваційні меха- 

нізми управління інноваційним розвитком. 
6. Механізм державно-приватного партнерства у 

сфері інновацій. 
7. Механізм взаємодії бізнесу, науки і влади. 
8. Кластерний механізм організації інноваційної 

діяльності.  
9. Механізми захисту прав інтелектуальної влас-

ності. 
10. Механізми кадрового забезпечення інновацій-

ного розвитку. 
11. Механізми інформаційного забезпечення 

інноваційної діяльності. 
Таким чином, удосконалення чинних і впрова-

дження нових механізмів управління інноваційним 
розвитком на всіх рівнях економічної системи дасть 
змогу сформувати збалансовану, системну, послі- 
довну, адекватну сучасним вимогам державну політику 
у сфері інновацій, яка сприятиме підвищенню конку-
рентоспроможності та добробуту населення регіонів і 
країни в цілому. 

Чинна «Стратегія сталого розвитку Україна-
2020», схвалена Указом Президента України № 5/2015 
від 12.01.2015 р., передбачає проведення 62-х реформ. 
Серед першочергових завдань програми такі: 

1) розвиток оборонно-промислового комплексу 
України; 

2) антикорупційна, судова і податкова реформи, 
дерегуляція та розвиток підприємництва, а також ре-
форма правоохоронної системи, які в майбутньому 
створять сприятливе інституційне середовище для  
неоіндустріалізації економіки; 

3) схвалення «Енергетичної стратегії України на 
період до 2035 року», головним завданням якої є: зни-
ження енергоємності ВВП (на 20% до кінця 2020 р.); 
реалізація проектів з використанням альтернативних 
джерел енергії; диверсифікація джерел постачання 
енергоресурсів, зокрема нафти, природного газу, ву-
гілля, ядерного палива, нарощування видобутку вітчи-
зняних енергоносіїв; залучення іноземних інвестицій 
до модернізації газотранспортних та електрогенеру- 
ючих потужностей; приватизація перспективних і кон-
сервація збиткових вугледобувних підприємств; мо- 
дернізація інфраструктури паливно-енергетичного 
комплексу [26, с. 63]. 

Висновки. Таким чином, особливістю національ-
ного програмного планування є відсутність затвердже-
ної довгострокової стратегії неоіндустріально-еконо-
мічного розвитку України. Ті неодноразові спроби 
прийняття стратегії зупинялись на рівні схвалення 
концепції або проекту програми. Причинами цього є 
відсутність наукового розуміння ролі держави у забез-
печенні неоіндустріалізації та структурної перебудови 
промисловості, не існувало чіткими критеріїв відбору 
та пріоритетів у прийнятті господарських рішень, не 
були відпрацьовані механізми та інструменти держав-
ної структурної політики, та й саме втручання держави 
сприймалось як атавізм радянського минулого. Але 
при цьому, необхідно відзначити, що значна кількість 
прийнятих концепцій та незатверджених проектів 
програм свідчить про наполегливий пошук шляхів для 
технічного оновлення, модернізації та соціалізації ре-
ального сектора економіки України, а також про 
спроби запровадження моделі інноваційного розвитку, 
що є важливою передумовою підняття соціальних  
стандартів країни. 

Одним із основних структурних недоліків є ви-
сока енергозатратність української промисловості, що 
суттєво впливає на зниження конкурентоспроможно-
сті вітчизняної продукції. Наявність багатьох проектів 
державних програм, націлених на модернізацію па- 
ливно-енергетичного комплексу, свідчить про усві- 
домлення цієї проблеми керівництвом країни.  

Особливістю національного програмного плану-
вання є те, що з понад 500 державних цільових про-
грам, жодна не була повністю виконана відповідно до 
поставлених цілей і завдань. 

Справжніми цілями більшості проектів програм 
були не модернізація, а державний протекціонізм ок-
ремих галузей економіки. Саме галузі, які могли про-
лобіювати особисті інтереси у влади, отримували не-
обхідні правові норми, програми розвитку та державні 
субсидії. Як відомо, головними лобістами в Україні є 
гірничо-металургійний комплекс, оскільки експортні 
надходження якого є важливим джерелом поповнення 
валютних запасів, а також негаразди у цьому секторі, 
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зокрема у вугільній галузі, мають значний потенціал 
виникнення масштабних соціальних конфліктів. 

Ще однією інституційною перепоною для здійс-
нення повномасштабної неоіндустріалізації є надмірна 
залежність української економіки від політичних цик-
лів, часова періодичність яких значно менша за час, 
необхідний для реалізації повномасштабної техноло- 
гічної модернізації. Відсутність послідовності у прове-
денні структурної політики при зміни політичних еліт 
у владі, постійні протистояння конкуруючих бізнес-
груп з можливість отримання державної підтримки для 
своїх підприємств зумовлюють довготривалу техноло-
гічну деградацію промисловості. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 
Постановка проблеми. Інноваційні процеси віді- 

грають важливу роль в успішному розвитку підприєм-
ства, регіону і держави. Від рівня цих процесів зале-
жить економічний та фінансовий стан, могутність ре-
гіонів і життєвий рівень населення. У постійній кон-
курентній боротьбі за споживача та ринки збуту під- 
приємства повинні постійно впроваджувати іннова-
ційні процеси: удосконалювати та розробляти нові ви-
роби, прогресивні технології, система управління і ре-
алізації, що виводить їх на новий рівень розвитку, 
приводить суспільство до прогресу. 

Загальновизнано, що в сучасних умовах господа-
рювання інновації — це необхідний і об'єктивний чин-
ник конкурентоспроможного розвитку кожного підп-
риємства, інтенсивного технічного та технологічного 
оновлення виробництва та модернізації економіки 
держави. 

Аналіз останніх досліджень. Категорія «інновація» 
є предметом дослідження багатьох фахівців в цій об-
ласті. Пріоритет наукового осмислення ролі організа-
ційно-економічного механізму в ринковій економіці 
належить таким відомим зарубіжним та вітчизняним 
вченим[1—11] та ін. Їхні праці є науковою базою для 
проведення теоретичних досліджень з проблем роз- 
витку організаційно-економічного механізму іннова-
ційного розвитку.  

Проте деякі проблеми, що стосуються питань 
ефективного механізму організації, розробки перспек-
тивних напрямів інноваційного розвитку, впрова-
дження нових технологій у виробництво, формування 
регіональної інноваційної системи, залишаються не-
достатньо вивченими.  

Метою статті є дослідження формування органі-
заційно-економічного механізму інноваційного роз- 
витку. 

Виклад основного матеріалу. Інновація — кінцевий 
результат діяльності, який спрямований на створення 
і використання нововведень, втілених у вигляді удо-
сконалених чи нових товарів (виробів чи послуг), тех-
нологій їх виробництва, методів управління на всіх 
стадіях виробництва і збуту товарів, що сприяють  
розвитку і підвищенню економічної ефективності дія-
льності підприємств [5, с. 15]. 

Ця діяльність охоплює: 
— випуск і розповсюдження принципово нових 

видів техніки і технології; 
— прогресивні міжгалузеві структурні зрушення; 
— реалізацію довгострокових науково-технічних 

програм з великими строками окупності витрат; 
— фінансування фундаментальних досліджень для 

здійснення якісних змін у стані продуктивних сил; 

— розробку і впровадження нової ресурсозберіга-
ючої технології, призначеної для поліпшення соціаль-
ного і екологічного становища. 

Інноваційна діяльність пов'язана з трансформа-
цією наукових досліджень і розробок, винаходів і від-
криттів у новий продукт або новий технологічний про-
цес, які впроваджуються у виробничий процес, або в 
новий підхід до соціальних послуг.  

Інноваційна діяльність передбачає створення ці-
лого комплексу наукових, технологічних, організацій-
них, фінансових і комерційних заходів, які у своїй су-
купності ведуть до створення інновації «під ключ», 
тобто повністю готової до реалізації на ринку. 

Розумна інвестиційна політика менеджерів під- 
приємства дозволить за досить короткий час розро-
бити чітку цінову політику і маркетингову стратегію 
для подальшого його розвитку.  

Для інвесторів дуже привабливими є проекти,  
розраховані на середньостроковий період — 2-3 роки. 
Довгострокові ж проекти залучають тільки тих інвес-
торів, які планують досить довго перебувати в країні 
протягом більше 5-ти років. 

Для самого інвестора інвестиційна діяльність ви-
ступає як альтернатива, яку він обрав в порівнянні з 
вкладенням свого капіталу в банк під вигідну для 
нього процентну ставку. Хоча, безперечно, інвестор 
ризикує, але є надія на те, що ризик буде виправда-
ним. Тому при складанні інвестиційного проекту не-
обхідно звернути увагу на те, що майбутній інвестор 
зміг побачити вигоду для себе, що, на нашу думку, не-
можливе без розвитку інноваційного потенціалу. 

Інвестиційний клімат має велике значення для 
залучення інвестицій у галузі народного господарства, 
але соціально-політична ситуація, яка зараз склалася 
в Україні, значною мірою негативно впливає на про-
цес інвестування.  

Соціально-економічні і політичні реформи, не-
стабільність політичної ситуації, спад економіки і ви-
робництва, зростання темпів інфляції, невпевненість у 
майбутньому країни — все це стримує як вітчизняних, 
так і іноземних інвесторів від залучення свого капіталу 
в економіку України. Вважається доцільним залучення 
власних коштів у галузі народного господарства, де іс-
нує соціально-політична нестабільність. Інвестори в 
основному обирають політику очікування, тому Уряду 
необхідно сконцентрувати увагу на цьому важливому 
питанні. 

Для налагодження існуючої ситуації необхідно 
провести цілий ряд реформ і змін до законодавчої та 
правової бази України, але поки неудосконалена нор-
мативно-правова база не дозволяє чітко регламенту-
вати права та обов'язки інвесторів.  
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Розробка інвестиційної політики підприємства в 
контексті інноватики повинна базуватися на відповід-
ній існуючої ситуації в кожному регіоні, в країні, в об-
ласті, яка цікавить інвесторів; її розвиненості і перс-
пективності; її позиціюванні на ринку. 

Основу сталого економічного зростання може за-
безпечити інноваційний розвиток України, який 
сприяє поступовому наближенню рівня нашої країни 
до рівня економічно розвинених країн. Таким чином, 
визначається його роль і місце в забезпеченні страте-
гічних завдань й інтересів держави. 

Для сучасної України питання розвитку іннова-
ційного потенціалу на макро- і мікроекономічному  
рівнях стають все більш актуальними. Це обумовлено 
головним чином розумінням позитивної ролі іннова-
цій для виходу країни зі складної економічної ситуації. 

Цілі інноваційного розвитку великої компанії і 
завдання, спрямовані на їх реалізацію, визначаються 
виходячи з її підходів до ведення бізнесу. За кордоном 
в даний час для більшості великих компаній все час-
тіше використовуються підходи, орієнтовані не на 
отримання великого обсягу прибутку, а на стабільне 
надходження грошових коштів у касу підприємства, 
що дає можливість у меншій мірі залежати від креди-
торів і мати необхідний обсяг фінансових коштів для 
підвищення конкурентоспроможності продукції. Та-
кий підхід до ведення бізнесу, характерний для країн 
з розвиненими ринковими відносинами, коли успіх 
промислового підприємства на ринку визначається, 
насамперед, наявністю покупців, готових брати участь 
у розробці і виробництві продукції з тривалим вироб-
ничим циклом шляхом фінансування всіх стадій ви- 
робничого циклу.  

Для таких підприємств розробка стратегії іннова-
ційного розвитку набуває особливого значення, тому 
що дозволяє підприємству бути на ринку більш впев-
неним і роздобути замовника на більш ранньому етапі 
життєвого циклу продукції. Тому в основі визначення 
цілей інноваційного розвитку лежать підходи до ве-
дення бізнес-процесів. 

У країнах з перехідною економікою, коли частка 
державної власності ще досить велика, у веденні біз-
нес-процесів на підприємствах, що мають для держави 
стратегічне значення, беруть участь державні і регіо-
нальні органи управління. 

На державному рівні визначаються умови вироб-
ничої діяльності підприємства. Ці умови формуються 
на основі економічної політики держави, державної 
промислової політики, науково-технічної політики, 
технологічної політики, соціальної політики, виходячи 
із статусу, значущості промислового підприємства для 
економіки країни, його впливу на обороноздатність і 
конкурентоспроможність.  

Держава, залишаючи за собою певну кількість ак-
цій, прагнуть зберегти можливість впливати на еконо-
мічні процеси цих підприємств в інтересах забезпе-
чення наукомісткої продукції машинобудування. 

Сукупність політичних, військових, правових, 
економічних, технологічних і соціальних факторів по-
требує глибокого аналізу сукупності нормативних до-
кументів у названих галузях, визначення їх ролі в інно-
ваційному розвитку промислових підприємств. 

Аналіз групи факторів дозволяє визначити стра-
тегію інноваційного розвитку промислових підпри-
ємств, виходячи з довгострокової політики держави у 

галузі формування промислового комплексу як сис-
теми взаємопов'язаних підприємств і організацій,  
здатних забезпечити економічну безпеку і економічне 
зростання. Ця стратегія знайшла своє відображення в 
державній промисловій політиці. 

Методологія формування стратегії інноваційного 
розвитку компанії будується на основі багаторівневого 
підходу, що дозволяє визначити стратегічні цілі інно-
ваційного розвитку великої компанії на державному, 
регіональному та виробничому рівнях управління [8]. 

Стратегія державної промислової політики, ви-
значена на основі довгострокової політики держави у 
галузі формування промислового комплексу як сис-
теми взаємопов'язаних підприємств і організацій,  
здатних забезпечити економічну безпеку й економічне 
зростання України, може бути основою визначення 
стратегічних цілей інноваційного розвитку великих 
компаній по відношенню до виділених рівнів управ-
ління (рис. 1): державний рівень — забезпечення мо- 
дернізації та структурної перебудови виробничого по-
тенціалу, ефективного освоєння науково-технічних 
розробок, утвердження на цій основі України як висо-
котехнологічної держави; регіональний — техніко-тех-
нологічне переозброєння на основі самофінансування, 
залучення вітчизняних та іноземних інвесторів з ме-
тою збільшення випуску товарів, конкурентоспромо-
жних на світовому і внутрішньому ринках; виробни-
чий —формування наукоємких виробничих процесів, 
що забезпечують випуск продукції, конкурентоспро-
можної на внутрішньому і зовнішньому ринку. 

Вивченнязарубіжногодосвідуформуваннястрате-
гіїінноваційногорозвитку великих компаній доводить, 
що методологія цього процесу будується на основі та-
ких концептуальних положень.  

По-перше, стратегія інноваційного розвитку під-
приємства тісно пов'язана з основною стратегією стра-
тегічного менеджменту компанії —стратегією зрос-
тання. 

Стратегія зростання може базуватися на внутріш-
ніх (інвестиції в розширення виробництва) або зов- 
нішніх (придбання нових бізнес-підрозділів) джерелах.  

Внутрішні зростання здійснюється, як правило, у 
формі створення нових або зміни існуючих товарів, 
виведення продукту на нові ринки. Зовнішні зрос-
тання зазвичай відбувається у формі диверсифікації, 
коли компанія поглинає наявні подібні товарні лінії 
або дають можливість виходу у нові сфери бізнесу. 

По-друге, стратегія інноваційного розвитку під- 
приємства має ринкову орієнтацію, тобто маркетин-
гові дослідження щодо нового продукту визначають 
цілі і завдання інноваційного розвитку.  

По-третє, стратегія нового продукту — це страте-
гія дослідження і розробки, так звана стратегія R&D 
(Research and Development). Дана абревіатура є устале-
ною за кордоном.  

Великі компанії, як правило, розробляють і ви- 
робляють кілька видів інноваційної продукції, праг-
нучи мати стійке положення на світовому ринку. Тому 
в умовах глобалізації для великих компаній є харак- 
терним створення філій за кордоном в тих країнах, де 
є найбільш сприятливі умови для наступних складових 
єдиного інноваційного ланцюга «розробка інновацій-
ного продукту-виробництво-ринок» Для великих ком-
паній все частіше цей ланцюг в територіальному плані 
буває розірваний. 
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Рис. 1. Стратегічні цілі інноваційного розвитку великої компанії 

 
Методологія формування стратегії інноваційного 

розвитку великої компанії включає дослідження ринку 
інноваційних продуктів. Ця робота починається з па-
тентних досліджень, що дозволяють скласти конкретні 
уявлення про те, де і які ніші ринку зайняті, а які ві-
льні. Маркетингові дослідження проводяться ще до 
початку науково-дослідних і дослідно-конструкторсь-
ких робіт.  

У процесі реалізації стратегії і розробки створю-
ються нематеріальні активи великої компанії, поділя-
ються на такі групи: 

Інтелектуальна власність — об'єкти промислової 
власності (винаходи, корисні моделі, промислові  
зразки, товарні знаки і знаки обслуговування, найме-
нування місць походження товарів, раціональні про-
позиції), об'єкти авторського права (всі види науко-
вих, літературних, художніх творів, програмні про- 
дукти, топології інтегральних мікросхем, схеми, карти, 
нетиражовані і непубліковані документи, конструк-
торсько-технологічна документація та ін.); 

майнові права — права на володіння чим-небудь 
(надрами, водними, земельними та іншими ресурсами, 
майном); 

відкладені витрати — організаційні витрати, нау-
ково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки; 

ціна фірми (ділова репутація), гудвіл — різниця 
між вартістю фірми як єдиного цілого і вартістю її ак-
тивів; 

неохоронні активи — «ноу-хау», науковий резуль-
тат. 

При розробці стратегії інноваційного розвитку 
компанії необхідно враховувати стратегію організації 
виробництва інноваційної продукції на основі визна-
чення ефективності вкладення інвестицій у виробни-
чий процес. 

Таким чином, організаційно-економічний меха-
нізм інноваційного розвитку великої компанії склада-
ється з декількох стратегічних складових, представле-
них на рис. 2. 

Кожна із зазначених стратегій організаційно-еко-
номічного механізму інноваційного розвитку має свої 
форми і методи управління, що забезпечують досяг-
нення поставлених цілей. Технології управління, що 
включають процедурні, організаційні, інформаційні, 
технічні аспекти реалізації стратегій, що є предметом 
інновацій у зв'язку з використанням нововведень в до-
слідженні ринку, у розробці нового продукту, органі-
зації технологічного оснащення виробництва. 

Розроблена структуру стратегій організаційно-
економічного механізму інноваційного розвитку вели-
кої компанії вказує не тільки визначає основні на-
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Концепція націо-
нальної безпеки 

України 

Стратегія державної промислової політики:
Довгострокова політика держави в області формування промислового комплексу як системи  

взаємопов'язаних підприємств і організацій, здатних забезпечити економічну безпеку і зростання 
України 
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ної перебудови обо-
ронно-промислового 
комплексу України 
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прями та складові організаційно-економічного забез-
печення інноваційного розвитку великої компанії, але 
і на необхідність розробки сукупності методів, спосо-
бів і прийомі в розв'язання даної проблеми. 

Виробничий рівень організаційно-економічного 
механізму інноваційного розвитку включає всі стадії 
інноваційного процесу «розробка-виробництво-ри-
нок». 

 

 
 

Рис. 2. Структура стратегій організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємства 
 
Висновки. Таким чином, в сучасних умовах орга-

нізаційно-економічний механізм інноваційного роз-
витку реалізує інвестиційну стратегію підприємства 
шляхом розробки та виконання інноваційних проек-
тів, головна особливість яких полягає у включенні в 
них робіт, пов'язаних з реалізацією дослідницької фази 
життєвого циклу інновацій. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ 
ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 
Постановка наукової проблеми та її значення.  

Ефективне управління земельними ресурсами безпе-
речно передбачає технологічне та законодавче забез-
печення їх вартості і отримання додаткового прибутку. 
На сьогоднішній день вартість земельних ресурсів є 
вкрай низькою через, насамперед, світову фінансову 
кризу та об’єктивне падіння попиту на сировину, яка 
є основою валютних надходжень в українську еконо-
міку. Країні валютні запаси потрібні для виплати що-
річних відсотків від різноманітних запозичень, які 
стали головним завданням діючого уряду.  

Важливим, у ринкових умовах, є стабілізація вар-
тості земельних ресурсів [3, 5], яка залежить від низки 
чинників. Опрацьовуючи це питання слід провести 
аналіз його в деяких країнах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження сучасних авторів [1-6] обґрунтовують окремі 
аспекти щодо підвищення ефективності управління 
земельними ресурсами в умовах світової фінансової 
кризи, але виникає необхідність обґрунтування мето-
дологічних напрямів та методичних підходів даної 
проблеми. 

Постановка завдання. Основним завданням цієї 
публікації є визначення сучасних проблем управління 
земельними ресурсами та шляхи їх вирішення у кон-
тексті економічних наслідків в Україні. Тому оцінка 
вартості залучених у ринок земельних ресурсів та об-
ґрунтування фінансових дерівативів для забезпечення 
їх безперешкодного обігу і визначили актуальність 
теми даної статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Китайсь-
кий бізнес, китайські інвестори і населення бачать в 
Біткойні один з варіантів збереження своїх капіталів. 
Через спад світової економіки юань досить послабився 
і держава, значно посилила контроль за переміщенням 
капіталів. За даними національного банку Китаю 
тільки за один місяць серпень 2016 року з Китаю було 
виведено капіталів на суму 27,7 млрд дол. США, а вже 
у вересні ця сума склала 44,7 млрд дол. США. Про-
гнозується до кінця року зростання суми до 96 млрд 
дол. США. Дуже значна сума з цих капіталів була кон-
вертована в Біткойн, що сприяло росту курсу кріпто-
валюти на біржах світу, хоча офіційно це довести не-
можливо через захищеність інформації про фінансові 
ітерації. 

В Індії через величезні проблеми в економіці на 
ринок було викинуто значні суми нічим не забезпече-
них нових грошей, які в свою чергу спровокували ано-
мальний ріст інфляції та падіння виробництва. Бан-
ківські рахунки спорожніли, попит на товари та пос-
луги різко впав. Населення почало економити на то-
варах першої необхідності і харчових продуктах, довіра 
до національних банків впала до найнижчих позначок 
за останні 40 років. Через невиважені дії національ- 

ного банку Індії і накопичення готівки нестабільність 
стала основним трендом в економіці країни. Керівни-
цтво Індії почало превентивні дії на готівковому ринку 
національної валюти по санації готівки, що знаходи-
лась у величезних об’ємах «на руках». За одну ніч було 
вилучено біля 86% банкнот, в основному великого но-
міналу. Очікуваної стабільності в Індії не сталося, а 
індійські рупії, що знаходились на карткових рахунках 
були швидко конвертовані в основному в кріптова-
люту Біткойн, що значно підсилило стабільність Біт-
койн, що зразу ж відобразилось на курсі кріптовалюти. 

Третім вагомим чинником стало бажання групи 
бідних країн, що переживало дуже складні процеси 
державотворення переорієнтуватись з державної ва-
люти, яка мало чого вартувала, на Біткойн [2, 4]. Для 
прикладу, в Південному Судані інфляція з ІІ половини 
2015 по січень І половини 2016 року склала 520%, а у 
Венесуелі за цей же період приблизно 490%. Ці «бідні» 
країни активно долучились до становлення Біткойн 
через вкладення фінансових активів населення в цю 
перспективну кріптовалюту. 

Четвертим чинником, який значно посприяв зро-
станню популярності кріптовалюти Біткойн, стала по-
літична нестабільність у Європі, викликана скандаль-
ним голосуванням у Британії за вихід із ЄС. Як відомо, 
Великобританія у Європі відігравала роль фінансового 
реципієнта з елементами ризикових офшорів. Велика 
частина накопичених активів глобальними фінансово-
промисловими групами зберігалась, окрім США і 
Швейцарії, ще й у Британії.  

Передчуття радикальних змін у законодавчому 
полі  ЄС стосовно росту межі оподаткування псевдо 
анонімних капіталів розміщених у банках, змусило ін-
вестиційні компанії в авральному порядку  виводити 
дуже значні кошти з банківських рахунків Британії і 
купувати нову кріптовалюту Біткойн. Всі перераховані 
чинники забезпечили міжнародну довіру інвесторів до 
нової кріптовалюти не зважаючи на сумний досвід ба-
гатьох інших кріптовалют, які проіснували всього де-
кілька років і зникли з ринку капіталів. На рис. 1 пред-
ставлено графік стабілізації кріптовалюти Біткойн з 
2013 року по середину 2016 року. Останні котирування 
знаходяться на доволі високому рівні у «валютному 
коридорі» від 600 дол. США до 1100 дол. США.  

П’ятим чинником популярності кріптовалюти 
Біткойн став ріст довіри до емісійної політики цієї ва-
люти. Згідно закладеному алгоритму з липня місяця 
2016 року вдвічі зменшена винагорода обслуговуючим 
компаніям за проведені розрахунки, а це значить, що 
курс Біткойна буде формуватись в основному на бір-
жах, а не на позабіржових теренах. Фінансово-про- 
мислові групи оцінили перспективність нової (їй уже 
9 років) кріптовалюти і почали її використовувати як 
замінник традиційних золото-валютних активів.  
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Рис. 1. Динаміка зміни курсу Bitcoin до дол. США з 2013 р. по червень 2016 р. 
 
Багато експертів аналізуючи зростання курсу Біт-

койна небезпідставно прогнозують ріст ринкової капі-
талізації до 40 млрд дол. США, що еквівалентно курсу 
2500 дол. США за 1 Біткойн. Такий курс буде в 2017 
році, а тепер поки що 610 дол. США.  

Інколи курс Біткойна підвищують ціленаправ-
лено, щоб отримати спекулятивний дохід. У такій си-
туації курс валюти нестійкий і схильний до падіння у 
будь-який момент.  

Оскільки дрібні брокери не можуть прогнозувати 
поведінку нової кріптовалюти Біткойн, то вони здебі-
льшого не вв’язуються в торги цією кріптовалютою, 
що дуже позитивно відображається на її стабільності, 
але цей факт і відлякує великих гравців на курсах ва-
лют, що в довгостроковій перспективі знижує фінан-
сове наповнення кріптовалюти.  

Продаж і купівля Біткойна сьогодні набагато 
спрощена ніж купівля чи продаж звичайних біржових 
акцій. Тут абсолютно не потрібні особливі знання 
комп’ютерної справи, потрібна лише кредитна картка 
будь-якого банку, рахунок у банку, будь-яка елек- 
тронна валюта і можна торгувати  на спеціальних  
електронних біржах. Для такої торгівлі створено вже 
достатньо багато платформ де можлива торгівля Біт-
койнами. Найбільш поширеними  платформами сьо-
годні є: «Wallet», «Blockchain», «Bitspamp», «BTC-E». 

Раніше, в часи нестабільності, населення і банки  
купували традиційно золото, платину та срібло Вони 
були надійним і зрозумілим банківським активом у 
будь-якій точці світу, але це спрацьовувало тільки тоді, 
коли його було небагато. А значні суми золотого за-
пасу було дуже складно і перевозити і зберігати і ці 

послуги останнім часом значно подорожчали. Коли 
наступав колапс в економіці, золото значно росло в 
ціні і було надто популярним серед багатих громадян.  

Однак останнім часом громадяни звертають все 
більше уваги на використання у якості накопичуваль-
ного активу кріптовалюти і зокрема Біткойн. Ця кріп-
товалюта може виступати перспективним інструмен-
том хеджування ризиків, так як вона не пов’язана на-
пряму ніяким чином ні з однією фінансовою систе-
мою світу. Це дозволяє вивести свої валютні накопи-
чення за межі країн в яких економічні системи залежні 
від політичних уподобань вищого керівництва дер-
жави і неефективної внутрішньої політики в умовах 
тотальної корупції.  

Приблизно така економічна ситуація має місце в 
Україні. Але сьогодні аналітики небезпідставно прог-
нозують падіння курсу долара США і відтік інвести-
ційних капіталів із США, тому глобальна фінансова 
система, яку контролюють транснаціональні фінансові 
організації знаходяться у дуже некомфортному еконо-
мічному полі. А це стимулює інвесторів до вкладання 
капіталів, хоча б тимчасово у Біткойн. 

Дуже важливим чинником стабільності кріптова-
люти Біткойн є той факт, що все більше компаній до-
віряють Біткойну, як ліквідній валюті і формують у цій 
кріптовалюті  значні суми активів, демонструючи тим 
самим високий рівень довіри до кріптовалюти і алго-
ритму його функціонування. 

Управління земельними ресурсами [1] це в першу 
чергу переміщення коштів, їх ефективний облік та 
оперативний аналіз економічної інформації. Біткойн 
став законним платіжним засобом у багатьох країнах 
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світу. Найбільш відомими компаніями такими, як 
«Expedia», що займається бронюванням готелів, Over-
stock.com, що займається продажом товарів та послуг, 
Microsoft, що розробляє цифровий контент та іншими, 
активно використовується кріптовалюта Біткойн в 
якості платіжного засобу. Окрім перерахованих до ро-
зрахунків у Біткойн активно залучились інші відомі в 
світі продавці: «Tesla», «Tigerdirect», «Newegy», 
«Subway», «Pell», «Pay Pal», «REEDS Jewelers» та інші. 

Дуже важливим параметром будь-якої валюти є її 
волатильність. У випадку з кріптовалютою Біткойн ці-
нова волатильність значно впала, що дає хороші спо-
дівання для довгострокових інвесторів, які значною 
мірою впливають на стабільність кріптовалюти. 30-
денна волатильність Біткойна у 2011 році по відно-
шенню до долара США коливалась біля 16%, а сього-
дні вона вже трохи більше 2%. Таким чином щоденні 
коливання ціни Біткоїна різко скорочуються і валюта 
знаходиться у допустимому коридорі стабільності. Цей 
показник характеризує кріптовалюту, як таку якій  
можна довіряти значні фінансові операції і наближає 
її по цьому головному параметру до долара США. Для 
валюти, якій тільки 9 років це дуже пристойний ре-
зультат, тому і довіра фінансових брокерів на ринку до 
Біткойн росте. 

Для порівняння: якщо в січні 2010 року Біткойн 
проводив не більше 210 трансакцій в день, то сьогодні 
більше 300 тис. в день. І хоча Біткойн за класичними 
вимогами не є валютою як такою, але на практиці за 
функціональним навантаженням він об’єктивно нею 
став, причому вступив у пряме протистояння зі світо-
вою валютою — доларом США.  

Населення і підприємства всього світу купують 
без обмежень будь-які товари та послуги за допомогою 
Біткойн, таким же чином, як на долари США чи Євро. 
Вкрай важливим показником привабливості будь-якої 
валюти є її коефіцієнт інфляції. Чим він нижчий тим 
більше інвесторів проявляють інтерес до операцій саме 
з тою валютою, яка показує стабільні результати по 
вартості. При проектуванні алгоритму роботи Біткойн 
кріптовалюти цьому питанню було приділено багато 
уваги і контрольована емісія стабілізує її курс, як це 
наглядно представлено на рис. 2, коли між собою ко-
релюють кількість Біткойн монет (BTC) і коефіцієнт 
інфляції кріптовалюти. 

Це технологія, яка опирається на абсолютно нові 
можливості мережі Інтернет і всі рутинні нескладні 
однотипні функції передадуть цифровим інтелектуаль-
ним системам. 

Заступник голови правління «Ощадбанку» РФ 
Лев Хасіс зазначив, що новітня технологія Блокчейн 
зможе у найближчі 3-5 років отримає більш широке 
використання у промислових масштабах. «Центро-
банк» РФ проводить тепер активне тестування двох 
незалежних цифрових платформ за технологією Блок-
чейн, зазначив очільник центру фінансових технологій 
Максим Григорєв. Вони досліджують можливість за-
провадження нової фінансової інфраструктури нового 
покоління, зберігаючи за основу російський рубль в 
якості платіжного засобу. 

Головним результатом має стати розробка анало-
гічної Блокчейну національної валюти з високим рів-
нем довіри в бізнесових колах не тільки всередині кра-
їни, але і за кордоном.   

Розробляються нові закони про правовий статус 
нової кріптовалюти та абсолютно нові управлінські 

сервіси зі строком впровадження 2 роки. В Україні, 
поки що, над цими питаннями ні в КМУ, ні в науко-
вих колах мало хто працює. 

Для аналізу проникнення цифрових кріптовалют 
у реальні сектори економіки достатньо звернутись до 
аналізу об’ємів коштів перерахованих за 1 операцій-
ний день широко поширених платіжних систем у світі: 

1) VISA — 17559 млн дол. США в день; 
2) Master Card — 9863 млн дол. США в день; 
3) Union Pay — 7562 млн дол. США в день; 
4) American Express — 2434 млн дол. США в день; 
5) Pay Pal — 397 млн дол. США в день; 
6) Bitcoin — 289 млн дол. США в день; 
7) Western Union — 216 млн дол. США в день; 
8) Xoom — 15 млн дол. США в день. 
Як видно, кріптовалюта Біткойн займає 6 місце 

серед найвідоміших платіжних систем. Дуже важливим 
є той факт, що Біткойн не є по суті борговою розпис-
кою, яку має погасити емітент, тому власник кріпто-
валюти Біткойн ніяким чином не залежить від поба-
жань та настроїв емітента. Саме тому цю кріптовалюту 
характеризують як високо захищену децентралізовану 
віртуальну пірінгову валюту. Це визнання Геога Гар- 
лікса (Georg Garlicks) — фінансового директора Євро-
пейської школи менеджменту та технологій в м. Бер-
лін (ФРН) — ESMT. До речі ESMT став першим уні-
верситетом у ФРН, що проводить фінансові операції в 
кріптовалюті Біткойн.  

Аналіз перспектив розвитку кріптовалют взагалі і 
Біткойн зокрема, є дуже важливим для економік країн 
що розвиваються або деградують, як це має місце в 
нашій країні, тому що є велика небезпека, що долар 
США який виконує роль світової валюти  може бути 
за 1 день замінений на американський аналог Біт-
койна і це в свою чергу може завдати великих збитків 
українській економіці. Тому глибока інтеграція техно-
логій управління земельними ресурсами на платформі 
Блокчейн дозволить вчасно переорієнтувати фінансові 
потоки країни в сферу Біткойн розрахунків. 

Всі земельні ресурси будуть внесені у довговічну 
базу даних і інформація про всіх власників, акти купі-
влі-продажу, якісні показники про об’єкт реєстрації, 
прив’язка до страхових компаній, банківських установ 
та інша важлива інформація. База даних про землю [6] 
формується на початку реєстрації в системі Блокчей і 
надалі вона базово вже ніколи не змінюється, а вно-
сяться тільки зміни стосовно передачі прав власності, 
нових ринкових цін, повноти оплати податків тощо.  

Через те, що земля сама по собі не збільшується 
за площею, а підземні поклади корисних копалин не 
змінюють своїх просторових координат, а змінюються 
тільки кількісні показники, які свідчать про їх про- 
мислове використання. Змінити інформацію про земе-
льні ресурси не може ніхто, окрім самих власників та 
уповноважених реєстраційних установ, як правило, 
державних органів. При передачі земельних ресурсів у 
спадок буде тільки змінюватись запис у реєстрі. При-
чому цей реєстр фізично не має конкретного місця за-
пису.  

Реєстраційні дані постійно мігрують у світовій Ін-
тернет павутині і відслідкувати хакерам їх місцезнахо-
дження для внесення несанкціонованих змін у реєстр, 
наприклад, нерухомості розміщеної в конкретному  
місці практично неможливо. Навіть при бажанні отри-
мати доступ до потрібної інформації неможливо через 
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недостатність для цієї операції сумарно всіх обчислю-
вальних ресурсів планети і згідно науковим розрахун-
кам у найближчі 50 років таких ресурсів не з’явиться. 
Антихакерський алгоритм був багатократно матема- 
тично промодельований і тільки після цього він був 
свідомо кооптований у програму, що забезпечує весь 
механізм Блокчейн-ітерацій.  

Долями одного неділимого об’єкта можуть воло-
діти декілька власників, які можуть проживати в будь-
якій точці світу і нічого не знати один про одного, але 
гарантовано отримувати свою частку рентних над- 
ходжень, приймати участь у річних зборах акціонерів і 
гарантовано доносити свої управлінські рішення щодо 
роботи компанії, розподілу інвестиційних коштів та 
голосувати за керівництво компанії.  

Вплив державних структур у цьому механізмі мі-
німізований до мінімально необхідного рівня легаліза-
ції. Ця технологія дозволяє накопичувати свої статки 
за межами своєї держави і вкладати їх у фірми, банки, 
інвестиційні фонди, доброчинні та екологічні про-
грами. З точки зору розвитку інвестиційної складової 
світової економіки це дуже позитивно, але з точки 
зору антитерористичної роботи, протидії наркоманії та 
торгівлі людьми, то такі зміни не є позитивом.   

Впровадження технології Біткойн дозволить 
отримати доступ до банків і валютних бірж великій кі-
лькості населення бідних країн де банківська система 
абсолютно відсутня, або ще тільки зароджується. Та-
ким же чином воно отримає доступ до купівлі земель-
них ресурсів України, чим ще більше активізує ринок 
ліквідних ресурсів. У світі і в Україні з’являться дода-
ткові закордонні кошти у вигляді Біткойн, які гаран-
товано підтримають завищену вартість українських зе-
мельних ресурсів.  

Дуже важливим є той факт, що використання  
технології кріптовалюти Біткойн дозволить відмови-
тись від купівлі занадто дорогих (10-12 %) кредитних 
ресурсів приватними банками у НБУ, а робити запо-
зичення на світовому ринку кредитних капіталів за 
відсотковою ставкою 0,2 % під гарантії оцінених у Біт-
койн земельних ресурсів. Приватні компанії зможуть: 
зберігати, створювати та керувати цифровими акти-
вами за допомогою кріптовалюти Біткойн. Стосовно 
контролю за бюджетними витратами то головний на-
уковий радник Британського уряду сер Марк Волпорт, 
пояснив, що можна розмістити витрати бюджету на 
платформу Блокчейн і що це буде новий сучасний 
спосіб безпечного і прозорого контролю за фінансо- 

вими та матеріальними активами. Тепер доволі багато 
на ринку різноманітних кріптовалют, головна мета  
яких створити класичні фінансові піраміди типу ра-
дянських «МММ», а потім їх цілеспрямовано перево-
дять у стан банкрутства, а кошти викрадають поки 
справи розглядають у арбітражних судах. 

Висновки. Проведений вибір найбільш перспек-
тивного валюти для оцінювання вартості земельних 
ресурсів із багатьох можливих. Найбільш перспектив-
ною виявилась кріптовалюта «Біткойн», яка вже бі-
льше 9 років представлена на світовому фінансовому 
ринку. Головним критерієм такого вибору стала конт-
рольована внутрішнім криптографічно захищеним ал-
горитмом величина емісії розрахункових засобів. Це 
не дозволить знецінити кріптовалюту, як це має місце 
з валютами І категорії. 

Запропоновано використати платформу «Блок-
чейн» для стабільної фіксації інформації не тільки про 
проведені ітерації в сфері земельних ресурсів, але і  
фактично для законної передачі прав власності на 
будь-які об’єкти, цінності та матеріальні зобов’язання. 
Запропоновано адаптувати земельно-ресурсне законо-
давче поле у повній відповідності із вимогами цифро-
вих технологій в економічному управлінні.  
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними завдан-
нями. Промислова галузь має ключове значення для 
вітчизняної економіки, а показники її функціону-
вання виступають головним чинником соціального та 
економічного розвитку країни загалом. Ґрунтовне до-
слідження стану промислової галузі відіграє важливу 
роль, адже дана галузь достатньо сильно впливає на 
соціально-економічне становище нашої країни, врахо-
вуючи її експортні можливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток 
промислового комплексу України, його проблеми та 
шляхи їх розв’язання висвітлені в працях таких на- 
уковців як О.І. Амоша, В.П. Вишневський, І.О. Га-
лиця, М.О. Кизим, Ю.В. Кіндзерський, О.Й. Лесько, 
А.Д. Олійник, О.В. Пирог, І.В. Причепа, В.Є. Хаус-
това, А.В. Шевченко, Т.М. Юсупова, М.М. Якубовсь-
кий та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Головна мета статті полягає у ґрунтовному аналізі су-
часного стану розвитку промислової галузі України. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Про-
мисловий сектор України виступає важливим систе-
моутворюючим чинником економічного розвитку кра-
їни, який тим чи іншим чином позначається на всіх 
інших її сферах та галузях. На  підприємствах проми-
слового комплексу працевлаштовано більш ніж 3 млн 
осіб. Промислове виробництво формує п’яту частину 
доданої вартості, а також більшу половину експорт-

ного потенціалу держави. В сьогоднішніх тяжких зов-
нішньоекономічних умовах, саме промисловий ком-
плекс виступає головним чинником «виживання» Ук-
раїни. 

В економіці України роль промисловості — її най-
масштабнішого сектора — залишається ведучою. До-
статньо нагадати, що в ньому виробляється близько 
40% загальноукраїнського випуску товарів і послуг, 
80% їх експорту, створюється понад 30% валової дода-
ної вартості. В цій галузі сконцентрована приблизно 
третина основних засобів виробництва зайнятих в еко-
номіці. При всій складності сьогоднішньої ситуації 
промислове виробництво є одним з основних джерел 
оплати праці найманих працівників, прибутків під- 
приємців, податкових і валютних надходжень держави 
[3, с. 107].  

Нині загальний стан галузі характеризується як 
деіндустріалізація, яка пов’язана не лише з істотним 
(майже вдвічі) зменшенням внеску промисловості у 
створення валової доданої вартості в економіці за 
останні десятиліття, а й з наростаючою структур но-
технологічною відсталістю виробництва, закриттям 
значної кількості унікальних, у тому числі високотех-
нологічних, підприємств, тотальною зношеністю ос-
новного капіталу галузі внаслідок загальмовування 
відтворювальних процесів і хронічного дефіциту інве-
стиційних ресурсів [1, с. 28].  

Протягом останніх п’яти років в Україні спосте-
рігається нестабільна динаміка індексу промислової 
продукції (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Індекс промислової продукції в Україні протягом 2012-2016 років, % (складено автором на основі [2]) 

 
Так, протягом 2012-2015 років індекс промисло-

вої продукції зменшився на 12,3%, проте з 2015-2016 
років даний показник, навпаки, збільшився на 15,8%. 
Загалом протягом 2012-2016 років даний показник зріс 
на 3,5%. Така ж динаміка спостерігається з індексом 
промислової продукції за видами діяльності (табл. 1). 

Так, протягом останніх п’яти років індекс проми-
слової продукції зріс у добувній промисловості — на 
3,9%, переробній промисловості — на 1,8%, а також у 

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційного 
повітря — на 1,6%. 

Найвищий індекс промислової продукції в Укра-
їні у 2016 році в регіонах України спостерігається у 
Житомирській області (110%), Вінницькій області 
(104%) та Рівненській області (100,3%). В свою чергу, 
найменший індекс спостерігається у Луганській обла-
сті (4%), Донецькій області (65,4%), а також Закарпат-
ській області (79,7%).  
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Таблиця 1 
Індекс промислової продукції за видами діяльності в Україні протягом 2012-2016 років, % * 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 Абсолютне від-
хилення, +/- 

Промисловість 99,3 95,7 89,9 87,0 102,8 3,5 

Добувна промисловість 99,0 95,2 89,3 86,9 102,9 3,9 

Переробна промисловість 98,0 92,7 90,7 87,4 99,8 1,8 

Постачання електроенергії, газу, пари та кон-
диційованого повітря 

100,9 98,9 93,4 88,0 102,5 1,6 

* Складено автором на основі [2]. 

 
Щодо показника обсягу реалізованої промислової 

продукції в Україні протягом 2012-2016 років збіль- 
шився на 399167,8 млн грн або на 29,2% (табл. 2). Зро-
стання даного показника спостерігається у всіх видах 
промисловості. Так, обсяг реалізованої продукції до- 

бувної промисловості збільшився на 86224,2 млн грн 
або на 59,8%, переробної промисловості — на 266638,3 
млн грн або на 30,6%, а також постачання електрое-
нергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 
46993,6 млн грн або на 14,1%. 

 
Таблиця 2 

Обсяг реалізованої промислової продукції в Україні протягом 2012-2016 років, млн грн* 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 Абсолютне 
відхилення, 

+/- 

Відносне 
відхилення, 

% 

Промисловість 1367925,5 1322408,4 1428839,1 1776603,7 1767093,3 399167,8 129,2

Добувна проми-
словість 

143941,9 151575,3 154700,8 191599,3 229966,1 86224,2 159,8

Переробна про-
мисловість 

871146,6 817734,3 903735,3 1139213,2 1137784,9 266638,3 130,6

Постачання еле-
ктроенергії, 
газу, пари та 
кондиційова-
ного повітря 

333248,2 333400,6 351803,2 424705,2 380241,8 46993,6 114,1

* Складено автором на основі [2]. 

 
Крім цього, ватро зазначити, що протягом остан-

ніх двох років обсяг реалізованої промислової продук-
ції скоротився на 9510,4 млн грн або на 0,5%, що зу-
мовлено руйнуванням виробничого потенціалу та тра-
нспортної інфраструктури в промисловості країни. 

Дані табл. 2 свідчать про те, що левова часка в струк-
турі реалізованої промислової продукції в Україні про-
тягом всього періоду припадає на переробну промис-
ловість (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура реалізованої промислової продукції в Україні у 2012-2016 роках, %  

(складено автором на основі [2]) 
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Так, на кінець 2016 року частка переробної про-
мисловості в структурі реалізованої промислової про-
дукції в Україні склала 64,4%, що на 0,7% більше по-
рівняно з 2012 роком. Крім цього, частка постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
в даній структурі склала 22,6%, що на 3,2% менше, ніж 
у 2012 році. Найменша частка в структурі реалізованої 
промислової продукції в Україні припадає на добувну 
промисловість. Даний показник в 2016 році склав 13%, 
що на 2,5% більше порівняно з 2012 роком. В струк-
турі реалізованої промислової продукції за регіонами 

у 2016 році левова частка припадає на Дніпропетров-
ську область (17%), Донецьку області (10,7%), Запорі-
зьку область (7,6%), а також на Харківську область 
(6,4%). В свою чергу, найменша частка припадає на 
Закарпатську область (0,8%), Тернопільську область 
(0,8%), а також Чернівецьку область (0,4%). 

Кількість суб’єктів господарювання в промисло-
вій галузі в Україні на кінець 2016 року становила 
134484 од., що на 20456 од. або на 17,9% більше по- 
рівняно з 2012 роком. Така динаміка була зумовлена 
зростанням кількості промислових фізичних осіб-під-
приємців — на 21497 од. або на 30,4% (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Кількість суб’єктів господарювання та зайнятих працівників на промислових підприємств  
в Україні у 2012-2016 роках * 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 Абсолютне ві-
дхилення, +/- 

Відносне від-
хилення, % 

Кількість 
суб’єктів госпо-
дарювання, од. 

114028 121244 131491 135149 134484 20456 117,9

в т.ч.     

підприємства 43356 49130 42187 42564 42315 -1041 97,6

фізичні особи-
підприємці 

70672 72114 89304 92585 92169 21497 130,4

Кількість зайня-
тих працівників, 
тис. ос. 

3209,6 3103,7 2606,3 2417,8 2263,2 -946,4 70,5

* Складено автором на основі [2]. 

 
Проте незважаючи на це, протягом 2015-2016 ро-

ків кількість суб’єктів господарювання в промисловій 
галузі скоротилася на 665 од. або на 0,5% за рахунок 
зменшення промислових підприємств — на 249 од. або 
на 0,6% та фізичних осіб-підприємців — на 416 од. або 
на 0,4%. Також, варто зазначити, що в структурі 
суб’єктів господарювання в промисловій галузі в Ук-
раїні у 2016 році левова частка припадає на фізичні 
особи-підприємці (68,5%). 

Щодо кількості зайнятих працівників на промис-
лових підприємствах, то даний показник протягом 

2012-2016 років зменшився на 946,4 тис. ос. або на 
29,5% і на кінець 2016 року становить 2263,2 тис. ос. 

Не зважаючи на негативні явища в діяльності 
промислових підприємствах, позитивним є те, що 
протягом останніх п’яти років спостерігається зрос-
тання середньомісячної номінальної заробітної плати 
штатних працівників. Так, на кінець 2016 року штатні 
працівники промислових підприємств отримували за-
робітну плату в розмірі 5902 грн на місяць, що на 2405 
грн або на 68,8% більше порівняно з 2012 роком, коли 
вони отримували зарплату в розмірі 3497 грн на місяць 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників на промислових  

підприємствах в Україні у 2012-2016 роках, грн (складено автором на основі [2]) 
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Крім цього така ж динаміка спостерігається у всіх 
видах промисловості в Україні (табл. 4). 

Так, протягом 2012-2016 років спостерігається 
зростання середньомісячної номінальної заробітної 
плати штатних працівників на підприємствах добувної 
промисловості — на 3537 грн або на 71,8%, переробної 
промисловості — на 3443 грн або на 111,1%, а також 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційова-
ного повітря — на 5529 грн або на 133,7%. Найбільші 
витрати на оплату праці підприємств промисловості у 
2016 році спостерігалися у Дніпропетровській області 
(19584,1 млн грн) та Донецькій області (15702,9 млн 
грн), а найменша — у Тернопільській області (1125,9 
млн грн), Херсонській області (1188,2 млн грн), а та-
кож у Чернівецькій області (635 млн грн). 

 
Таблиця 4 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами промисловості  
в Україні у 2012-2016 роках, грн* 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 Абсолютне 
відхилення, 

+/- 

Відносне 
відхилення, 

% 

Добувна промисловість 4923 5289 5445 6164 8460 3537 171,8

Переробна промисловість 3097 3311 3570 4477 6540 3443 211,1

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря 

4134 4524 4885 5462 9663 5529 233,7 

* Складено автором на основі [2]. 

 
Крім цього, протягом 2013-2016 років промислові 

підприємства в Україні працювали збитково. Порів-
нюючи 2012-2015 роки, можна зробити висновок, що 
збиток промислових підприємств з кожним роком збі-
льшувався (рис. 4).  

Так, у 2013 році даний показник збільшився на 
30968,3 млн грн порівняно з 2012 роком, у 2014 році — 
на 174549,8 млн грн порівняно з 2013 роком, а у 2015 

році — на 9537 млн грн порівняно з 2014 роком. Про-
тягом 2015-2016 років збиток вітчизняних промисло-
вих підприємств скоротився на 176412 млн грн. Зага-
лом, їх збиток на кінець 2016 року склав 11855,9 млн 
грн, що на 38643,1 млн грн або на 55,8% менше по- 
рівняно з 2012 роком. Також протягом останніх п’яти 
років в Україні спостерігається зменшення частки під-
приємств, які отримали прибуток на 13,3%. 

 

 
 

Рис. 4. Динаміка чистого прибутку (збитку) промислових підприємств в Україні  
протягом 2012-2016 років, млн грн (складено автором на основі [2]) 

 
В свою чергу, з рис. 5 бачимо, що частка підпри-

ємств, які отримали збиток зросла на 13,3%. 
Отже, не зважаючи на те, що промислові підпри-

ємства в Україні протягом останніх років працювали 
збитково, все таки серед них переважають підприєм- 
ства, які отримали прибуток. 

Показник рентабельності підприємств виступає 
найвагомішим показником оцінки ефективності дія-
льності підприємств. Щодо показника рентабельності 
підприємств в промислової галузі в Україні, то він з 
кожним роком зменшувався (рис. 6). 

Так, у 2013 році даний показник скоротився на 
0,4% порівняно з 2012 роком, у 2014 році — на 1,4% 

порівняно з 2013 роком, у 2015 році — на 0,7% порів-
няно з 2014 роком, а у 2016 році — на 0,4% порівняно 
з 2015 роком. Загалом протягом 2012-2016 років рен-
табельність промислових підприємств в Україні ско-
ротилася на 2,9%. Таке зниження даного показника є 
катастрофічним для промисловості України. 

Найбільший показник рентабельності промисло-
вих підприємств спостерігається у добувній промисло-
вості. На кінець 2016 року він склав 5,8%, що на 8,9% 
менше порівняно з 2012 роком. Також зменшення ре-
нтабельності промислових підприємств спостеріга-
ється у переробній промисловості (на 1,4%) та у по- 
стачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря (на 3,4%). 
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Рис. 5. Динаміка частки підприємств, які отримали прибуток та збиток в Україні у 2012-2016 роках, %  
(складено автором на основі [2]) 

 

 
 

Рис. 6. Динаміка рентабельності промислових підприємств в Україні у 2012-2016 роках, %  
(складено автором на основі [2]). 

 
Інвестиційна спроможність зумовлюється насам-

перед фінансовим потенціалом промислових підпри-
ємств, які помітно зменшилися через зменшення об-
сягу реалізації промислової продукції. У 2016 році 

сума капітальних інвестицій в промисловість України 
склала 108635,2 млн грн, що на 13669,3 млн грн або на 
14,4% більше порівняно з 2012 роком (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Динаміка капітальних інвестицій в промисловість України протягом 2012-2016 років, млн грн  

(складено автором на основі [2]) 

78,2
62,3 62,4

72,6

64,9

21,8

37,7 37,6

27,4

35,1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2012 2013 2014 2015 2016

Частка 
підприємств, 
які отримали 
прибуток

Частка 
підприємств, 
які отримали 
збиток

3,4

3

1,6

0,9
0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2012 2013 2014 2015 2016

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2012 2013 2014 2015 2016

94965,9
101858,3

82743,8 84168

108635,2



СУШКО М. Ю. 
 

 

 
 

98 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Крім цього, у 2016 році зростання капітальних ін-
вестицій спостерігається у переробній промисловості 
(на 16927,7 млн грн або на 44,5% порівняно з 2012 ро-

ком) та у постачанні електроенергії, газу, пари та кон-
диційованого повітря (на 3701,8 млн грн або на 14,1% 
порівняно з 2012 роком) (табл. 5). 

 

Таблиця 5 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності, млн грн* 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 Абсолютне 
відхилення, 

+/- 

Відносне ві-
дхилення, %

Промисловість 94965,9 101858,3 82743,8 84168,0 108635,2 13669,3 114,4

Добувна промис-
ловість 

30707,5 23229,6 18287,8 17246,3 21740,0 -8967,5 70,8 

Переробна проми-
словість 

38074,5 43025,6 41040,5 44563,1 55002,2 16927,7 144,5

Постачання елект-
роенергії, газу, 
пари та кондиці-
йованого повітря 

26183,9 33635,0 22580,0 21039,9 29885,7 3701,8 114,1

* Складено автором на основі [2]. 

 
Однак, у добувну промисловість капітальні інве-

стиції скоротилися на 8967,5 млн грн або на 29,2% по-
рівняно з 2012 роком і на кінець 2016 року становлять 
21740 млн грн. Також, варто зазначити, що в структурі 
капітальних інвестицій в промисловість України у 
2016 році левова частка припадає на переробну про-
мисловість (50,6%). 

Зниження рівня капітальних інвестицій підтвер-
джує проблеми у фінансовому забезпеченні на проми-
слових підприємствах України, зокрема проблеми 
сповільнення темпу зростання основного капіталу. 
Отже, наявні причини уповільнення інвестиційної ак-
тивності вітчизняних промислових підприємств мож-
на вирішувати за допомогою внутрішнього коригу-
вання та зовнішнього втручання. Для того, щоб утри-
мати промисловість України на належному рівні по- 
трібно перерозподіляти внутрішні інвестиційні потоки 
та самофінансування.  

Серед проблем промислового комплексу в Укра-
їні можна виділити наступні: 

1. Недосконала законодавча та нормативно-пра-
вова база, несформоване інституційне середовище. 
Урядові програми та нормативно-правові акти носять 
переважно формальний, фрагментарний, непослідов-
ний характер. 

2. Державне управління інноваційним розвитком 
промислового комплексу відбувається неорганізовано 
та хаотично, не зважаючи на інвестиційне забезпе-
чення і відповідний контроль.  

3. Відсутність стимулів до зростання інноваційної 
діяльності і обміну технологіями, що веде до уповіль-
нення НТП держави. 

4. Промислове виробництво в Україні переважно 
є експортно-орієнтованим, а реакція більшості під- 
приємств, які виробляють промислову продукцію, на 
зміни у зовнішньому середовищі є недостатньою та 
неоперативною. 

5. Великий рівень затратоміскості, матеріало- та 
енергоємності промислового виробництва. 

6. Достатньо великий рівень зносу основних за-
собів промислового виробництва. 

Впродовж останніх трьох років в Україні відбу-
лася втрата значної частини промислового потенціалу. 
Бойові дії на Сході країни та безліч проблем, які при-
сутні у промисловій галузі продовж багатьох років, збі- 
льшили негативну динаміку, що супроводжується зни- 

женням рівня виробництва та реалізації промислової 
продукції. Все це зумовлює потребу в державному ре-
гулюванню негативними наслідками промислового 
розвитку та відродженні економічного зростання, що 
полягає у формуванні та виконання продуктивної про-
мислової політики, яка поєднувала б активну роль 
держави і ринкових механізмів. 

Висновки. Проведений аналіз сучасного стану 
промисловості України свідчить про те, що на даний 
час порушено стабільну діяльність промислових під- 
приємств. Дестабілізуючими факторами при цьому 
можна визначити наступні: скорочення об'ємів закор-
донних замовлень на промислову продукцію; збіль-
шення рівня відпускних цін на промислову продук-
цію; скорочення кількості зайнятих працівників; пе-
реривання міжрегіональних взаємовідносин, що спри-
чинено воєнним протистоянням на Донбасі. Все це 
дає змогу зробити висновок про те, що негативні тен-
денції протягом останніх років в роботі промислового 
комплексу України спричинили зменшення рівня 
конкурентоспроможності даної галузі. Все це приму-
шує промислові підприємства самотужки розв'язувати 
власні проблеми. Керівництво даних підприємств ух-
валюють серйозні рішення стосовно технічного удо-
сконалення, переобладнання, зростання рівня іннова-
ційного та кадрового потенціалів. Подібні заходи да-
дуть змогу покращити якість та модернізувати процес 
виробництва промислової продукції, а це, в свою 
чергу, виведе дану продукцію на новий рівень та під-
вищить рівень конкурентоспроможності в подаль-
шому. 
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УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 
Вступ: В даний час ефективність використання 

трудового потенціалу є одним із стратегічних факто-
рів, що визначають  кінцеві результати господарю-
вання та конкурентні переваги підприємства на ринку. 
Оцінка рівня використання трудового потенціалу віт-
чизняних підприємств в цілому свідчить про недоста-
тньо повне введення даного ресурсу в відтворюваль-
ний процес. Вивчення способів управління трудовим 
потенціалом і розробка методів їх практичної реаліза-
ції дозволить суб'єктам господарювання  істотно збі-
льшити ефективність праці. На мікроекономічному  
рівні це приведе до підвищення результативності дія-
льності комерційного підприємства і його положення 
на ринку. На макроекономічному рівні це дозволить 
підвищити ефективність національного господарства. 
Таким чином, дослідження проблеми ефективності 
використання трудового потенціалу підприємства має 
велике значення на сучасному етапі розвитку еконо-
мічних відносин. 

Постановка проблеми: Сьогодні наша держава пе-
ребуває у стані соціально-економічної трансформації, 
тому одним з нагальних завдань менеджменту є об- 
ґрунтування та впровадження інноваційних методів 
управління трудовим потенціалом. В статті наголо-
шено, що саме в результаті функціонування ефектив-
ної системи управління трудовим потенціалом в ці-
лому залежить формування ефективної роботи під- 
приємства. 

 

Результат дослідження: Вихідною структурофор-
муючою одиницею аналізу трудового потенціалу під- 
приємства є трудовий потенціал працівника, який 
утворює основу трудових потенціалів вищих структур-
них рівнів. При цьому трудовий потенціал працівника 
уявляє собою максимально можливий результат його 
праці. Його детермінантом являються: здоров'я, 
освіта, професіоналізм, ресурси робочого часу, мора-
льність і вміння працювати в колективі, творчий по-
тенціал, активність, організованість і асертивність.  

Трудовий потенціал працівника – непостійна ве-
личина, яка безупинно змінюється. Працездатність, 
творчі здібності можуть зростати внаслідок удоскона-
лення знань і навичок, поліпшення умов праці. Але 
вони можуть і знижуватись, якщо, зокрема, погіршу-
ється стан здоров'я працівника, посилюється режим 
праці. Трудовий потенціал працівника включає психо-
фізіологічний, кваліфікаційний та особистісний по- 
тенціали і залежить від ступеня їх взаємного уз- 
годження (рис. 1). 

Трудовий потенціал підприємства не визнача-
ється простий сумою трудових потенціалів його пра-
цівників. У контексті аналізу трудового потенціалу 
підприємства виявляються, його додаткові властиво-
сті, що багато в чому пояснює доцільність формування 
колективу і управління ним як єдиним утворенням. 
Наявність даної складової трудового потенціалу розг-
лянуто нами з двох позицій: об'єктивної і суб'єктивної 
[6]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Компонентна структура трудового потенціалу [ взято з інтернету] 

КОМПОНЕНТИ 
ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ 

Соціальна 
(стартова соціальна позиція, 
орієнтація в соціальному се-
редовищі, врахування зако-
нів поведінки) 

Інтелектуальна 
(Здібність до творчості, кі-
лькість геніальних осіб, та-
лант)  

Культурна 
(рівень культури, вихова-
ність) 

Мотиваційна 
(особливості поведінки в 
процесі праці, в побуті, під 
час відпочинку) 

Здоров’я  

Сакральна  
(святість у ставленні до до-
вкілля, примітивний матеріа-
лізм, науковий матеріалізм) 

Біологічна 
(вага, зріст, вік, стать, фі-
зична краса) 

Економічна 
(рівень доходів, рівень 
життя, умови праці) 

Освітня 
(світогляд, рівень освіти) 

Демографічна
(Молодше працездатного 
віку, працездатний вік, ста-
рше працездатного віку) 
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Під об'єктивною компонентою в роботі розумі-
ється доцільність причини організації форми в ринко-
вій економіці (дана концепція добре опрацьована в 
економічній науці і базується на теорії трансакційних 
витрат). У такому випадку слід виділіть два моменти, 
що роблять вплив на величину трудового потенціалу: 
по-перше, формування колективу соціалістів різних 
професій. Функціонування самостійного підприємства 
вимагає від нього виконання широкого переліку опе-
рацій і процедур. Це завдання вирішується шляхом 
формування колективу, що складається з працівників, 
що спеціалізуються на певному переліку робіт, в якому 
вони являються професіоналами. По-друге, в той же 
самий час виконання різних обов'язків для досягнення 
єдиної мети підприємства вимагає координації діяль-
ності працівників, що знаходять своє відображення в 
його організаційній структурі, що визначає управлін-
ські процеси у внутрішньому середовищі. В такому ви-
падку, трудовий потенціал підприємства як категорія 
більш високого рівня відрізняється від трудового по- 
тенціалу працівника наявністю професіональної (або 
кадрової) і організаційної складової.  

Під суб'єктивною складової розуміється всі умови 
праці, які впливають на зацікавленість людини в ро-
боті. В такому випадку об'єктивна складова включає в 
себе культуру праці персоналу, усвідомлення своєї 
ролі у вирішенні спільних цілей і реалізації місій під-
приємства, психологічний клімат в колективі та сумі-
сність окремих працівників, наявність командного 
духу [ 2]. 

Окремим елементом, який вимагає розгляду в 
процесі управління трудовим потенціалом підприєм- 
ства, є мотивація праці, яка визначає ступінь залу-
чення працівника в процес господарської діяльності 
підприємства. Таким чином, вивчення мотиваційних 
систем працівників і розробка стимулювання праці на 
їх основі є базою для управління реалізацією потенці-
алу. 

Вивчення взаємозв'язків всіх виділених елементів 
дозволило представити графічну модель визначення 
трудового потенціалу підприємства та його викорис-
тання в діяльності підприємства (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     0% 
 
 

 
 

Рис. 2. Графічна модель трудового потенціалу підприємства 
 
Трудовий потенціал підприємства можна розгля-

дати як суму трудових потенціалів кожного з членів 
трудового колективу. Крім того, він включать такі 
компоненти, які не притаманні окремим працівникам, 
але які формуються під впливом їх особистісних хара-
ктеристик, професіональної і організаційної. Суб'єк-
тивна компонента, тобто система мотивації на підпри-
ємстві, норма корпоративної моралі і етики, культура 
взаємин і праці на підприємстві визначають ступінь 

залучення всіх інших складових частин в процесі  
функціонування [4]. 

Величина трудового потенціалу підприємства 
буде змінюватися прямо пропорційно збільшенню 
складових частин, а ефективність його використання 
в процесі господарювання буде в першу чергу визна-
чатися параметрами суб'єктивної складової. 

В такому випадку можна виділити три рівня скла-
дових. 
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Перший рівень включає компоненти, значення 
яких впливає на величину трудового потенціалу пра-
цівника як правоутворюючої одиниці трудового поте-
нціалу підприємства. Це найбільш прості складові — 
здоров'я і ресурси робочого часу. 

Другий рівень включає компоненти, що входять, 
як в індивідуальний трудовий потенціал, так і роблять 
вплив на синергетичні компоненти — професійну та 
організаційну. Дані характеристики являються більш 
складними, а тому більш значущими в процесі управ-
ління трудовим потенціалом. До них відносяться мо-
ральність і вміння працювати в колективі, творчий по-
тенціал, активність, організованість, освіта і професі-
оналізм працівника. 

Третій рівень включає фактори, що визначають 
ефективність залучення попередніх в процес трудової 
діяльності. Від управління даними компонентами за-
лежить, на скільки повно буде використаний трудовий 
потенціал підприємства, а потім, вони мають найбі-
льшу можливістю для підприємства [5]. 

Наступним етапом розгляду теоретичних аспектів 
оцінки трудового потенціалу став ретроспективний 
аналіз розвитку концепції його оцінки. Якщо на різ-
них етапах увагу приділяють виключно кількісним ха-
рактеристикам, то сучасні підходи концентруються на 
аналізі якісних показників. Однак підходів, що дозво-
ляють визначити сукупну величину трудового потен-
ціалу підприємства (а не окремих його складових) в 
даний час ще не запропоновано. 

В результаті аналіз проблем підвищення ефек- 
тивності реалізації трудового потенціалу, автори прий-
шли до висновку, що вона повинна вирішувати ком-
плекс взаємопов'язаних завдань: діагностика трудо-
вого потенціалу працівника і аналіз сукупної величини 
трудового потенціалу підприємства; визначення необ-
хідної величини трудового потенціалу підприємства та 
його структурних елементів, а також основних харак-
теристик персоналу на рівні окремо взятих робочих 
місць і структурних підрозділів; забезпечення макси-
мально повного використання трудового потенціалу 
підприємства; управління розвитком трудового потен-
ціалу підприємства; забезпечення умов для реалізації 
трудового потенціалу на підприємстві [6]. 

Вирішення означених завдань зажадало вивчення 
існуючої методологічної бази і розробки єдиного під-
ходу до формування системи управління трудовим по-
тенціалом підприємства (рис. 3). 

Вибір конкретної стратегії підприємства визнача-
ється в першу чергу динамікою розвитку ринку, на 
якому здійснюється його господарська діяльність. При 
цьому враховувати дані параметри зовнішнього сере-
довища як на стадії розробки загальної стратегії роз-
витку, так і на стадії формування програми управління 
трудовим потенціалом. В даний час на ринку праці має 
місце дефіцит робочої сили високої кваліфікації. Ме-
тодом пошуку та прийому персоналу є активне "пере-
манювання" працівників у конкурентів. На підприєм-
ствах спостерігається початкова стадія "старіння" пер-
соналу; програма розвитку орієнтована на "омоло-
дження персоналу", передачу досвіду найбільш квалі-
фікованих працівників молодому кадрового резерву, 
"закріплення персоналу" на підприємстві, підвищення 
його лояльності до підприємства, впровадження нових 
виробничих технологій. В якості пріоритетних форм 
розвитку обрані зовнішні і внутрішні форми навчання, 

поліпшення соціально-психологічного клімату і нема-
теріальне стимулювання працівників.  

Кожен з описаних етапів управління трудовим 
потенціалом потребує власного методичному забезпе-
чення. Відривним моментом є формування первинної 
статистичної бази яка висвітлює такі питання: аналіз 
професійних характеристик працівників підприємства 
і оцінка поточного рівня трудового потенціалу, оцінка 
ефективності його використання, дієвості використо-
вуваної системи стимулювання праці, аналіз сформо-
ваного соціально-психологічного клімату. Збирається 
велика база первинної інформації на основі анкету-
вання працівників, їх атестації, тематичних опитувань 
і таке інше [1]. 

Наступним етапом є аналіз способів визначення 
оптимальної величини трудового потенціалу підпри-
ємства та розрахунку оптимальної чисельності персо-
налу. Наступним об'єктом аналізу є розгляд питання 
впливу на соціально-психологічний клімат підприєм-
ства, що дозволяє розробити загальні принципи уп-
равління трудовим потенціалом і вибрати основний 
інструмент його коригування, який використовується 
при реалізації програми - стандарти поведінки праці-
вників. При цьому особлива увага приділяється ана-
лізу існуючих способів і розробці технології корпора-
тивної системі розвитку трудового потенціалу, яка 
включає кілька етапів: 

Розробки програми розвитку трудового потенці-
алу підприємства. 

Визначення потреби в навчанні персоналу. Вона 
ґрунтується на виявленні невідповідності між профе-
сійними знаннями і навичками, якими повинен воло-
діти кожен окремий фахівець і фактично розташову-
ється їм теоретичної і практичної базою; формується 
перелік питань, за якими вимагаєте навчання кожного 
працівника; після обробки даних на рівні окремого 
працівника складається зведена програма навчання. 

Розробки конкретного навчального плану, що 
включає види навчальних програм і види навчання, 
склад учнів і терміни реалізації, а також моніторинг 
виконання навчального плану. 

Оцінку ефективності програм навчання. 
Програма розвитку персоналу також повинна 

включати такі напрямки як планування кадрового ре-
зерву і кар'єри працівників [3]. 

Висновки: Формуємо основні висновки, до них в 
першу чергу можна віднести наступне: — значимість 
ефективного використання трудового потенціалу під-
приємства в сучасних умовах господарювання пояс-
нюється тим, що саме ця категорія визначає величину 
максимально можливого фінансового результату ро-
боти підприємства; трудовий потенціал підприємства 
являється складною системою з певними емерджент-
ними властивостями, що формує додаткові вимоги, як 
до оцінки трудового потенціалу, так і до управління 
ним. Більш того, величина компонент високого рівня 
(емерджентних властивостей трудового потенціалу) 
має значну частку в загальній його структурі. Все це 
визначає необхідність комплексного підходу та стра-
тегічного планування в питаннях управління персона-
лом; рівень реалізації трудового потенціалу залежить 
від мотивації працівників підприємства, в зв'язку з 
чим важливо побудова дієвої системи стимулювання 
праці і необхідність його адаптації до зовнішніх і вну-
трішніх умов середовища господарювання; в тому чи-
слі побудова комплексної системи, що забезпечує в 
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тому числі формування ефективної стратегії підприєм-
ства в області управління трудовим потенціалом; під-
вищення рівня реалізації трудового потенціалу, в про-

цесі господарської діяльності; постійний розвиток тру-
дового потенціалу, що вимагає розробки програми уп-
равління ним. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основні етапи формування системи управління трудовим потенціалом підприємства  
(доопрацьовано авторами) 
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партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики» (№ держреєстрації 
0115U001638). 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови господарю-

вання вимагають від вугледобувних підприємств фор-
мування та розвиток системи довгострокових партнер-
ських взаємовідносин з різними групами споживачів 
вугільної продукції на основі використання систем-
ного, процесного та функціонального підходів. На  
думку вчених, «…процес планування та прогнозування 
маркетингу має бути зорієнтований на те, щоб краще 
зрозуміти споживача та врахувати його вимоги до про-
дукції й особливостей її реалізації, а також передба-
чати зміни ринку і вчасно вживати необхідних заходів 
у сфері виробництва» [1, с. 53]. «… Маркетинг є не-
від’ємною частиною ведення бізнесу та одним з най-
важливіших інструментів у досягненні поставлених ці-
лей підприємства: вплив на рівень, час і характер по-
питу споживачів…» [2, с. 88]. 

За твердженням провідних вчених, «…маркетинг 
повинен бути спрямованим на виявлення, вивчення, 
стимулювання та задоволення попиту, що потребує іс-
тотної зміни принципів діяльності промислового під-
приємства…» [3, с. 118].  

Науковці відмічають, що «…зміни сучасного мар-
кетингу відбуваються в напрямі індивідуального під-
ходу до клієнта…» [4, с. 9]. Суть концепції маркетингу 
відносин «…полягає у тому, що об’єктом управління 
стають відносини зі споживачами» [5, с. 203].  

Маркетинг відносин являє собою «… діяльність 
по формуванню та розвитку відносин підприємств, 
яка передбачає визначення та створення додаткових 
переваг; встановлення та підтримки довгострокових, 
конструктивних та взаємовигідних відносин зі спожи-
вачами з метою забезпечення ефективного розвитку 
підприємств, підтримки і поліпшення добробуту його 
учасників і суспільства в цілому» [6, с. 62]. «Партнер-
ські стосунки передбачають укладання довгострокових 
зобов'язань, які гарантують збереження взаємних ви-
год у майбутньому, а також наявність спільної інфор-
мації, ризику і винагородження, яких отримують  
унаслідок цих взаємовідносин» [7, с. 62]. 

Зарубіжні дослідники стверджують, що «в глоба-
льном информационном обществе деятельность эко-
номических субъектов рынка рассматривается сквозь 
призму взаимовыгодных контрактных отношений в 
рамках так называемой контрактной (договорной) па-
радигмы» [8, с. 6]. 

Це обумовлено необхідністю поліпшення якості 
сервісу і підвищення рівня обслуговування споживачів 
на основі партнерського маркетингу та формування 
клієнтоорінтованого підходу, скорочення витрат на 
організацію збутової діяльності, підвищення гнучкості 
і адаптованості до постійних змін попиту споживачів. 

Як зазначено провідними вченими Інституту еко-
номіки промисловості НАН України, «Лібералізація 
національного вугільного ринку має відбуватися шля-
хом переходу до укладання прямих контрактів між ви-
робниками і споживачами вугільної продукції…» [9,  
с. 39]. В Енергетичній стратегії України до 2035 року 
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспромож-
ність» наголошено на необхідності «створення сис-
теми прямих ринкових відносин між виробниками ву-
гілля та його споживачами» [10, с. 52]. 

Отже, формування системи контрактних взаємо-
відносин із застосуванням принципу орієнтації на 
споживачів є важливою умовою для ефективного  
функціонування підприємств вугільної галузі. Широ-
кий спектр різних видів контрактів у бізнес-процесах, 
зростання або зменшення їх кількості, зміна умов для 
укладення контрактів призводять до необхідності ви-
користання різного інструментарію з аналізу контрак-
тної діяльності. Цей аналіз дозволяє прийняти об- 
ґрунтовані рішення щодо подальшого розвитку вугле-
добувного підприємства та скоротити трансакційні ви-
трати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У резуль-
таті дослідження виявлено, що вчені, як правило, під 
управлінням збутовою діяльністю промислових під- 
приємств розуміють організацію договірної роботи зі 
споживачами на поставку готової продукції, форму-
вання каналів розподілу і портфеля договірних зобо- 
в'язань. 

Як показує аналіз наукових джерел, до основних 
напрямів підвищення ефективності управління збуто-
вою діяльністю промислових підприємств віднесено 
вдосконалення системи обслуговування споживачів і 
контрактних взаємовідносин. 

На основі аналізу наукових публікацій узагаль-
нено основні положення вчених і фахівців з обраної 
теми: 

— виділено три підходи, у рамках яких категорія 
«контракт» розглядається як відношення; угода і набір 
домовленостей; механізм координації діяльності інди-
відів [11, с. 245]; 

— уточнено суть поняття контрактної системи як 
«своєрідного ринкового і неринкового симбіозу еко-
номічної організації, яка отримує своє матеріальне вті-
лення в юридичному документі (угоді), що регулює 
економічні відносини» [12, с. 79]; 

— визначено зміст терміна «управління контракт-
ною діяльністю», під яким розуміється «процесс обес-
печения того, чтобы все стороны юридически 
обязывающего соглашения (контракта) выполняли 
свои соответствующие обязательства как можно более 
эффективно и результативно, обеспечивая получение 
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необходимых коммерческих и операционных резуль-
татов и оптимальное соотношение цены и качества» 
[13, с. 19]; 

— розглянуто договірні вертикальні маркетингові 
системи, у яких «економія коштів чи збільшення об-
сягів продажу досягається за допомогою угод між  
учасниками каналу розподілу» [14, с. 36]; 

— розроблено пропозиції щодо формування кон-
трактних систем, які «передбачають закріплення гос-
подарських зв'язків документально оформленими уго-
дами, договорами»; у цих системах визначаються рег-
ламентовані взаємні зобов'язання [15, с. 234]; 

— запропоновано формування вертикального до-
говірного каналу як «сукупності незалежних компаній, 
що здійснюють діяльність з виробництва та товаро-
руху, об'єднаних шляхом укладання відповідних угод з 
метою досягнення кращих результатів господарю-
вання (збільшення обсягів продаж або економії ресу-
рсів), яких неможливо досягти, діючи окремо» [16,  
с. 60]; 

— з метою усунення проблем у результаті роботи 
за контрактом (втрата прибутку, невиконання умов 
контракту, несвоєчасна оплата) розроблено ефективну 
модель для визначення необхідності та раціональності 
укладання контракту з тим чи іншим агентом, яка 
включає різні підходи: застосування теорії ігор; еконо-
метрична модель для оцінки методології укладання  
гібридних контрактів; діагностика контрактної діяль-
ності на основі побудови діаграм бізнес-процесів; ме-
тод ранжирування Харрінгтона; логіт-модель; рамкова 
проблемно-орієнтована методика вирішення організа-
ційно-економічних завдань [17, с. 108-109]; 

— запропоновано модель управління взаємовід-
носинами підприємства зі споживачами на основі  
функціонального підходу, яка включає: розробку стра-
тегії управління взаємовідносинами — функція плану-
вання (проведення ситуаційного аналізу, визначення 
місії та цілей підприємства, сегментування клієнтської 
бази); реалізацію стратегії управління взаємовідноси-
нами — функція організації та мотивації (дослідження 
взаємодії зі споживчими сегментами, побудова сис-
теми каналів розподілу, класифікація мотиваційних 
заходів, визначення комплексного показника задово-
леності); оцінювання результативності стратегії управ-
ління взаємовідносинами — функція контролю (дослі-
дження показників оцінки взаємовідносин, оцінка 
цінності та якості взаємовідносин) [6, с. 63]; 

— сформовано методичні підходи до оцінки капі-
талу взаємовідносин з покупцем на основі дисконто-
ваного доходу, отриманого підприємством від спожи-
вача на протязі життєвого циклу, а також розрахунку 
індексу задоволеності споживачів на промислових  
ринках, що синтезує інформацію про сприйняття клі-
єнтом якості продукції та послуг, які надаються ви- 
робником [18, с. 115, 116]. 

Таким чином, з аналізу та узагальнення літерату-
рних джерел можна відзначити, що вагомий внесок 
учених і практиків в обрану багатопланову наукову 
проблему вже зроблено. Разом з тим доцільним є здій-
снення подальших наукових досліджень у напрямі  
формування системи контрактних взаємовідносин з 
різними групами споживачів вугільної продукції з ура-
хуванням специфіки організації збутової діяльності  
вугледобувних підприємств в умовах нестабільності 

кон’юнктури ринку вугілля та розвитку інституціона-
льного середовища. Все це в значній мірі зумовило ви-
бір теми даного дослідження та його цільову спрямо-
ваність. 

Мета даного дослідження полягає у розробці про-
позицій щодо формування системи контрактних взає-
мовідносин вугледобувного підприємства з різними 
категоріями споживачів вугільної продукції, виходячи 
із специфіки їх обслуговування. 

Викладення основного матеріалу. Контрактні взає-
мовідносини є ключовою особливістю контрактного 
управління як моделі партнерства вугледобувного під-
приємства і споживачів. 

На думку представників наукової школи Націо-
нального університету «Львівська політехніка», конт-
ракти охоплюють весь спектр діяльності: від угод про 
дилерську відповідальність або франчайзингових кон-
трактів до угод про оплату і поставку продукції. Під 
франчайзингом розуміється контрактне партнерство 
між компанією, яка надає франшизу (виробником,  
гуртовиком або сервісною організацією), і незалежним 
учасником каналу, який набуває франшизу і купує 
право продавати продукцію (послуги) цієї марки [14, 
с. 37]. 

Відповідно до Господарського та Цивільного ко-
дексів України в процесі купівлі-продажу формуються 
різні договірні зобов'язання, які передбачено при ук-
ладенні відповідних контрактів (табл. 1). 

З урахуванням особливостей реалізації вугільної 
продукції науковцями запропоновано визначення по-
няття «договір поставки вугільної продукції» як «гос-
подарського договору між постачальником (вугледобу-
вним, вуглепереробним підприємством) і покупцем 
(теплоенергетичною станцією, металургійним підпри-
ємством, іншим суб’єктом господарювання або юри-
дичною особою — не господарюючим суб’єктом, який 
безпосередньо використовує у своїй діяльності цю 
продукцію), за яким постачальник передає або  
зобов’язується передати цю продукцію у власність по-
купцеві, а покупець приймає або зобов’язується 
прийняти цю продукцію та оплатити її, якщо інше не 
передбачено законом» [22, с. 79]. 

Як показують дослідження, основними складо-
вими організації збутової діяльності вугледобувних 
підприємств є підготовка та укладання контрактів з  
різними категоріями споживачів вугільної продукції, 
виходячи із специфіки їх обслуговування, і дотри-
мання умов контрактних взаємовідносин. 

Ці пропозиції базуються на положеннях інститу-
ціональної економічної теорії, представники якої на-
голошують на необхідності формування системи кон-
трактних взаємовідносин. Так, С. Ізмалков і К. Сонін 
відмічають, що «…Экономические субъекты, вступая 
во взаимодействие, заключают контракты…» [23, с. 5]. 
М. Одинцова стверджує, що контракт в економічній 
теорії слід розглядати «не только как чисто рыночные 
договора, господствующие на рынке совершенной 
конкуренции, но и как «отношение», которое стороны 
стремятся поддерживать» [24, с. 100]. 

З її точки зору, контракт — це «правила, структу-
рирующие обмен между экономическими агентами и 
определяющие те права, которые они получают в об-
мен на взятые на себя обязательства, а также механизм 
принуждения к соблюдению контракта» [24, с. 200]. 

 
 



ТРУШКІНА Н. В. 
 

 
 

        2017/№1 105 
 

Таблиця 1 
Види контрактів при організації торговельної та збутової діяльності 

Вид контракту Суть та особливості

Договір 
купівлі-продажу 

Одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) 
у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується 
прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму 

Договір роздрібної купі-
влі-продажу 
 

Продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зо-
бов’язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для осо-
бистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємни-
цькою діяльністю,  
а покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити його  

Договір поставки 
 

Продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зо-
бов’язується передати у встановлений строк  
(строки) товар у власність покупця для використання його  
у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних 
з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а по-
купець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму

Договір контрактації сіль-
ськогосподарської продук-
ції 

Виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується виробити визначену 
договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготіве-
льникові (контрактанту) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник 
зобов’язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими ці-
нами відповідно до умов договору 

Договір постачання енер-
гетичними  
та іншими ресурсами че-
рез приєднану мережу 
 

Одна сторона (постачальник) зобов’язується надавати другій стороні (спожи-
вачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а спо-
живач (абонент) зобов’язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та до-
тримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забез-
печити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання 

Договір міни (бартеру) Кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар 
в обмін на інший товар. Кожна із сторін договору міни є продавцем того то-
вару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. 
Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмі-
нюється на товар меншої вартості. Право власності на обмінювані товари пе-
реходить до сторін одночасно після виконання зобов’язань щодо передання 
майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом 

Контакт «take-or-pay»
(«бери або плати») 

Контракт, згідно з яким покупець дає згоду продавцеві заплатити якусь міні-
мальну суму, навіть у тому випадку, якщо він відмовляється придбати товар 

Складено за даними: [19; 20; 21]. 

 
Контракт, як зазначає А. Аузан, є типовим різно-

видом інституційних угод. Його можна визначити як 
«правило, структурирующее во времени и/или про-
странстве взаимодействия между двумя (или большим 
числом) экономическими агентами по поводу обмена 
правами собственности на основе обязательств, доб-
ровольно взятых ими на себя в результате достигну-
того соглашения» або «добровольно установленные 
экономическими агентами правила обмена, функ-
ционирования рынков, взаимодействия внутри иерар-
хических структур (организаций), а также различные 
гибридные формы институциональных соглашений, 
сочетающие в себе признаки рыночных и иерархиче-
ских взаимодействий» [25, с. 18, 24]. 

Теорії контрактів приділяє значну увагу й Олівер 
Вільямсон, який приводить три форми контрактів за-
лежно від рівня специфічності трансакцій, що вони 
обслуговують. Кожному типу контракту відповідає 
особлива регулятивна структура — організаційний ме-
ханізм, який використовується для оцінки поведінки 
учасників, вирішення протиріч і встановлення санкцій 
(табл. 2). 

Теорія контрактів, яка розроблена Б. Холмстре-
мом і О. Хартом, істотно поглиблює і доповнює нео- 
класичну та інституціональну теорію, наближаючи їх 
до реальних потреб підприємств [27]. Проблема, яку 
вирішує теорія контрактів, полягає в тому, щоб ви-

явити інформацію і запропонувати агенту оптималь-
ний контракт, який враховував би його тип і одноча-
сно стимулював би агента до більшої сумлінності.  
Контракти здатні значно послабити конфлікт інтересів 
між учасниками економічної взаємодії. Чим краще 
сформульовано умови контракту, тим більше стимулів 
і мотивів для всіх сторін одержати максимальні пере-
ваги в кооперації. У теорії контрактів «…каждый игрок 
действует дважды — сначала инвестирует, а затем,  
когда инвестиции сделаны, предпринимает некоторое 
производственное действие. Например, игроками мо-
гут быть продавец и покупатель. Продавец может ин-
вестировать в технологию по снижению издержек или 
в повышение качества товара для данного покупателя. 
Покупатель может инвестировать в свой производст-
венный процесс, чтобы затем использовать товар дан-
ного продавца, а действия — предложения о количес-
тве и цене предлагаемого товара…» [23, с. 18]. 

Отже, з урахуванням специфіки організації збуто-
вої діяльності вугледобувних підприємств контрактні 
взаємовідносини є ефективною формою партнерства. 
Під системою контрактних взаємовідносин розгляда-
ється сукупність взаємопов'язаних елементів (об'єктів, 
суб'єктів, функцій, методів, принципів, інструментів) 
для організації безперервного процесу укладення та 
виконання умов контрактів на поставку вугільної про-
дукції. Цей процес має реалізовуватися через весь 
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комплекс функцій управління: прогнозування, плану-
вання, організацію, облік, контроль, аналіз, регулю-
вання. В основі укладення контракту на поставку ву-
гільної продукції визначаються обов'язки, умови дії, 
права сторін, гарантії захисту прав, якщо одна зі сто-
рін порушує зобов'язання. При організації контракт-

ної діяльності вугледобувного підприємства із спожи-
вачами вугільної продукції існує певна специфіка, яку 
необхідно враховувати. Так, при оформленні контрак-
тів на поставку вугільної продукції великооптовим 
споживачам доцільним є включення такого пункту, як 
30—50% передоплати або відстрочення платежів за від-
вантажене вугілля на певний термін. 

 
Таблиця 2 

Регулятивні структури залежно від контрактів (підхід О. Вільямсона) 

Контракт Особливості контракту Регулятивна 
структура 

Класичний Використовується для одноразових і повторних економічних 
операцій. Містить чіткі умови. Після завершення угоди взаємо-
відносини учасників припиняються 

Ринок 

Неокласичний Поширений при угодах середнього рівня специфічності. Оскі-
льки частину умов контракту неможливо передбачити, рішення 
цих питань відкладається 

Арбітраж 
за участю третіх 
осіб 

Контракт взаємовід-
носин 

Необхідний для високоспецифічних трансакцій, при яких клю-
чове значення має особистість партнера через відсутність аль-
тернатив. Закріплює довготривалі відносини. Неформальні ас-
пекти важливіше формальних обов'язків 

Фірма або двос-
торонні відно-
сини 
 

Складено за даними: [26]. 

 
При цьому при реалізації вугільної продукції ве-

ликооптовим споживачам слід враховувати той факт, 
що сплата за відвантажене вугілля споживачами може 
здійснюватися несвоєчасно. У цьому випадку підпри-
ємство—споживач має заплатити штраф. Згідно з Ци-
вільним кодексом України боржник, який прострочив 
виконання грошового зобов'язання, на вимогу креди-
тора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням 
встановленого індексу інфляції за весь час простро-
чення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо 
інший розмір відсотків не встановлено договором або 
законом. 

Відповідно до ст. 230 Господарського кодексу Ук-
раїни учасник господарських відносин зобов'язаний 
сплатити штрафні санкції у вигляді грошової суми (не-
устойка, штраф, пеня) у разі порушення ним правил 
здійснення господарської діяльності, невиконання або 
неналежного виконання господарського зобов'язання. 
При цьому за порушення термінів виконання зобов'я-
зання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості товарів 
(робіт, послуг), з яких допущено прострочення вико-
нання за кожний день прострочення, а за простро-
чення понад 30 днів додатково стягується штраф у  
розмірі 7% вказаної вартості. Отже, сума платежу, яку 
має сплатити великооптовий споживач за відванта-
жену вугільну продукцію, збільшується на суму 
штрафу за несвоєчасне виконання своїх грошових зо-
бов'язань.  

У зв'язку з тим, що великооптовим споживачам 
необхідні значні обсяги вугілля, при відвантаженні за-
стосовується залізничний транспорт. Формування гра-
фіків транспортування здійснюється з урахуванням 
часу в дорозі і часу розвантаження вагонів. Відмінні-
стю контракту на поставку вугільної продукції серед-
ньооптовим споживачам має бути те, що умовою 
сплати є 100% передоплата, а також вибір виду транс-
портного засобу залежно від обсягів відвантаження. 
Особливістю контракту на поставку вугілля дрібнооп-
товим споживачам є 100% передоплата за надані по- 
слуги «вугілля плюс поставка» або «вугілля без по- 
ставки» (рис. 1). 

Отже, до етапів підготовки контрактів на поста-
вку вугільної продукції доцільно включити такі пункти 
(рис. 2). 

Висновки. Таким чином, зміст контрактів на пос-
тавку вугільної продукції потребує уточнення і допов-
нення. Практика показує, що, як правило, в ситуації, 
коли споживачі несвоєчасно відмовляються від замов-
леної вугільної продукції, вугледобувне підприємство 
все одно сплачує за послуги вантажно-транспортного 
управління за використання вагонів. 

У зв'язку з цим до контрактів на поставку доці-
льно включити такий пункт: у випадках, коли спожи-
вачі несвоєчасно відмовляються від замовленої вугіль-
ної продукції, вони відшкодовують підприємству ви-
трати, пов'язані з оплатою послуг вантажно-транспор-
тного управління за використання вагонів. 

Реалізація заходів з удосконалення контрактної 
роботи з різними групами споживачів вугільної проду-
кції дозволить встановити довгострокові економічно 
вигідні взаємовідносини вугледобувного підприємства 
із споживачами, знизити рівень ризиків і збитків у ре-
зультаті своєчасного реагування на виникнення мож-
ливих форс-мажорних обставин під час транспорту-
вання і збуту вугільної продукції, скоротити рівень ви-
трат на організацію збутової діяльності через зни-
ження простоїв транспортних засобів. 
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Рис. 1. Формування системи контрактних взаємовідносин вугледобувного підприємства з різними групами  

споживачів вугільної продукції на основі системного та процесного підходів (авторська розробка) 
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Рис. 2. Удосконалення контрактної роботи вуглевидобувного підприємства з велико- і середньооптовими  
споживачами вугільної продукції на основі процесного та функціонального підходів (авторська розробка) 
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НЕФОРМАЛЬНА СКЛАДОВА В СТРУКТУРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: 

СПРОБА МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ 
 
Актуальність проблеми. Проблеми оцінки розмірів 

та впливу тіньової економіки постійно перебувають у 
центрі уваги урядів і вчених більшості країн світу. По-
ширення тіньової економіки поряд із макроекономіч-
ною розбалансованістю та обмеженістю ресурсів ви-
знані Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) ключо-
вими глобальними ризиками майбутнього десятиріччя 
[1]. Тіньова економіка — це настільки ж важливе, на-
скільки і спірне (і щодо ії  складу, і щодо ії обсягів) 
питання. Тіньову економіку вивчають десятки років, 
намагаючись знайти способи її регулювання, але ще 
нікому не вдавалося знайти спосіб її викорінювання. 

Цілком очевидно, що тіньова економічна діяль-
ність значно знижує ефективність макроекономічного 

                                                
1 Інтерв’ю із співзасновником УБОП В.С. Куром. — 

Эксклюзив “Гордона”. — 6 апреля 2017 г.  Електронний 
ресурс. — Режим доступу: http://gordonua.com/news/poli 
tics/ soosnovatel-ubopa-kur-v-rade-ochen-mnogo-moih-

регулювання, погіршує інвестиційний клімат і таким 
чином знижує конкурентоспроможність економіки  
країни. Негативні наслідки, породжувані тіньовою 
економікою, цілком очевидні. Вихід у “тінь” з легаль-
ного обігу значної грошової маси об’єктивно знижує 
життєздатність кредитно-фінансової системи, обумов-
лює негативну ситуацію з хронічними неплатежами, 
погіршує інвестиційний клімат у країні, руйнує соціа-
льну інфраструктуру, створює умови для нелегального 
вивозу капіталу за кордон і, крім того, є живильним 
середовищем для активізації організованої злочинно-
сті. Наслідком прояву таких факторів є злиття злочин-
них угруповань з владними структурами: інтерв’ю зі 
співзасновником УБОПа В.С. Куром1 “… В Раде очень 

podopechnyh-ya-zhe-ne-vinovat-chto-oni-stali-politikami-
my-inogda-glyadim-drug-drugu-v-glaza-i-vse-ponimaem-no-
ya-sohranyayu-operativnuyu-taynu-181563.html. 
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много моих "подопечных" — я же не виноват, что они 
стали политиками. Мы иногда глядим друг другу в 
глаза и все понимаем, но я сохраняю оперативную 
тайну.”   

Подібного роду ситуація неминуче веде до втрати 
державою її керівних, контрольних та інших найваж-
ливіших соціально-суспільних функцій та провокує ті-
ньову зайнятість. Отже, поширення тіньової зайнято-
сті та тінізація фінансових потоків, які визнано детер-
мінантами тінізації світових економічних відносин,  
підсилюють нерівність всередині країн та між ними. 
“Масштаби тіньових фінансових потоків з України 
свідчать про наявність незадіяних інвестиційних ре- 
сурсів для національної економіки, які майже вдвічі 
перевищують обсяг прямих іноземних інвестицій в 
Україну” [2, с. 6]. 

Але разом з тим, зайнятість у тіньовій економіці 
сприяє розвитку нових підприємницьких спроможно-
стей людини, більш повній реалізації її здатності до 
праці, до виконання функції адаптування робочої 
сили визначеної кількості й якості до сучасних ринко-
вих умов. Можливість реалізації працівником своєї 
здатності до праці й його особистісна мотивація щодо 
одержання гідної винагороди за працю (у більшості 
випадків) обумовлюють відносно високу ефективність 
механізму формування зайнятості в умовах тіньової 
економіки. Отже, така зайнятість певним чином у ті-
ньовій сфері дає змогу зберегти трудовий потенціал, 
сприяє вирішенню проблеми доходів і навіть елемен-
тарному виживанню деякої частки населення. У 
зв’язку з цим існують різні думки щодо результатів де-
тінізації тіньової зайнятості: як позитивні, так і нега-
тивні. 

Незважаючи на це, кожний уряд, що приходив до 
влади, ініціював вживання заходів щодо детінізації 
економіки, покладаючи великі надії на позитивний 
результат. Але марно, через недосконале знання щодо 
механізмів існування тіньової економіки. У таких умо-

вах дослідження проблеми тіньової економічної діяль-
ності, її впливу та внеску в економіку України та її 
регіонів, а також заходів щодо її зменшення та вияв-
лення потенційних резервів модернізації та зростання 
економіки набувають особливої актуальності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем та визначенню обсягів тіньової еко-
номіки присвячено багато праць як вітчизняних, так і 
зарубіжних авторів: В. Бородюка і О. Турчинові [3],  
З. Варналія [4], І. Мазур [5], В. Поповича [6],  
Ф. Шнайдера [7], Ю. Ерке [8] та ін. Відповідно до між-
народних рекомендацій (рішення Міжнародної кон-
ференції статистиків ринку праці 1993 р. СНР-1993) 
для адекватного визначення обсягів економіки, яка 
безпосередньо не спостерігається, застосовується така 
класифікація: тіньова економіка, неформальна, проти-
законна, тощо [9].  

В Україні на офіційному рівні розрахунками об-
сягів тіньової економіки займається Мінекономроз- 
витку [9] та Держстат України [10]. Докладний аналіз 
недоліків використовуваних методів оцінення обсягів 
тіньової економіки викладено в [11, 12].  

Не викликає сумнівів, що тіньова економіка має 
як негативні, так і позитивні риси. Не можна також не 
погодитись з тим, що тіньова та офіційна економіки 
не існують як дві паралельні реальності, тобто офіцій-
ний ВВП включає деяку частину ВВП, яка створена 
тіньовою економічною діяльністю. У зв’язку з цим за-
слуговує на увагу публікація співробітника Інституту 
економіки та прогнозування щодо внеску тіньової 
економіки в ВВП України [12], за якою  версія інтер-
претації показника тіньової економіки “тіньовий ВВП 
додатково до офіційного” вважається некоректною за 
цією публікацією (рис. 1, а). Замість цього пропону-
ється інша інтерпретація показників рівня тіньової 
економіки (рис. 1, б), яка означає, що процеси тіньо-
вої і легальної економіки часто перетинаються (за-
штрихована зона на рис. 1, б).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Інтерпретації показника рівня тіньової економіки в 2014 році 
 
Поясненням такої інтерпретації є наступне: 

“особа, яка отримала заробітну плату "в конверті" (ті-
ньова операція), може потім легально розрахуватися 
цими грошима в супермаркеті (біла операція). Кошти, 
виділені з бюджету для державних закупівель (біла 
операція) можуть бути частково використані для 
сплати хабаря (тіньова операція), а потім хабарник йде 

в ресторан і розраховується цими коштами за їжу (біла 
операція)”. 

Якщо перше речення ї цілком зрозумілим, то 
друге викликає великій сумнів: “біла операція” закін-
чується “білою операцією”. Для економіки абсолютне 
байдуже, скільки осіб витратили “біли” гроші на “білу 
операцію” у кінцевому рахунку. Також стверджується, 
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що частка тіньової доданої вартості ніколи не потра-
пляє в легальну економіку, і тоді вона не може бути 
врахована в офіційній статистиці (сіра зона на рис. 1, 
б), що також не викликає сумнівів. Але на рис. 1 за-
лишаються два невисвітлених питання: яка частина ті-
ньового ВВП знаходиться в офіційному, а яка ззовні? 
Між тим, головними висновками згаданої публікації є 
такі: 

1. Детінізація економіки не дозволить знайти в 
економіці значні додаткові ресурси, а лише сприятиме їх 
перерозподілу. 

2. Жодна з існуючих на сьогоднішній день оцінок не 
дає відповідь на питання про обсяги ВВП, які створю-
ються на додаток до тих, які вже враховані в офіційній 
статистиці. 

Окрім офіційних підходів до визначення тіньо-
вого ВВП існують й інші, засновані на макророзраху-
нках. Саме таким є пропонований метод оцінення об-
сягів тіньової економіки (“метод соціальної справедли-
вості”) [13, c. 27-30], якій на відміну від запозичених 
з закордону та адаптованих до українських реалій,  
розроблений в Україні та відображає частину функці-
ональних можливостей моделі макроекономічної рів-
новаги “Альфа” [11, c. 47-101] через взаємодією  
функцій сукупного попиту та сукупної пропозиції. За 

універсальністю і функціональним можливостям ме-
тод соціальної справедливості перевищує всі існуючі 
методи разом взяті та дозволяє оцінити: тіньовий ВВП, 
тіньову заробітну плату, тіньову зайнятість, тіньове 
завантаження капіталу, тіньове проміжне споживання, 
тіньові доходи зведеного бюджету (втрати), тіньове  
енергоспоживання, тіньовій чистий експорт. 

Даний метод спростовує попередні висновки  
публікації [12] та дає відповіді на запитання щодо  
зовнішнього та внутрішнього внеску тіньового ВВП. 
Отже, пропонуються наступна інтерпретація показ-
ника рівня тіньової економіки в 2014 році за “Методом 
соціальної справедливості” [13, с. 31] (рис.2). 

Запропонована інтерпретація показника тіньової 
економіки (див. рис. 2) констатує той факт, що існу-
ють дві частини тіньового ВВП (ВДВ, ВРП) — перша, 
яка не враховується Держстатом України та є додатком 
до офіційного ВВП через штучне збільшення проміж-
ного споживання; друга — створена тіньовою оплатою 
праці через мультиплікатор споживання та є частиною 
офіційного ВВП.  

Мета статті — визначення та модельні оцінки об-
сягів та впливу тіньової економіки на офіційний ВРП 
та ВДВ в цілому по регіону та за основними видами 
економічної діяльності на прикладі Дніпропетровської 
області. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Інтерпретації показника рівня тіньової економіки України в 2014 році 
 
Виклад основного матеріалу дослідження. Викори-

стовуючи викладену інтерпретацію рівня тіньової еко-
номіки, оцінимо неформальну складову в структурі 
економіки Дніпропетровської області, а саме: рівень 
та обсяги тінізації області, тіньової зайнятості та ті-
ньової заробітної плати (для частини ВДВ, яка не спо-
стерігається Держстатом України) та основних ВЕД 
(промисловості в цілому, добувної, обробної, вироб- 
ництві електроенергії, газу та води, сільського госпо-
дарства, будівництва, транспорту і зв’язку, традицій-
ним послугам — торгівля, готелі і ресторани, операції 
з нерухомим майном, надання комунальних послуг). 

Базовою інформацією для оцінки неформальної 
складової є частка оплати праці у випуску в цілому по 
області та по основним ВЕД (рис. 3). 

Як слідує з розрахунків, частка оплати праці у ви-
пуску в Дніпропетровської області значно відстає від 
рівня економічно розвинених країн, а за останні три 
роки має від’ємну динаміку як в цілому по Україні, 
так і за видами економічної діяльності. Це означає, що 
зростання заробітної плати суттєво відстає від зрос-
тання випуску та обумовлює значний рівень тіньової 
економіки Дніпропетровської області. 

Іноді лунають думки, що віднесення частки оп-
лати праці до випуску є не зовсім коректним, а її по-
винно відносити до ВВП (ВРП, ВДВ). Приймемо це 
твердження за аксіому та спробуємо довести її або 
спростувати через доказ від протилежного. Розрахунки 
Держстату України засвідчують значення частки оп-
лати праці найманих працівників у ВВП в 2010-2014 
рр. у діапазоні 46,3-50,2 %, що відповідає найкращим 
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показникам п’ятірці країн-лідерів ЄС за цей же період. 
Через те, що проміжне споживання штучно завішу-
ється, а ВВП занижується складається враження, що 
заробітна плата в Україні є достойною винагородою за 
працю та забезпечує гідне життя працюючого насе-

лення. Отже, такій висновок є абсурдним та супере-
чить реальній дійсності в Україні, де заробітна плата 
та рівень життя населення э найнижчими у світі, тому 
прийняте припущення щодо віднесення частки оплати 
праці до ВВП є помилковим. 

 

Рис.3. Динаміка частки оплати праці у випуску в Дніпропетровської області 
 
Наприклад, за існуючої заробітної плати в Дніп-

ропетровської області у 2014 р. 3641 грн та частки оп-
лати праці1 у випуску 0,1555 маємо оцінку обсягу ті-
ньового ВРП у 97,43 млрд грн, що відносно офіцій-
ного ВРП складає 55,2 %. В той же час оцінка тіньової 
зайнятості становить 0,318 млн осіб, а оцінка тіньової 
заробітної плати — 5302,9 грн, тобто тіньова оплата 
праці дорівнює 20,23 млрд грн. Крим того, тіньова оп-
лата праці, яка використовується на споживання, че-
рез мультиплікатор споживання 2,58 [14] створює від-
повідну частину офіційного ВРП у розмирі 

20,23 2,58 52,2 млрд грн⋅ = , яка складає 29,57% 

офіційного ВРП. 
Отже, власники великих підприємств через  

відомі причини більшу частину тіньових коштів  

( 97,43 20,23 77,2 млрд грн− = , що складає 43,7% 

ВРП), які мали б бути витрачені на оплату праці, пе-
реводять у проміжне споживання через його штучне 
завищення, що призводить до перерозподілу складо-
вих випуску: проміжне споживання штучно збільшу-
ється, а ВРП — занижується. Тобто, за нашими розра-
хунками,  загалом оцінка тіньових схем в економіці 
Дніпропетровської області у 2014 р. складає (43,7 +  
+ 29,6) — 73,3% офіційного ВРП.  

                                                
1 Під оплатою праці розуміється добуток ефективній 

чисельності платників податків на реальну заробітну 
плату та коефіцієнт соціальних навантажень. Ефективна 
чисельність платників податків обчислюється як сума оп-

Це означає, що великі підприємства (переважно 
промислові та будівельні), використовуючи фіктивні 
статті витрат і завищуючи реальні витрати, а також ви-
користовуючи інші механізми, домагаються підви-
щення тарифів, що призводить до збільшення собіва-
ртості продукції. І тут виникає негативний кумуляти-
вний ефект — дуті тарифи підвищують собівартість всіх 
інших виробників в економіці, реально збільшуючи їх 
статті витрат, при цьому, висмоктуючи кошти, які мо-
гли б піти на підвищення зарплат, соціальне забезпе-
чення і інвестиції в економіку. Застосовуючи аналогі-
чні розрахунки, отримаємо дані щодо зовнішньої та 
внутрішньої складових тіньового ВРП Дніпропетров-
ської області (табл. 3). 

Виконуючи аналогічні розрахунки для основних 
видів економічної діяльності Дніпропетровської обла-
сті: 

− промисловість в цілому; 
− добувна промисловість; 
− переробна промисловість; 
− постачання ел.-енергії, газу та води; 
− сільське господарство; 
− будівництво; 
− транспорт і зв'язок; 

тимального попиту на працю найманих працівників, ви-
значеного з умови рівності вартості граничного продукту 
праці номінальні ставці заробітної плати, та іншої кате-
горії зайнятих, приведених до еквіваленту найманих пра-
цівників по заробітній платі та всіма податками. 
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− послуги традиційні (торгівля, готелі та ресто-
рани, операції з нерухомим майном, комунальні пос-
луги),  

отримаємо динаміку рівня зовнішньої (рис. 4, а) та 
внутрішньої (рис. 4, б) тінізації відносно офіційної 
ВДВ. 

Таблиця 3 
Оцінка загального рівня тінізації економіки Дніпропетровської області* 

% офіц. ВДВ 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Загальний  рівень тінізації 63,66 72,28 69,04 66,29 73,28 74,20 84,44

Внутрішній. рівень тінізації1 24,71 29,0 26,98 25,68 29,57 30,17 39,73

Зовнішній  рівень тінізації 38,95 43,28 42,06 40,61 43,73 44,03 44,71
______________________ 

* Модельні розрахунки Ю.М. Харазішвілі. 

 
 

а б 
Рис. 4. Динаміка оцінки рівнів тінізації зовнішньої (а) та внутрішньої складових ВДВ основних видів  

економічної діяльності Дніпропетровської області. 
 

Отже, за результатами розрахунків, рейтинг рівня 
тінізації зовнішньої складової економіки Дніпропет-
ровської області у 2016 р. розподіляється наступним 
чином: переробна промисловість — 119,5; промисло-
вість в цілому — 78,3%; будівництво — 69,3%; поста-
чання ел.-енергії, газу та води — 65,5%; добувна про-
мисловість — 43,6%; сільське господарство — 31,9%; 

послуги (традиційні) — 30,6%;  транспорт і зв'язок — 
15,8%. 

Але за обсягами тіньової ВДВ за ВЕД (табл. 4) 
маємо таку картину на кінець 2016 р.:  промисло-
вість — 89,26 млрд грн; послуги — 10,73 млрд грн; сіль-
ське господарство — 5,73 млрд грн; будівництво — 1,64 
млрд грн; транспорт та зв’язок — 1,13 млрд грн. 

 
Таблиця 4 

Оцінка динаміки обсягів неформальної зовнішньої складової ВРП (ВДВ)  
в структурі економіки Дніпропетровської обл.* 

Регіон, 
види економічної діяльності 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Модельна оцінка зовнішньої неформальної складової ВРП (ВДВ), 
млрд грн 

Дніпропетровська область 45,23 60,60 62,23 62,10 77,17 92,43 109,0

Промисловість в цілому: 33,26 40,93 41,94 40,39 52,33 69,49 89,26

   Добувна 8,12 10,54 10,31 11,38 13,22 17,08 22,78

   Переробна 23,78 28,39 28,32 26,05 36,02 53,98 76,39

   Ел., газ, вода 1,35 2,06 3,17 2,93 3,29 2,23 3,15 

Сільське господарство 1,95 2,7 2,18 3,27 3,73 5,31 5,73

Будівництво 0,9 1,08 1,86 1,95 1,71 1,72 1,64

Транспорт і зв’язок 2,68 3,25 2,47 2,75 2,09 0,71 1,13

Послуги (традиційні) 6,08 6,95 4,49 6,39 7,84 8,86 10,73

____________________ 
* Модельні розрахунки в поточних цінах. 

                                                
1 При розрахунку внутрішнього рівня тінізації вико-

ристано мультиплікатор споживання  (2,58)  для еконо- 

міки України в цілому, але можливо для області та інших 
видів економічної діяльності він буде дещо  відрізнятись. 

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Промисловість Добувна Переробна

Ел._газ_вода Сіль.гос-во Будівництво

Транс. і звязок Послуги_трад.

Оцінка рівня тінівзаціїї зовніш. скл., % офіц. ВДВ

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Промисловість Добувна Переробна

Ел._газ_вода Сіль. гос-во Будівництво

Транс. і звязок Послуги_трад.

Оцінка рівня тінізаціїї внутр. склад. , % офіц. ВДВ



ХАРАЗІШВІЛІ Ю. М., ПРОКОПЕНКО Р. В., ЛЯШЕНКО В. І. 
 

 

 
 

114 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Проведені розрахунки дозволяють стверджувати, 
що “лідерами” тіньової економіки у Дніпропетровсь-
кої області за обсягами є промисловість, сфера послуг 
та сільське господарство. Аналогічний висновок зроб-
лений Інститутом економічних досліджень та полі- 
тичних консультацій [15, c. 3]: “Незвичайним є те, що 
Держкомстат приписує більше ніж три четверті ство-
реної в тіньовій  економіці доданої вартості домогос-
подарствам і лише одну частину — нефінансовим кор-

пораціям. Український стереотип говорить про проти-
лежне: специфіка тіньової економіки в Україні в тому, 
що вона зосереджена на великих підприємствах, вклю-
чаючи великі державні підприємства”. Використову-
ючи розроблені підходи щодо оцінки тіньової заробіт-
ної плати та тіньової зайнятості [16, c. 7-8], отримаємо 
відповідні дані та обсяги тіньової оплати праці у Дніп-
ропетровської області в цілому та за основними ВЕД 
(табл. 5). 

 
Таблиця 5 

Оцінка динаміки неформальної складової в структурі економіки 
Дніпропетровської обл.* 

Регіон, види економічної діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Модельна оцінка неформальної зайнятості, млн ос. 

Дніпропетровська обл. 0,308 0,330 0,315 0,300 0,318 0,315 0,339

Промисловість в цілому: 0,136 0,137 0,131 0,123 0,128 0,127 0,134

   Добувна 0,030 0,031 0,029 0,028 0,027 0,028 0,031

   Переробна 0,094 0,093 0,088 0,082 0,085 0,087 0,094

   Ел., газ, вода 0,009 0,011 0,013 0,012 0,013 0,009 0,011

Сільське господарство 0,021 0,024 0,019 0,022 0,025 0,028 0,03

Будівництво 0,009 0,009 0,011 0,011 0,009 0,008 0,007

Транспорт і зв’язок 0,019 0,019 0,015 0,015 0,012 0,004 0,006

Послуги (традиційні) 0,072 0,066 0,045 0,056 0,055 0,047 0,049

 Модельна оцінка неформальної заробітної плати, грн/місяць 

Дніпропетровська обл. 3010,0 3974,1 4094,4 4228,6 5302,9 6495,2 9220,0

Промисловість в цілому: 6190,8 7639,9 8082,4 8124,9 10685,3 14656,1 22583,9

   Добувна 6374,6 8314,4 8419 10167,7 11896,9 15579,2 23977,1

   Переробна 6751,2 8168,1 8452,2 8156 11390,2 17278,6 27991,6

   Ел., газ, вода 2240,2 3365,2 5075,5 4538,7 5192,7 3878,4 6666,2

Сільське господарство 1816,1 2296,8 1991,7 3118,2 3148,2 4038,2 4590,5

Будівництво 1789,1 2412,2 3790,5 4306 4214,6 4802 5899

Транспорт і зв’язок 2485,8 3110,9 2374,3 2949 2274,7 694 1307,3

Послуги (традиційні) 1463,9 1671,1 947,7 1755,7 2424,7 3276 5548,8

 Модельна оцінка неформальної оплати праці, млрд грн 

Дніпропетровська обл. 11,12 15,74 15,48 15,22 20,23 24,55 37,54

Промисловість в цілому: 10,10 12,56 12,71 11,99 16,41 22,34 36,31

   Добувна 2,29 3,09 2,93 3,42 3,85 5,23 8,92

   Переробна 7,62 9,12 8,93 8,03 11,62 18,04 31,57

   Ел., газ, вода 0,24 0,44 0,79 0,65 0,81 0,42 0,88

Сільське господарство 0,46 0,66 0,45 0,82 0,94 1,36 1,65

Будівництво 0,19 0,26 0,50 0,57 0,46 0,46 0,50

Транспорт і зв’язок 0,57 0,71 0,43 0,53 0,33 0,03 0,09

Послуги (традиційні) 1,26 1,32 0,51 1,18 1,60 1,85 3,26

__________________ 
* Розрахунки авторів: дані по області в цілому та за ВЕД можуть не збігатися через попереднє оброблення стати-

стичних даних ВЕД та регіонів Держстатом України. 

 
З розрахунків слідує, що найвища тіньова заробі-

тна плата спостерігається в промисловості та будівни-
цтві, а найвища тіньова зайнятість у промисловості та 
послугах. Використовуючи для Дніпропетровської об-
ласті середнє значення частки оплати у випуску в ЄС 

( 0,29a = ), отримаємо значення середньої та мініма-

льної1 заробітної плати, яка повинна бути в Дніпро- 
петровської області та за основними ВЕД у 2016 р. 
(табл. 6). 

Отже, найбільше заробітна плата відстає від про-
гнозованої оцінки у промисловості в цілому, особливо 
у добувній та переробній, будівництві та сільському 
господарстві. Наведені дані можуть слугувати підґрун-

                                                
1 За рекомендаціями МОП мінімальна заробітна 

плата повинна складати 0,5 від середньої, а в ЄС — 0,6. 

тям щодо висновків та розроблення відповідних захо-
дів щодо їхнього регулювання. Приклад розрахунків 
щодо мінімальної заробітної плати за основними ВЕД 
показує неправомірність застосування принципу “всіх 
під один гребінець” (мінімалка 3200). У такому разі мали 
та середні підприємства, вірогідно, будуть переплачу-
вати мінімалку, а великі — суттєво недоплачувати, що 
несправедливо. Отже, для кожного підприємства мо-
жна розрахувати по одній формулі частку оплати праці 
у випуску (існуючу та стратегічну), середню заробітну 
плату та, відповідно, мінімальну заробітну плату. Крим 
того, неможливо здійснювати детінізація не борючись 
з корупцією. Саме через це попередні спроби детініза-
ції виявилися марними. 
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Таблиця 6 
Існуюча та прогнозна оцінки параметрів заробітної плати в Дніпропетровській області у 2016* р. 

Країна, 
ВЕД 

a ЗП 
Існу-
юча, 
грн 

Мін ЗП
0,5 від 
середньої 

a 
(середня 
в ЄС) 

Розрахун-
кова ЗП, 
грн 

Мін ЗП 
0,5 від 
середньої 

Відставання
середньої ЗП, 

разів 

Дніп-ська обл. 0,1355 5075 2538 0,29 10858 5429 1,98

Промисловість 0,0815 6121 3061 0,29 21796 10898 3,56

   Добувна 0,0941 7836 3918 0,29 16245 8123 2,07

   Переробна 0,0633 5562 2781 0,29 25484 12742 4,58

   Ел., газ, вода 0,1788 5860 2930 0,29 9510 4755 1,62

С. гос-ство 0,1692 3649 1825 0,29 6250 3125 1,71

Будівництво 0,1541 3979 1990 0,29 7498 3749 1,88

Тр. і зв’язок1 0,3026 4977 2489 0,29 4977 2489 1,0

Послуги (трад.) 0,1620 4086 2043 0,29 7318 3659 1,79

________________ 
* Модельні розрахунки   
 
Таким чином, наближення до правильного пере-

розподілу доходів між працею та капіталом (підви-
щення рівня оплати праці у випуску за рахунок тіньо-
вої частини ВВП, яка не обраховується Держстатом 
України, хоча б до середнього рівня економічно роз-
винених країн — 0,29) може привести до зменшення 
тіньових доходів, збільшення рівня оплати праці у ви-
пуску, внутрішнього споживання, інвестицій та, як 
наслідок, до збільшення ВВП (ВРП, ВДВ). Одночасно 
зі зниженням податків та збільшенням заробітної 
плати необхідно втілювати перерозподіл соціальної 
відповідальності, що може дати збільшення прибутку 
для всіх економічних суб’єктів — найманих працівни-
ків, роботодавців, держави, ПФУ2, а також податкових 
надходжень від заробітної плати до регіональних та міс-
цевих бюджетів. 

Висновки: 
1. В Україні існує метод оцінки тіньової економі-

чної діяльності (“метод соціальної справедливості”), 
якій застосовує транспарентно-продуктовий принцип 
справедливості рівня оплати праці у випуску через ви-
світлення та мінімізацію тіньових частин ВВП. Метод 
базується на моделі макроекономічної рівноваги 
“Альфа”, характеризується універсальністю, можливі-
стю застосування на рівні країни, видів діяльності та 
регіонів, дозволяє виокремити внутрішню та зов- 
нішню тіньові частини ВВП.  

2. Запропонована інтерпретація показника тіньо-
вої економіки  констатує той факт, що існують дві ча-
стини тіньового ВВП (ВДВ, ВРП) — перша, яка не вра-
ховується Держстатом України та є додатком до офі-
ційного ВВП через штучне збільшення проміжного 
споживання; друга — створена тіньовою оплатою праці 
через мультиплікатор споживання та є частиною офі-
ційного ВВП. 

3. Згідно виконаних досліджень цілком можливе 
зменшення рівня тінізації економіки через підви-
щення частки оплати праці у випуску за рахунок не- 
врахованої частини ВВП та, як наслідок, ефективне 
зростання економіки через перерозподіл податкового 
навантаження та перерозподіл доходів суб’єктів еко-
номічного процесу.  

                                                
1 Високе значення частини оплати праці у випуску обумовлено дворічним падінням випуску на 33 %, а не відпо-

відним підвищенням заробітної плати. 
2 Харазішвілі Ю. Можливості легалізації заробітної плати в Україні: перерозподіл соціальної відповідальності / 

Ю. М. Харазішвілі, О. П. Коваль, І.М. Новак // Демографія та соціальна економіка. — 2013. — № 2(20). — С. 191-200. 

4. За допомогою розробленого методу оцінено об-
сяги тіньового ВВП (ВДВ, ВРП) країни, основних ви-
дів економічної діяльності на прикладі Дніпропетров-
ської області з виділенням внутрішньої та зовнішньої 
тіньової частини офіційного ВРП (ВДВ). Метод дозво-
ляє визначити необхідні обсяги середньої заробітної 
плати у кожному році через критерій досягнення  
частки оплати праці у випуску до середнього рівня 
економічно розвинених країн на задану перспективу. 
Наведені дані можуть слугувати підґрунтям щодо  
висновків та розроблення відповідних заходів щодо їх-
нього регулювання в Стратегіях розвитку. 

5. Зниження рівня тінізації економіки України та 
її регіонів потрібно здійснювати не боротьбою з тіньо-
вою частиною офіційного ВВП, яка є рятувальним 
кругом для бідної частини працюючого населення, а 
на національному рівні - законодавчим підвищенням 
диференційованого рівня оплати праці у випуску про-
дукції по секторам економіки за рахунок неврахованої 
частини ВВП до рівня економічно розвинених країн, 
звідки і випливає обсяг заробітної плати для кожної 
країни, області або ВЕД. На регіональному та місцевому 
рівнях диференційоване підвищення заробітної плати з 
метою виведення її з тіні може бути здійснене шляхом 
включення відповідних пунктів до угод про соціальне 
партнерство між профспілками, роботодавцями та дер-
жавою.  Однак, це потрібно здійснювати одночасно зі 
зменшенням корупції, зниженням рівня податків та 
перерозподілом соціальної відповідальності. 

Отже, тіньова економіка за умов створення відпо- 
відного інституційного середовища може стати дуже  
важливим резервом для модернізації та економічного 
зростання регіональної економіки. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ  

З ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Актуальність проблеми. Залізничний транспорт є 

однією з важливих базових галузей економіки Укра-
їни, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-
економічні зв'язки і потреби населення у перевезеннях 
[1]. Діяльність залізничного транспорту як частини 
єдиної транспортної системи  країни  сприяє норма-
льному  функціонуванню всіх галузей суспільного ви-
робництва, соціальному і економічному розвитку та 
зміцненню обороноздатності держави, міжнародному 
співробітництву України, забезпечує економічну та 
національну безпеку держави [2]. 

Стратегією сталого розвитку «Україна—2020» ви-
значено мету, вектори руху, дорожню карту, першоче-
ргові пріоритети та індикатори належних оборонних, 
соціально-економічних, організаційних, політико-
правових умов становлення та розвитку України [3]. З 
позиції вектора розвитку для залізничного транспорту 
характерні реформа транспортної інфраструктури, 

програми участі в транс'європейських мережах та роз-
витку українського експорту; за вектором безпеки — 
програма збереження навколишнього природного се-
редовища. У зв’язку з цим набуває актуальності визна-
чення існуючого стану сталого розвитку залізничного 
транспорту України з урахуванням обмежень еконо- 
мічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пробле-
мам cталого розвитку України у свої роботах приді-
ляли увагу такі відомі дослідники, як Б.Є. Патон [4], 
М.З. Згуровський [5, 6], Н.Д. Панкратова [7], Е.М. Лі-
банова, М.А. Хвесик [8] та інші. Обсяги проведених 
вченими наукових досліджень та їх змістовність мають 
велике значення, проте в них на жаль недостатньо 
уваги приділено методології інтегрального рівня оці-
нювання рівня сталого розвитку країни, окремих регі-
онів а також основних видів економічної діяльності в 
сучасних умовах. Це стосується зокрема переліку  
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функціональних складових та їх індикаторів для від- 
ображення економічного, соціального та екологічного 
стану країни.  

Дослідженню методичних підходів по ідентифіка-
ції стану сталого розвитку промисловості України з 
позицій економічної безпеки та науковому обґрунту-
ванню стратегічних орієнтирів досягнення сталого  
розвитку присвячено працю відомих вчених Ю.М. Ха-
разішвілі, В.І. Ляшенка [9-10]. На думку науковців 
сталий розвиток є інтегральною характеристикою 
стану економічної системи, яка включає ряд найваж-
ливіших взаємозв’язаних структурних складових роз-
витку системи, які в свою чергу відображають функці-
онування окремих сфер економіки, а саме: еконо- 
мічну, соціальну, екологічну. Тому, системне узго-
дження і баланс цих трьох складових і на цій основі 
розробка стратегії розвитку — завдання надзвичайної 
складності. Але спочатку треба провести ідентифіка-
цію існуючого стану сталого розвитку залізничного 
транспорту, тобто визначити відправну точку для по-
дальшого розвитку. 

Метою статті є визначення стану сталого роз- 
витку залізничного транспорту України з позиції еко-
номічної безпеки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У вересні 
2015 року в рамках 70-ої сесії Генеральної Асамблеї 
ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН для прий-
няття Порядку денного в галузі розвитку на період пі-
сля 2015 року [11]. Проблематика Саміту охоплювала 
всі аспекти соціально-економічного розвитку, конку-
рентоспроможності країн, екологічної та енергетичної 
безпеки. Перед країнами членами — ООН постали нові 
завдання адаптації визначених на глобальному рівні 
цілей та їх моніторингу [12]. В Україні також розпоча-
лась робота зі встановлення цілей сталого розвитку на 
2016-2030 роки, відповідних завдань та показників для 
моніторингу досягнення цілей. 1 січня 2016 року офі-
ційно вступили в силу 17 цілей сталого розвитку 
(ЦCР), які є частиною Порядку денного в галузі роз-
витку на період до 2030 року [13].  

Слід зазначити, що створення якісної, надійної, 
екологічно стійкої та сталої інфраструктури, включа-
ючи регіональну та транскордонну інфраструктуру, з 
метою підтримки економічного розвитку України є 
однією з цілей сталого розвитку. 

Для моніторингу сталого розвитку залізничного 
транспорту необхідна система індикаторів1 (парамет-
рів, що дають змогу виміряти величину відхилень  
фактичних показників від орієнтовних оптимальних 
значень). 

Структура сталого розвитку залізничного транс-
порту у розрізі економічної (виробничої та технологі-
чної), соціальної, екологічної складових сфер еконо-
міки представлена на рис. 1. 

Запропонована на рис. 1 структура попередньо 
включає 19 індикаторів [14]. Зрозуміло, що запропо-
нований автором перелік індикаторів не є ідеальним, 
він може змінюватись в залежності від конкретних об-

                                                
1 Індикатор — відносний показник, за допомогою 

якого здійснюють контроль зміни параметра контрольо-
ваного явища, процесу, системи або стану об'єкта і ство-
рюють сигнал інформації у формі, зручній для сприй-
няття суб’єктом контролю; Показник — кількісно-якісна 
характеристика явищ, процесів та об’єктів. 

ставин. Головна мета створення системи індикато-
рів — моніторинг сталого розвитку суспільства, якій 
повинен відображати всі сторони сталого розвитку. 
Стратегічне бачення сталого розвитку передбачає спо-
чатку визначення: на якій відстані від сталого розвитку 
знаходяться його соціальна, економічна та екологічна 
складові. Тобто бажано визначити відправну точку для 
кожної складової сталого (соціо-еколого-економіч-
ного — СЕЕ) розвитку, від якої і залежить стратегічне 
бачення сталого розвитку, а потім — застосовувати  
теоретичні підходи до обґрунтування стратегічних орі-
єнтирів досягнення сталого розвитку [9]. 

Цілком очевидно, що наведений перелік складо-
вих та індикаторів відображає бачення автора. Більше 
того, жоден набір індикаторів не може бути доскона-
лим і остаточним, тому з плином часу потребує пода-
льшого розроблення та вдосконалення, щоб відпові-
дати конкретним країнам, пріоритетам і можливостям. 
Кожен з аналізованих  індикаторів може бути стиму-
лятором, або дестимулятором2 та в окремі періоди збі-
льшуватись або зменшуватись, тому необхідно засто-
сування відповідних перетворень для їхнього суміс-
ного врахування.  

Будь-яке системне дослідження проблеми сталого 
розвитку з позицій економічної безпеки повинно 
включати визначення меж безпечного існування сис-
теми. В працях [4-8] нормування індикаторів сталого 
розвитку здійснюється за максимальними або мініма-
льними їх значеннями замість нормування з урахуван-
ням порогових значень. Як наслідок вектор порогових 
значень не визначається, а застосовуються спрощені 
оцінки «не більше», «не менше», що в свою чергу при- 
зводить до помилкових висновків щодо максимізації 
інтегральних індексів. 

У цьому сенсі важливим етапом моніторингу 
стану системи є визначення саме вектору порогових 
значень індикаторів, що дає змогу шляхом їх порів-
няння виявити потенційні небезпечні зони та визна-
чити умови для посилення економічного імунітету до-
сліджуваної системи [9]. Вектор порогових значень пе-
редбачає визначення нижнього та верхнього критич-

ного (
н
крx ,

в
крx ), нижнього та верхнього порогового  

(
н
порx ,

в
порx ), нижнього та верхнього оптимального  

(
н
оптx ,

в
оптx ) значень індикаторів.  

З урахуванням визначення вектора порогових 
значень Ю.М. Харазішвілі було запропоновано розши-
рити «гомеостатичне плато» [10], звідки випливає, що 
головне завдання забезпечення сталого розвитку — не 
максимізація рівня (інтегрального індексу) розвитку, а 
його знаходження в межах порогових, а краще — оп-
тимальних значень (у межах «гомеостатичного 
плато»). З кожного боку «гомеостатичного плато» зна- 
ходяться області з нейтральним і додатним зворотним 
зв’язком, перебування в яких є небезпечним або вза-
галі загрожує існуванню системи (рис. 2). 

2 Стимулятор (S) — індикатор, збільшення якого 

приводить до покращання ситуації;  Дестимулятор (D) — 
індикатор, збільшення якого призводить до погіршення 
ситуації.. 

 



ШЕВЧЕНКО А. І. 
 

 

 
 

118 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

 
 

Рис. 1. Структура та індикатори сталого розвитку залізничного транспорту 
 

 
Рис. 2. «Гомеостатичне плато» динамічної системи 

Сталий розвиток залізничного транспорту 

Економічна складова Соціальна 
складова 

Екологічна      
складова 

1. Коефіцієнт 
електрофікації 
залізниць. 
2. Рівень викиду 
діоксиду вуг-
лецю. 
3. Рівень кінце-
вого енергоспо-
живання  
 

Виробнича складова 

1. Транспортоємність ВВП. 
2. Середня відстань перевезення пасажирів. 
3. Середня відстань перевезення вантажів. 
4. Рівень експорту товарів та послуг до ВВП. 
5. Індекс логістичної ефективності. 
6. Рівень тінізації транспорту 

Технологічна складова 

1. Інтенсивність перевезення вантажів.
2. Інтенсивність перевезення пасажирів. 
3. Щільність шляхів сполучення . 
4. Питома вага транспортних подій. 
5. Питома вага кількості потерпілих. 
6. Рівень оновлення основних засобів  

1. Рівень зайня-
тості населення 
у сфері заліз- 
ничного транс-
порту. 
2. Коефіцієнт 
рухливості на-
селення. 
3. Частка оп-
лати праці у ви-
пуску. 
4. Рівень тіньо-
вої заробітної 
плати до офі-
ційної 
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У цьому сенсі важливого значення набувають мо-
ніторинг стану сталого розвитку як в цілому так і за 
окремими складовими та індикаторами для встанов-
лення існуючого стану (порівняно з пороговими зна-
ченнями) і загроз, обґрунтування стратегічних орієн-
тирів сценаріїв розвитку на середньо та довгострокову 
перспективу. 

Для визначення вектору порогових значень засто-
суємо один з низки методів, а саме метод «t-критерію» 
[15, 16], коли відома де-яка вибірка значень аналізу- 
ємого індикатора з урахуванням досвіду економічно 
розвинених країн. 

При побудові функції щільності ймовірності для 
кожного індикатора сталого розвитку залізничного 
транспорту обчислюється середнє значення ( μ ) та  

середнє квадратичне відхилення (σ ). При цьому, до-

вірчий інтервал визначається як xtσμ ± , який мо-

жна вважати нижнім та верхнім пороговими значен-
нями. Діапазон оптимальних значень (нижнє та вер-

хнє) пропонується визначати як xσμ ± . Вибіркові 

оцінки для xσ  множаться на істинне значення t, яке 

береться із таблиць t-розподілу Стьюдента [17]. Кое-
фіцієнти асиметрії застосовуються у випадках, коли 
функція розподілу суттєво відрізняється від нормаль-
ної. 

Для інтегрального оцінювання рівня сталого роз-
витку залізничного транспорту застосовуються сучасні 
досягнення, запропоновані Ю.М. Харазішвілі [18], а 
саме:  

— форма інтегрального індексу — мультиплікати-
вна: комбінація застосування адитивної форми інтег-
рального індексу поряд з нормуванням за методом «ро-
змах варіації» спотворює динаміку індикаторів та по-
рогових значень та призводить до викривлення резуль-
татів оцінювання рівня економічної безпеки; з ураху-
ванням нелінійності економічних процесів найбільш 
адекватним вважається використання мультипліка- 

тивної форми інтегрального індексу, пов’язаної з ади-
тивною через логарифмічну функцію; 

— нормування індикаторів та порогових значень.  
Різна розмірність та спрямованість індикаторів сталого 
розвитку призводить до необхідності проведення про-
цедури їх нормування з використанням комбінованого 
методу, який випливає з методу нормування за «роз-

махом варіації» при порівнюванні min 0X = . В даному 

разі нормування для стимуляторів повністю збігається 
з першим методом (за еталонними значеннями), а для 
дестимуляторів — виключає недоліки першого та дру-
гого методів нормування (за розмахом варіації); 

— обґрунтування вагових коефіцієнтів. Отже, оскі-
льки метод «експертних оцінок» не вирішує загальної 
проблеми, тому потрібно послуговуватися формалізо-
ваними методами, які виключають суб’єктивізм та за-
безпечують адекватний результат оцінювання. Такими 
є метод «Головних компонент» та метод «Ковзної ма-
триці», які дозволяють науково обґрунтувати вагові 
коефіцієнти та визначити їх динаміку впродовж пері-
оду оцінювання; 

— визначення порогових значень. Для кожного ін-
дикатора сталого розвитку задається вектор порогових 
значень. Оптимальні значення індикаторів характери-
зують допустимий інтервал величин, у межах якого 
створюються найсприятливіші умови для функціону-
вання системи. Порогові значення індикаторів — це 
кількісні величини, порушення яких спричинює не-
сприятливі тенденції в економіці регіону або держави. 
Критичні значення індикаторів — це кількісні вели-
чини, порушення яких призводить до руйнування еко-
номічної системи.  Слід зазначити, що визначення по-
рогових значень досить тісно пов’язане з поняттям ди-
намічної стійкості (рівноваги) економічної системи та 
окремих її складових, або з механізмом гомеостазу. На 
думку А.Б. Качинського захист життєво важливих ін-
тересів об’єктів безпеки без знання меж безпечних 
умов життєдіяльності є неможливим [19]. 

 
Таблиця 1 

Динаміка індикаторів сталого розвитку залізничного транспорту та їх порогових значень* 

Складові та індикатори 
Рік Вектор поро-

гових значень2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

І. Економічна складова 

Виробнича 
1. Транспортоємність ВВП, приведе-
них ткм на 1 євро ВВП (D) 

2,618 2,514 2,099 1,977 2,431 2,818 2,744 
1,6; 0,6; 0,05; 

0,012 

2. Середня відстань перевезення ван-
тажів, км (D) 

503,7 519,6 519,7 505,0 542,7 555,2 544,1 
520; 332; 100; 

65 

3. Середня відстань перевезення па-
сажирів, км (D) 

117,9 118,2 114,8 115,1 92,2 92,1 94,9 
180; 100; 33; 

12,5 

4. Рівень експорту товарів та послуг 
до ВВП, % (S) 

50,9 54,46 51,22 44,48 49,01 52,75 49,64 15; 30; 60; 90

5. Індекс логістичної ефективності, % 
(S) 

50,6 55,0 59,3 61,5 63,3 64,0 64,0 52; 68; 90; 100

6. Рівень тінізації транспорту, % до 
ВДВ* (D) 

36,97 38,83 24,99 29,42 27,84 31,88 33,86 25; 15; 10; 5

Технологічна
7. Інтенсивність перевезення ванта-
жів, млн ткм на 1 км (S) 

10,05 11,26 10,99 10,36 10,00 9,27 8,93 
2,?; 5,5; 9; 

14,5 

8. Інтенсивність перевезення па-
ссажи-рів, млн пасажиро-км на 1 км 
(S) 

2,315 2,347 2,285 2,270 1,710 1,714 1,766 1,8; 2,3; 3; 4,2

9. Щільність шляхів сполучення, 
1/км (S) 

0,036 0,036 0,036 0,036 0,035 0,035 0,035 
0,025; 0,045; 
0,085; 0,13 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Питома вага транспортних подій,
на 100 млн ткм (D) 

0,375 0,314 0,321 0,321 0,321 0,322 0,322 
4,2; 2; 0,75; 

0,32 

11. Питома вага кількості потерпілих, 
на 100 млн пасажиро-км (D) 

0,239 0,248 0,237 0,190 0,284 0,400 0,400 
12,5; 6; 1,9; 

0,05 

12. Рівень оновлення основних засо-
бів, % (S) 

0,353 0,480 0,554 0,135 0,094 0,096 0,101 2; 4; 6; 10 

ІІ. Соціальна складова 

13. Рівень зайнятості населення у 
сфері залізничного транспорту, % (D) 

1,694 1,670 1,630 1,636 1,647 1,658 1,670 
1,8; 1,08; 
0,33; 0,17 

14. Коефіцієнт рухливості населення 
кількість поїздок на 1 чол. (S) 

9,305 9,422 9,433 9,614 9,064 8,546 8,058 7; 12; 22; 40

15. Частка оплати праці у випуску (S)
0,208 0,195 0,250 0,217 0,228 0,200 0,176 

0,02; 0,26; 
0,32; 0,382 

16. Рівень тіньової заробітної плати 
до офіційної % (D) 

83,9 95,6 52,9 76,0 67,6 91,3 117,0 60; 45; 30; 15

ІІІ. Екологічна складова 

17. Коефіцієнт електрифікації заліз-
ниць (S) 

0,454 0,465 0,474 0,474 0,476 0,476 0,476 
0,46; 0,53; 
0,65; 0,83 

18. Рівень викиду діоксиду вуглецю,
кг/особу (D) 

13,09 14,00 6,793 5,98 6,464 6,769 7,018 40; 17; 7; 2 

19. Рівень кінцевого енергоспожи-
вання, КВтч/особу (D) 

195,7 216,3 203,5 191,0 187,7 158,9 198,8 
210; 135; 83; 

50 

_______________ 
* Складено автором. 

 
Аналіз та оброблення статистичних даних щодо 

визначених індикаторів складових сталого розвитку 
залізничного транспорту дає змогу визначити інтегра-
льний вектор порогових значень (нижнє порогове, ни-

жнє оптимальне, верхнє оптимальне, верхнє поро-
гове), де інтегральна згортка вектору порогових зна-
чень здійснюється аналогічно інтегральній згортки ін-
дикаторів кожної складової сталого розвитку (табл. 2): 

 
Таблиця 2 

Вектор порогових значень складових сталого розвитку залізничного транспорту* 

Окремі складові 

Нижнє 

порогове 
н
порy  

Нижнє оптимальне 

н
оптy  

Верхнє оптимальне 

в
оптy  

Верхнє

порогове 
в
порy  

Економічна 0,2220 0,5433 0,7943 0,9693 

     Виробнича 0,1821 0,5813 0,8563 0,9574

     Технологічна 0,2901 0,4958 0,7176 0,9857

Екологічна 0,1954 0,5337 0,7244 0,8623 

Соціальна 0,2548 0,5071 0,7519 0,9407

Сталий розвиток 0,2242 0,5272 0,7572 0,9252

___________________ 
* Розрахунки автора. 
 
Для ідентифікації стану сталого розвитку залізни-

чного транспорту необхідне одночасне нормування та 
інтегральна згортка як індикаторів та їх порогових зна-
чень для порівняння в одному масштабі динаміки ін-
тегрального індексу та інтегральних порогових зна-
чень. Інтегральний індекс сталого розвитку залізнич-
ного транспорту України в цілому розраховується за 
формулою:  

 
ttt a

tекол
a

tсоц
а

tеконtCЕЕ IIII ,3,2,1

,,,, ××= ,  (1) 

де tCЕЕI ,  —інтегральний індекс сталого розвитку; 

tа
tеконI ,1

,  — інтегральний індекс економічної безпеки; 

ta
tсоцI ,2

,   — інтегральний індекс соціальної безпеки; 

tа
tеколI ,3

,  — інтегральний індекс екологічної безпеки.; 

1a , 2a , 3a — динамічні вагові коефіцієнти. 

Виконуючи відповідні розрахунки, отримаємо 
динаміку інтегральних індексів існуючого стану скла-
дових сталого розвитку залізничного транспорту 
(рис. 3).  

Інтегральний індекс розраховано спочатку для 
кожної складової (згортка І рівня), а потім — для на-
прямку розвитку (згортка ІІ рівня). Для об’єктивної 
оцінки інтегрального індексу сталого розвитку заліз-
ничного транспорту зупинимось більш детально на 
кожній його складовій.  

1. Зміна інтегрального показника економічної 
складової сталого розвитку (рис. 3 а) в динаміці є ре-
зультатом інтегрального оцінювання окремо виробни-
чої та технологічної складових. Проведені розрахунки 
виробничої складової (рис. 4, а) свідчать про недостат-
ній рівень розвитку (знаходження в межах між нижнім 
пороговим та нижнім оптимальним значеннями).  
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Рис. 3. Динаміка інтегральних індексів залізничного транспорту України 
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Рис. 4. Динаміка інтегрального індексу економічної складової сталого розвитку 

 
З 2013 року ситуація значно погіршується, що си-

мволізує «активне» наближення цього показника до 
нижнього порогового значення та досягнення у 2015р. 
«критичного» значення до рівня 0,2241. З шести інди- 
каторів виробничої складової три знаходяться у кри-
тичній зоні (транспортоємність ВВП, середня відстань 

перевезення вантажів, рівень тінізації транспорту) 
[20]. При цьому найбільш вагомий вплив на критич- 
ний стан та небезпеку в транспортній сфері має пока-
зник транспортоємності ВВП (за весь період — нижче 
нижнього порогового значення).  
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Інтегральне оцінювання технологічної складової 
[21] засвідчило про «падіння» цього показника з 
2007 р., та, як наслідок, про перетин у ІІ півріччі 
2014 р. критичної межі (рис. 4 а). Вагомий вплив на 
такий результат здійснив індикатор рівень оновлення ос-
новних засобів, який з 2008 р. перебуває у критичній 
межі та символізує про реальну небезпеку. Індикатори 
питома вага транспортних подій та питома вага кіль-
кості потерпілих протягом всього періоду (з 2004 р.) 
перебувають на грані верхніх порогових значень та та-
кож символізують про небезпеку. Індикатор інтенсив-
ність перевезення пасажирів до 2012 р. перебував у 
сприятливій зоні, проте потім відбулось різке його па-
діння з перетином у кінці 2013 р. критичної межі та 
його наближення до нижнього порогового значення у 
2016 р.  

2. Зміна інтегрального індексу екологічної складо-
вої сталого розвитку в динаміці (рис. 3 б) свідчать про 
те, що з 2005 по 2009 р. показник знаходився у «кри-
тичній» зоні, а з 2009 р. коливається між нижнім по-
роговим та нижнім оптимальним значеннями та сим-
волізує про низький рівень розвитку. За розрахунками 
автора індикатор коефіцієнт електрифікації залізниць 
«рухається» вздовж нижнього порогового значення та 
свідчить про небезпеку (для покращення ситуації не-
обхідна реалізація інфраструктурних проектів у спів-
праці з ЄІБ, ЄБРР в частині електрифікації дільниць 
залізниць). Індикатор рівень кінцевого енергоспожи-
вання з 2004 р. постійно балансує навколо нижнього 
порогового значення, тобто у критичній зоні (серед  
18 країн ЄС Україна за цим показником входить до 
«трійки» найгірших - 202,32 КВтч/особу) та потребує 
виконання Національного план дій з енергоефектив-
ності на період до 2020 року [22].  

3. Інтегрального оцінка соціальної складової ста-
лого розвитку в динаміці (рис. 3 в) засвідчило те, що 
після постійних коливань між нижніми оптимальним 
та пороговим значеннями, з 2014 р. цей показник по-
чав стрімко спадати, перетнувши у 2015 р. критичну 
межу. Наслідком цього є індикатори частка оплати 
праці у випуску (який у 2015 р. перетнув нижнє поро-
гове значення що становить небезпеку), коефіцієнт ру-
хливості населення (який у 2016 р. впритул наблизився 
до нижнього порогового значення, що символізує про 
низький рівень розвитку), а також рівень тіньової заро-
бітної плати до офіційної (який взагалі перебуває у 
критичній зоні та потребує подальших наукових до- 
сліджень). 

За результатами розрахунків існуючий стан ста-
лого розвитку залізничного транспорту України 
(рис. 3 г) перебуває в небезпечній зоні (інтегральний 
індекс активно наближується до нижнього порогового 
значення), що зумовлено незадовільним станом без-
пеки всіх трьох складових сталого розвитку, з яких со-
ціальна — у найгіршому (рис. 3 в).  

Головною причиною низького рівня сталого роз-
витку є знаходження низки індикаторів на грані або 
нижче нижнього порогового значення (вище верх-
нього порогового), що і є загрозою, а саме: 

по економічній складовій: 
— виробничій — транспортоємність ВВП, рівень ті-

нізації транспорту, середня відстань перевезення ван-
тажів; 

— технологічній — рівень оновлення основних за-
собів, питома вага транспортних подій, питома вага  

кількості потерпілих, інтенсивність перевезення паса-
жирів; 

по соціальній складовій — рівень тіньової заробіт-
ної плати до офіційної, частка оплати праці у випуску, 
коефіцієнт рухливості населення.  

по екологічній складовій — рівень кінцевого енер-
госпоживання, коефіцієнт електрифікації залізниць. 

Саме ці індикатори є головними загрозами ста-
лого розвитку залізничного транспорту з позиції еко-
номічної безпеки. Для здійснення керованого впливу 
на стан сталого розвитку залізничного транспорту ва-
жливим є знання коефіцієнтів еластичності, які через 
вагові коефіцієнти складових та індикаторів поясню-
ють міру впливу окремих складових та індикаторів і є 
необхідною інформацією для розроблення пріоритет-
них заходів впливу.  

Коефіцієнти еластичності кожної складової, які 
визначають, на скільки процентів зміниться вихідна 
величина (у) при зміні вхідної величини (х) на 1% об-
числюються за формулою: 

 
y

x

x

y
E ×

Δ
Δ= ,  (2) 

де x  — вхідна величина; 

 y  — вихідна величина. 

За розрахунками, коефіцієнти еластичності за ва-
гомістю впливу складових сталого розвитку залізнич-
ного транспорту розташовані так: екологічна — 0,4682; 
економічна — 0,2744; соціальна — 0,2536. Коефіцієнти 
еластичності окремих індикаторів наведені в табл. 3. 

Найвпливовішими загрозами економічній без-
пеці залізничного транспорту є індикатори, які розта-
шовані за пріоритетом впливу на рівень його сталого 
розвитку:  

1. Рівень тіньової заробітної плати до офіційної 
(соціальна складова). 

2. Середня відстань перевезення вантажів (еконо-
мічна складова). 

3. Рівень кінцевого енергоспоживання (еколо- 
гічна складова). 

4. Рівень зайнятості населення (соціальна скла-
дова). 

5. Коефіцієнт електрофікації залізниць (еколо- 
гічна складова). 

6. Частка оплати праці у випуску (соціальна скла-
дова). 

7. Коефіцієнт рухливості населення (соціальна 
складова). 

8. Індекс логістичної ефективності (економічна 
складова). 

9. Транспортоємність ВВП (економічна скла-
дова). 

10. Середня відстань перевезення пасажирів (еко-
номічна складова). 

Отже стратегія розвитку залізничного транспорту 
України у першу чергу має бути спрямована на покра-
щення стану саме цих індикаторів економічної без-
пеки залізничного транспорту. 

Висновки 
1. Незважаючи на важливу роль залізничного  

транспорту у забезпеченні внутрішніх та зовнішніх 
транспортно-економічних зв'язків і потреби насе-
лення у перевезеннях рівень його економічної безпеки 
активно прямує до нижнього порогового значення, що 
символізує про небезпеку. 

Таблиця 3 
Коефіцієнти еластичності індикаторів сталого розвитку * 
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Індикатори E  

1. Транспортоємність ВВП, приведених ткм на 1 євро ВВП (D)
2. Середня відстань перевезення вантажів, км (D) 
3. Середня відстань перевезення пасажирів, км (D) 
4. Рівень експорту товарів та послуг до ВВП, % (S) 
5. Індекс логістичної ефективності, % (S) 
6. Рівень тінізації транспорту, % до ВДВ* (D) 

-0,0333 (9)**
-1,25126 (2) 
-0,03245 (10) 
0,0133 
0,03361 (8) 
-0,01522 

7. Інтенсивність перевезення вантажів, млн ткм на 1 км (S)
8. Інтенсивність перевезення пасажирів, млн  пасажиро-км на 1 км (S) 
9. Щільність шляхів сполучення, 1/км (S) 
10. Питома вага транспортних подій, на 100 млн ткм (D) 
11. Питома вага кількості потерпілих, на 100 млн пасажиро-км (D) 
12. Рівень оновлення основних засобів, % (S) 

0,01996 
0,01996 
0,02243 
-0,00001 
-0,00038 
0,01826 

13. Рівень зайнятості населення у сфері залізничного транспорту, % (D)
14. Коефіцієнт рухливості населення, кількість поїздок на 1 чол (S) 
15. Частка оплати праці у випуску (S) 
16. Рівень тіньової заробітної плати до офіційної, % (D) 

-0,33244 (4)
0,06214 (7) 
0,06339 (6) 
-3,12 (1) 

17. Коефіцієнт електрофікації залізниць (S)
18. Рівень викиду діоксиду вуглецю, кг/особу (D) 
19. Рівень кінцевого енергоспоживання, КВтч/особу (D) 

0,18578 (5)
-0,02887  
-0,61297 (3) 

___________________ 
* Розрахунки автора. 
** Цифри у дужках означають ранжування індикаторів за вагомістю впливу. 

 
2. З метою моніторингу стану сталого розвитку 

залізничного транспорту України з позицій економіч-
ної безпеки запропоновано структуру його сталого  
розвитку, що включає соціальну, екологічну, економі-
чну (виробничу та технологічну) складові.  

3. Запропоновано перелік індикаторів (загалом 
19) та визначені вектори порогових значень соціо-еко-
лого-економічної «модернізації» залізничного транс-
порту, що дозволяє ідентифікувати її сучасний стан у 
всій багатогранності його аспектів з урахуванням «ті-
ньового» фактору. 

4. Проведено ідентифікацію стану сталого роз- 
витку залізничного транспорту України з позицій його 
економічної безпеки з використання сучасної методо-
логії. Розраховано та проаналізовано інтегральні інде-
кси існуючого стану сталого розвитку залізничного 
транспорту в цілому та в розрізі окремих його складо-
вих. 

5. Визначено вплив загроз економічній безпеці 
залізничного транспорту за пріоритетом впливу на рі-
вень його сталого розвитку. За результатами розра- 
хунків, з 19 індикаторів визначені 10, які є найвпли-
вовішими загрозами. Найбільш вагомими загрозами 
економічній безпеці залізничного транспорту за пріо-
ритетом впливу на рівень його сталого розвитку є: рі-
вень тіньової заробітної плати до офіційної (соціальна 
складова), середня відстань перевезення вантажів 
(економічна складова), рівень кінцевого енергоспожи-
вання (екологічна складова). 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПІДХОДУ  

В РАМКАХ МЕТОДУ РИНКУ КАПІТАЛУ 
 
Актуальність теми. Порівняльний, або ринковий, 

підхід має суттєві передумови для значного поши-
рення у практиці оцінки вартості комерційних банків, 
оскільки його використання не тільки відбиває дію за-
конів ринкової економіки, але й не потребує складних 
розрахунків. Звичайно, для цього мають існувати певні 
умови, й, перш за все, розвинений ринок цінних па-
перів і високоякісне інформаційне забезпечення опе-
рацій на ньому. У такому випадку, теоретично справ-
жня ринкова вартість банку на певний момент часу не 
може суттєво відрізнятися від вартості групи подібних 
банків. При цьому, всередині групи вартість банків за-
лежатиме від значень певних об’єктивних параметрів, 
що їм усім притаманні: активів, капіталу, прибутку та 
ін. 

Однак методологічні засади оцінки вартості бан-
ків на основі порівняльного підходу в умовах нерозви-
неного фінансового ринку залишаються одним із най-
менше теоретично висвітлених і практично вирішених 
питань. 

Характеристика проблеми та стан її розв’язання. В 
монографіях зарубіжних і вітчизняних вчених еконо-
містів підкреслюється значущість показника вартості 
банку і виділяються різні специфічні особливості  
оцінки банківського бізнесу. Усі без винятку автори 
підкреслюють, що оцінка вартості комерційного банку 
є унікальним напрямком оцінки бізнесу, багато в чому 
має відмінні особливості і є складною в практичному 
використанні. При цьому в зарубіжній літературі ак- 
цент робиться на важливості оцінки на основі влас-
ного капіталу банку, високої регульованості банків- 

ського сектору, особливої ролі заборгованості банків, 
здатності банків створювати доходи на стороні зобо- 
в'язань, особливості банківського обліку і концентра-
ції різних ризиків (процентного та кредитного).  

Взагалі фінансовій оцінці цілісних майнових 
комплексів та бізнесу в банківській сфері присвятили 
наукові праці ряд таких вітчизняних вчених та прак-
тиків: В. Кочетков, Ю. Камарицький, А. Єпіфанов,  
С. Лєонов, Й. Хабер, І. Галкін, О. Драпіковський,  
Ю. Дехтяренко, Н. Жиленко, І. Іванова, В. Ларцев,  
Н. Лебідь, Я. Маркус, О. Мендрул, С. Сівець, С. Скри-
нько, О. Пузенко, Ф. Пузій, А. Чіркін, а також зару- 
біжних — А. Дамодаран, В. Грибовський, А. Грязнова, 
А. Грегорі, Ф. Еванс, Ю. Козир, В. Михайлець,  
О. Стоянова, Т. Харрісон, М. Федотова, С. Валдайцев, 
В. Єсіпов. 

Ураховуючи значний їх внесок у формування на-
уково-методичного забезпечення фінансової оцінки 
майна та майнових прав, варто зауважити про недо-
статність розкриття прикладних питань конкретної 
оцінки ринкової вартості комерційного банку на ос-
нові порівняльного підходу, особливо в умовах еконо-
мічної кризи, коли учасники фінансового ринку най-
більшою мірою схильні до девіантної поведінки. 

Постановка завдання і мета статті. В основу по- 
рівняльного підходу оцінки цілісних майнових ком-
плексів покладений принцип, згідно з яким визнача- 
ється, що не існує абсолютно індивідуальних об’єктів 
оцінки, і для кожного з них завжди можна знайти ана-
логи. В рамках даного підходу застосовується проце-
дура зіставлення фактичних продажів аналогічних 
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об’єктів, на основі чого за допомогою специфічних ін-
дексів розраховується вартість досліджуваного об’єкта 
оцінки. 

Іншими словами, покупець ніколи не придбає 
об’єкт, якщо його вартість перевищує витрати на при-
дбання на ринку подібного об’єкта, що має таку ж ко-
рисність. 

Порівняльний підхід, до оцінки цілісних майно-
вих комплексів, незважаючи на нерозвиненість оцін-
ної інфраструктури, широко застосовується на прак-
тиці завдяки наступним причинам [6, c.133]. 

1. Оцінка в рамках методу ринку капіталу прово-
диться з меншою кількістю явних передумов та значно 
швидше ніж за допомогою методу дисконтування гро-
шових потоків. 

2. Порівняльну оцінку простіше зрозуміти та по-
дати клієнтам і замовникам. 

3. Порівняльна оцінка відображає поточний стан 
ринку, оскільки цей підхід відображає відносну, а не 
внутрішню вартість. 

Але, необхідно, враховувати також той факт, що 
порівняльний підхід відображає настрій ринку, а це 
означає, що використання порівняльної оцінки для 
визначення вартості активу може призвести до резуль-
татів, які є дуже високими, коли ринок переоцінює 
подібні підприємства, або дуже низькими, коли ринок 
їх недооцінює. 

Основними методами порівняльного (ринкового) 
підходу до оцінки цілісних майнових комплексів є ме-
тоди: 

 галузевих коефіцієнтів; 
 ринку капіталу; 
 ринкових угод. 
Сутність методу ринкових угод і методу галузевих 

коефіцієнтів полягає в тому, що на базі аналізу прак-
тики продажів бізнесу в тій чи іншій галузі виводиться 
певна залежність між ціною продажу та результатив-
ним показником. Але, враховуючи рідкість продажу 
контрольних пакетів вітчизняних банків та закритість 
інформації про ціни конкретних угод, ці два методи 
мають суттєві обмеження у застосуванні. 

В зв’язку з цим, зосередимо увагу на методі ринку 
капіталу, який базується на ринкових курсах акцій (мі-
норитарних пакетах акцій) подібних компаній. Як 
правило, даний метод використовується при оцінці  
вартості фірм, акції яких не беруть участі в операціях 
на фондовому ринку, тому його зазвичай називають 
підходом компанії-аналога, оскільки він дозволяє ви-
значити вартість акцій, виходячи з реальних цін угод 
подібних (зіставних) компаній [7, с. 41].  

Практика застосування цього підходу передбачає 
таку послідовність етапів та виконання стандартних 
процедур: 

 одержання фінансової звітності об’єкта оцін-
ки та об’єктів аналогів за репрезентативний період (як 
правило, тривалість періоду, що аналізується, складає 
від 1 до 3 років); 

 трансформація і нормалізація фінансової звіт-
ності компанії, що оцінюється, та її аналіз (нормалі-
зація звітності проводиться з метою визначення дохо-
дів та витрат компанії, характерних для нормального 
функціонуючого бізнесу; мета цих процедур — виклю- 
чення всіх випадкових факторів при аналізі бізнесу для 
більш коректного зіставлення з компаніями-анало-
гами); 

 визначення того, які показники фінансової 
бази найбільшою мірою підходять для компанії, що 
оцінюється, з урахуванням їх впливу на формування 
ринкової вартості [9, с. 466]; 

 аналіз угод купівлі-продажу (максимально на-
ближених до дати оцінки) міноритарних пакетів акцій 
комерційних банків на фондовому ринку та вибір 
об’єктів аналогів (кількість аналогів повинна бути не 
меншою за кількість фінансових показників); 

 складається масив розміром mxn, де m — кіль-
кість стовбців (розміщені фінансові показники і ціни 
угод), а n — кількість строк (розміщені банки-ана-
логи); 

 за допомогою вбудованої функції Microsoft 
Excel розраховуються коефіцієнти регресійної моделі з 
подальшою перевіркою на мультиколінеарність за ме-
тодом Фаррара-Глобера; 

 для визначення вартості акцій оцінюваного 
банку з його показниками фінансової бази ці показ-
ники підставляються до отриманого регресійного рів-
няння та визначається вартість.  

Підсумкова величина вартості акції коригується 
на: 

− урахування вартості прав контролю шляхом 
застосування контрольної надбавки; 

− наявність надлишкових активів (активи які не 
приймають участі у формуванні операційного при- 
бутку), 

− необхідність здійснення  можливої докапіталі-
зації. 

Якщо метою оцінки було визначення вартості 
всього акціонерного капіталу, то просте множення 
отриманої вартості однієї акції і кількості акцій не 
призведе до отримання справедливої вартості підпри-
ємства в цілому. Це пов'язано з тим, що акції мають 
різні властивості, а, отже, і вартість в залежності від їх 
кількості. Тому внесення поправок пов'язано зі збіль-
шенням вартості акцій при переході від вартості однієї 
акції до вартості всіх акцій підприємства.  

Можлива і зворотна процедура при русі від вар-
тості 100% контролю до вартості меншої частки в під-
приємстві. Вона передбачає використання знижки за 
відсутність контролю.  

Коригування вартості пакету акцій на величину 
питомої ваги кількості акцій, що оцінюються, в стру-
ктурі акціонерного капіталу проводиться у відповідно-
сті з положеннями Наказу ФДМ України 23.01.2004 р. 
№ 105: 
Розмір пакета акцій, що оці-

нюється 
Розмір коефіцієнта власти-

востей 

до 25 відсотків від статут-
ного капіталу включно 0,7 

від 25 відсотків до 50 від- 
сотків від статутного капі-
талу включно 0,8 

від 50 відсотків до 75 від- 
сотків від статутного капі-
талу 0,9 

75 відсотків статутного ка-
піталу і більше 1 

 
Отже коефіцієнт коригування міноритарного па-

кета акцій (до 25%) до контрольного (понад 75%) ста-
новитиме ≈1,43. 

Наявність надлишкових активів збільшує вартість 
підприємства (в разі якщо такі активи можливо про-
дати). Найбільш типовими для банківського сектора є 
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інвестиційна нерухомість та об'єкти соціального приз-
начення. Необхідно враховувати, що в ряді випадків 
утримання об'єктів соціального призначення (житло-
вих будинків, дитячих і медичних установ і т.п.) змен-
шує вартість підприємства тому, що фінансування їх 
відбувається за рахунок доходу. Причому реалізація та-
ких об'єктів практично неможлива, крім випадку пе-
редачі їх місцевим органам влади. 

Якщо в процесі фінансового аналізу відповідних 
показників оцінюваного банку виявлено недостатність 
капіталу, то отримана величина виступає у вигляді 
знижки. 

Метою статті є обґрунтування етапів та апробація 
методів і процедур визначення ринкової вартості ко-
мерційного банку на основі порівняльного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Детально 
зупинимось на кожному з етапів здійснення порівня-
льного підходу з використанням методу ринку капіта-
лів. 

Аналіз та нормалізація фінансової інформації. Фі-
нансова інформація насамперед представлена офіцій-
ною бухгалтерською і фінансовою звітністю, а також 
додатковими відомостями, перелік яких визначається 
безпосередньо оцінювачем залежно від конкретних 
умов оцінки. Додаткова інформація дає змогу знайти 
ступінь подібності аналогів з оцінюваною компанією.  

На її основі оцінювач може: провести необхідні 
коректування, що усувають розходження у фінансових 
і виробничих параметрах, методах ведення обліку і 
складання звітності; виявити надлишок або недолік 
регулятивного капіталу, наявність не функціонуючих 
активів; внести виправлення на екстраординарні події 
і т.д.  

Крім того, фінансова звітність повинна бути зіб-
рана не тільки по оцінюваній компанії, але й по ана-
логах.  

Визначення показників фінансової бази (ідентифі-
кація моделі). На наступному етапі оцінки, відбираючи 
набір параметрів, на основі яких можна порівнювати 
потенційну ринкову вартість банку із ринковою варті-
стю банків-аналогів, слід, на нашу думку, виходити із 
міркувань уявлення інвесторів щодо складових варто-
сті банку.  

В фахових виданнях, з питань оцінки ринкової 
вартості комерційного банку рекомендована значна 
кількість різноманітних мультиплікаторів, що пропо-
нуються для використання при застосуванні ринко-
вого (порівняльного) підходу. Зокрема, О.А. Слободя-
ник вважає, що доцільно виділити у якості основних 
фінансових показників, які можуть ефективно вико-
ристовуватися при оцінці банків в Україні: балансову 
величину власного капіталу банку та чистий прибуток 
за останній звітний рік [11].   

А.О. Єпіфанов та С.В. Лєонов виокремлюють такі 
показники: валовий дохід, прибуток до оподатку-
вання, чистий прибуток, балансова вартість власного 
капіталу [7, с. 42].  

В.М. Кочетков та Ю.С. Камарицький пропону-
ють використовувати наступні фактори: прибуток, 
грошовий потік, дивіденди, балансову вартість акти-
вів, чисту вартість активів[6, с. 125].  

Отже, з урахуванням пропозицій вітчизняних ав-
торів досліджень застосування порівняльного підходу 
для оцінки вартості комерційного банку, пропонуємо 
використовувати такі показники фінансово-господар-
ської діяльності банку: балансову величину власного 

капіталу банку, чистий прибуток за останній звітний 
рік, балансову вартість активів. 

Застосування в процедурах оцінки показника — 
грошовий потік -ускладнюється з огляду на невідпові-
дність фактичного корисного терміну служби основ-
них фондів підприємства періоду амортизації, прий-
нятому у фінансовому обліку та відмінностями у кіль-
кісних і якісних характеристиках інвестиційних порт-
фелів. Використання показника — дивіденди — ускла-
днене нестабільністю виплат доходів інвесторам.  

Але, на нашу думку, варто включити і додаткові 
показники які більш повно характеризували би фінан-
совий стан комерційного банку [12, с. 555] (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Фінансові показники, що дають можливість оцінити  
фінансовий стан банку та використовуються  

для побудови регресійної моделі 
Назва групи показників, 
що дають можливість 
оцінити фінансовий стан 

банку 

Фінансові показники 

Фінансова стійкість Адекватність регулятивного 
капіталу (Н2)** 

Балансова величина власного 
капіталу*  

Балансова вартість активів*

Ліквідність Миттєва ліквідність (Н4)**

Ділова активність Кредитний портфель** 

Рівень резервування креди-
тів** 

Ефективність управ-
ління 

Чистий прибуток* 

* Показники запропоновані вітчизняними вченими. 
** Додаткові показники, які запропоновані Д.М. Ар-

теменком. 
 
Вибір об’єктів аналогів. Рішення питання про  

можливість використання закордонних компаній як 
аналогів для оцінки ускладнюється наступними при-
чинами. По-перше, важко порівнювати обсяги реалі-
зації та інші фінансові-виробничі показники вітчизня-
них і закордонних компаній. По-друге, різні умови го-
сподарювання вітчизняних і закордонних компаній, 
які, насамперед, визначаються макроекономічними 
параметрами, а також розходженнями в системі обліку 
господарських операцій і результатів фінансово-гос-
подарської діяльності. По-третє, розмір виправлення 
ризику, що притаманний країні часто є суб’єктивним 
і неадекватно враховує постійно мінливу ситуацію в 
українському політичному й економічному житті.  

Отже, вищезазначені причини впливають таким 
чином, що результати, отримані по закордонних ана-
логах, як правило, перевищують результати розра- 
хунку вартості по вітчизняним компаніям у кілька ра-
зів  [6, с. 123].  

Тобто, для побудови регресійної моделі варто ви-
користовувати вітчизняні об’єкти-аналоги, зосереджу-
ючись на максимізації їх кількості, а також визначенні 
показників фінансової бази.  

Фінансовий аналіз також є важливим компонен-
том визначення порівнянності аналогічних компаній з 
оцінюваним підприємством. Відмінні риси фінансо-
вого аналізу проявляються в наступному: 

 за його результатами оцінювач може ухвалити 
рішення щодо порівнянності й включення тих або ін-
ших фірм у список компаній аналогів;  
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 є основою для внесення необхідних корегу-
вань, що забезпечують потрібну подібність оцінюваної 
інформації з аналогами; 

 обґрунтовує ступінь довіри оцінювача до кон-
кретного фінансового показника (фактора економіко-
математичної моделі).  

Побудова регресійної моделі здійснювалась на да-
них угод купівлі-продажу вітчизняних банків за 
останні десять років (табл. 2). 

Таблиця 2 
Дані угод купівлі-продажу вітчизняних банків 

У період 2015-2016 рр.

Показники Банки аналоги

ПАТ 
"Райффай-
зен Банк 
Аваль" 

ПАТ "Укрсо-
цбанк" 

ПАТ АБ 
"Півден-
ний" 

ПАТ "Кредо-
банк" 

ПАТ "Банк 
Альянс" 

ПАТ "Індуст-
ріалбанк" 

АКБ "Но-
вий" 

Загальна кількість акцій, 
шт. 61545160000 102136695000 646550000 191896946916 6477900 184741050 1500000000

Дата останньої угоди 02.11.2016 22.09.2016 30.09.2016 29.09.2016 06.11.2015 12.08.2016 05.11.2015 

Ціна останньої угоди, 
грн/шт. 0,13 0,0798 1,52 0,042 56,03 1,35 0,04 

Відношення ринкової  
вартості до акціонерного 
капітала 0,910 0,412 0,475 7,542 3,842 0,300 0,803 

Питома вага пакета ак-
цій, % <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Балансова вартість акці-
онерного капіталу, млрд 
грн 8,792048 19,771988 2,070823 1,068679 0,094461 0,831482 0,074747 

Чистий прибуток, млрд 
грн 3,366701 -3,695625 0,070182 0,281274 0,024981 -0,018934667 0,008636 

Загальні активи банку, 
млрд грн 51,673557 49,915288 20,449711 10,183062 0,212707 2,728491 2,265809 

Адекватність регулятив-
ного капіталу(Н2), % 23,34 39 26,28 36,29 120,5 63,9 11,88 

Миттєва ліквідність 
(Н4), % 57,44 76,64 98 46,79 73,27 104,55 123,56 

Розмір кредитного порт-
фелю, млрд грн 25,716308 33,840609 13,034741 5,196804 0,109629 1,987361 0,000600546

Рівень резервування кре-
дитів, % 50,44 38,5 9,41 1,43 15,16 9,5 0 

У період 2010-2012рр.

Показники Банки аналоги
ПАТ 

"Райффай-
зен Банк 
Аваль" 

ПАТ "Укрсо-
цбанк" 

ПАТ  
"ВіЕйБі 
Банк" 

ПАТ "БГ Банк" ПАТ "КБ" 
НАДРА" 

ПАТ"Платіну
м банк" 

ПАТ "Хоум 
Кредит 
Банк" 

Загальна кількість акцій, 
шт. 30027750000 12694986000 1058215000 265000000 452927300 380567000 3073500 

Дата угоди 03.03.2011 03.03.2011 03.03.2011 03.03.2011 03.03.2011 03.03.2011 03.03.2011 

Ціна останньої угоди, 
грн/шт. 0,4261 0,6009 0,66 0,36 8,61 0,84 104,12 

Відношення ринкової  
вартості до акціонерного 
капітала 1,982 1,158 2,101 0,326 0,968 0,860 0,896 

Питома вага пакета ак-
цій, % <10 <10 >80 >75 >80 >75 >75 

Балансова вартість акці-
онерного капіталу, млрд. 
грн 6,4544 6,589746 0,332415 0,294619 4,028916 0,372097 0,357303 

Чистий прибуток, млрд. 
грн. 0,006144 0,007604 -0,00049736 0,0172 0,002001 0,009409 0,002864 

Загальні активи банку, 
млрд грн 54,885508 41,745051 9,128324 1,513725 26,739232 1,630777 0,392434 

Адекватність регулятив-
ного капіталу(Н2), % 17,51 19,84 14,72 44,73 32,08 57,43 190,87 

Миттєва ліквідність 
(Н4), % 43,42 94,72 47,55 52,22 57,4 168,97 82,57 

Розмір кредитного порт-
фелю, млрд грн 43,750191 37,165309 4,939784 0,892525 20,264031 1,042949 0,355471 

Рівень резервування кре-
дитів, % 22,64 13,04 10 1,72 1,26 9,5 42,76 
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Закінчення табл. 2 
У період 2005-2007рр.

Показники Банки аналоги

ПАТ 
"Райффай-
зен Банк 
Аваль" 

ПАТ "Укрсо-
цбанк" 

ПАТ  "Укр-
сиббанк" 

ПАТ "Індекс 
Банк" 

ПАТ "Пра-
векс банк" 

ПАТ"НРБ Ук-
ра-

їна"(ПАТ"Сбе
рбанк Росії") 

ПАТ "Мар-
фін Банк" 

Загальна кількість акцій, 
шт. 14999970000 3700000000 15000000000 150000000 271235700 75573200 5000000 

Дата угоди 01.08.2005 01.08.2007 01.08.2005 01.08.2005 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2006 

Ціна останньої угоди, 
грн/шт. 0,36 3,2 0,23 8,75 13,96 10,1 139,49 

Відношення ринкової  
вартості до акціонерного 
капітала 3,111 6,152 3,623 7,046 5,392 5,821 5,202 

Питома вага пакета ак-
цій, % >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 

Балансова вартість акці-
онерного капіталу, млрд 
грн 1,745546 1,926662 0,948264 0,186358 0,70249 0,131172 0,134065 

Чистий прибуток, млрд. 
грн. 0,019244 0,287217 0,056072 0,016401 0,037973 0,025339 0,005353 

Загальні активи банку, 
млрд грн 19,258774 17,531455 10,669706 2,215329 6,092904 1,219579 1,219299 

Адекватність регулятив-
ного капіталу(Н2), % 16,8 21,22 10,83 11,93 11,95 22,25 14,48 

Митєва ліквідність (Н4), 
% 25,33 55,27 37,63 85,97 79,83 81,95 74,42 

Розмір кредитного порт-
фелю, млрд грн 12,145297 12,42663 7,513595 1,393335 3,805641 0,782099 0,837469 

Рівень резервування кре-
дитів, % 2,64 3,04 0,23 2,24 15,78 10,8 12,76 

Джерело: складено Д.М.А ртеменком.  
 
Оскільки розшифровку складових, які викорис-

товуються для розрахунку нормативу адекватності ре-
гулятивного капіталу та миттєвої ліквідності, НБУ не 
надає, тому були використані модифіковані показ-
ники, а саме: 

− загальні активи, які зважені на ризик; 
− умовний регулятивний капітал, який розрахо-

ваний як сума балансового капіталу і субординованого 
боргу; 

− високоліквідні активи: грошові кошти, кошти 
банку на кореспондентських рахунках в НБУ та в ін-
ших комерційних банках, банківські метали; 

− поточні зобов’язання в розмірі 35% від залу-
чених коштів клієнтів та інших поточних зобов’язань. 

Побудова регресійної моделі.  
Ринкова вартість комерційного банку — це ре-

зультат взаємодії складних фінансових відносин, а 
тому її визначення  є складною задачею як з еконо- 
мічних так і математичних аспектів. Для розв’язку 
цього завдання  необхідно було використовувати ма-
тематичне моделювання, яке дозволило шляхом від-
бору з декількох факторів визначити ті, які найбільш 
суттєво впливають на ринкову вартість комерційного 
банку.  

Побудова економіко-математичної моделі оцінки 
ринкової вартості комерційного банку передбачала 
проведення наступних етапів:  

1) постановчого; 
2) параметризації (специфікації); 
3) інформаційного; 
4) ідентифікаційного; 
5) верифікаційного. 
На першому етапі були визначені цілі моделю-

вання та попередній відбір пояснюючих змінних  

(факторів). Другий етап базувався на визначенні зага-
льного виду моделі. На третьому етапі моделювання 
здійснювався збір статистичних даних для побудови 
моделі. На четвертому етапі побудови моделі відбува-
лась її ідентифікація, що передбачала проведення ста-
тистичного аналізу та визначення значимості її пара-
метрів. П’ятий  заключний етап ґрунтувався на визна-
ченні адекватності побудованої моделі реальним про-
цесам оцінки ринкової вартості комерційного банку. 

На вартість підприємства, в такій важливій сфері, 
впливає певна множина факторів, тому для побудови 
економіко-математичної моделі доцільним стало ви-
користання методів регресійного аналізу, оскільки 
вони дозволять визначити взаємозв’язок між різними 
показниками та розрахувати їх вплив на формування 
вартості акціонерного капіталу банку.  

Перші три етапи та частково четвертий вже були 
описані у цій статті, тому продовжимо розкриття  
змісту етапу ідентифікації моделі, який передбачає 
проведення статистичного аналізу та оцінки значимо-
сті її параметрів.  Шляхом ітерації було визначено, що  
на формування вартості комерційного банку найбі-
льше впливають: балансова величина власного капі-
талу, чистий прибуток за останній звітний рік, балан-
сова вартість активів, адекватність регулятивного ка-
піталу (Н2), миттєва ліквідність (Н4), розмір кредит-
ного портфеля, рівень резервування кредитів. 

Таким, чином, за результатами економіко-стати-
стичного аналізу попередня система показників еко-
номіко-математичної моделі прийняла наступний ви-
гляд: 

X1 — балансова величина власного капіталу; 
X2 — чистий прибуток за останній звітний рік; 
X3 — балансова вартість активів; 



СТОЛЯРОВ В. Ф., АРТЕМЕНКО Д. М. 
 

 
 

        2017/№1 129 
 

X4 — адекватність регулятивного капіталу (Н2); 
X5 — миттєва ліквідність (Н4); 
X6 — розмір кедитного портфеля; 
X7 — рівень резервування кредитів. 
Вивчення принципів та закономірностей форму-

вання вартості підприємства дозволяє констатувати її 
лінійну залежність від фінансових показників, тому 
для побудови моделі стало доцільним обрання лінійної 
регресії, яка має наступний математичний вираз: 

 = + + +⋯+ + , (1) 

де Yi — прогнозне значення вартості комерційного ба-
нку; 

βp — параметри регресійної моделі; 
Ɛi — похибка моделі; 

Xip — значення змінного фактору. 
Наступним етапом побудови економіко-матема-

тичної моделі оцінки ринкової вартості комерційного 
банку став збір статистичної інформації. Початковими 
даними для моделі була інформація щодо фінансової 
звітності банків-аналогів, результати опрацювання 
якої представлені у табл. 2. 

Основним кроком при побудові будь-якої моде-
лей є етап її ідентифікації, оскільки при цьому визна-
чаються її параметри, та вплив і значимість кожного 
фактора на результативний показник. 

Визначення параметрів регресійної моделі здійс-
нювалось за формулою: 

 ∙∙∙р = ⋯  , (2) 

де rixp — парні коефіцієнти кореляції; 
 R-1 — визначник оберненої кореляційної матриці. 

В свою чергу для розрахунку коефіцієнтів коре-
ляції використовувалась формула: 

 = ∑ (∑ )(∑ )∑ ∑ × ∑ ∑  , (3) 

де xi, yi — значення відповідних показників;  
n — кількість спостережень. 

Тобто ідентифікація даної моделі передбачала ви-
значення її параметрів залежно від рівня показника 
кореляції, що встановлює щільність взаємозв’язку між 
впливом окремого фактора та рівнем ринкової варто-
сті комерційного банку. 

Дослідження динаміки змін окремих фінансових 
показників дає підстави констатувати про певну їх вза-
ємозалежність та взаємообумовленість. Цей факт на-
дав підґрунтя для виникнення гіпотези про мультико-
лінеарність між відібраними показниками. Тому перед 
визначенням параметрів моделі вона була  перевірена 
на наявність мультиколінеарності між обраними фак-
торами. 

Оскільки до моделі входить більш ніж дві змінні, 
то для визначення їх мультиколінеарності був викори-
станий алгоритм Фаррара−Глобера [10, с. 122−123]. 

Для тестування на мультиколінеарність за мето-
дом Фаррара-Глобера була побудована кореляційна 
матриця змінних показників за формулою: 

 = С ∙ С , (4) 

де ХС — матриця стандартизованих змінних.  
Елементи стандартизованої матриці розрахову-

ються за формулою: 

 = ∑ ( )  ,  (5) 

де Xj — середнє значення j-го фактора. 
Для знаходження елементів кореляційної матриці 

R послідовно використовувались вбудовані функції 
Excel - транспонування матриць — «ТРАНСП» та мно-
ження матриць — «МУМНОЖ». 

Для перевірки на мультиколінеарність розрахову-
вався критерій Пірсона за формулою:	 

 р = −[ − 1 − (2 + 5)/6] ln det	[ ],  (6) 

де  n — кількість спостережень; 
k — кількість змінних; 
R — визначник кореляційної матриця нормалізова-

них змінних (табл. 3). 

Таблиця 3 
Кореляційні матриці змінних показників 

У період 2015-2016 рр.

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

X1 1 -0,481 0,871 -0,227 -0,28 0,937 0,773

X2 -0,481 1 -0,025 -0,118 -0,216 -0,221 0,119

X3 0,871 -0,025 1 -0,41 -0,421 0,979 0,899

X4 -0,227 -0,118 -0,41 1 -0,174 -0,361 -0,07

X5 -0,28 -0,216 -0,421 -0,174 1 -0,37 -0,437

X6 0,937 -0,221 0,979 -0,361 -0,37 1 0,852

X7 0,773 0,119 0,899 -0,07 -0,437 0,852 1

У період 2010-2012 рр.

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

X1 1 -0,1 0,972 -0,459 -0,228 0,986 -0,023

X2 -0,1 1 -0,159 -0,108 0,198 -0,118 -0,33

X3 0,972 -0,159 1 -0,523 -0,33 0,996 -0,008

X4 -0,459 -0,108 -0,523 1 0,212 -0,498 0,775

X5 -0,228 0,198 -0,33 0,212 1 -0,284 0,028

X6 0,986 -0,118 0,996 -0,498 -0,284 1 0,009

X7 -0,023 -0,33 -0,008 0,775 0,028 0,009 1

У період 2005-2007рр.

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

X1 1 0,67 0,988 0,269 -0,773 0,992 -0,494

X2 0,67 1 0,563 0,476 -0,194 0,624 -0,304

X3 0,988 0,563 1 0,212 -0,852 0,996 -0,559

X4 0,269 0,476 0,212 1 0 0,226 0,053

X5 -0,773 -0,194 -0,852 0 1 -0,839 0,615

X6 0,992 0,624 0,996 0,226 -0,839 1 -0,577

X7 -0,494 -0,304 -0,559 0,053 0,615 -0,577 1

Джерело: пораховано Д.М. Артеменком.  
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Порівнюючи розрахункове значення критерію 
Пірсона з критичним за рівнем імовірності 0,95 та сту-
пенем свободи k доходимо до висновку що в системі 
обраних факторів існує мультиколінеарність: 

2015-2016 рр.: р = 92,8 > р(0,95; 21) = 11,5913; (7) 

2010-2012 рр.: р = 74,18 > р(0,95; 21) = 11,5913; (8) 

2005-2007 рр.: р = 104,84 > р(0,95; 21) = 11,5913. (9) 

Вважається, що дві змінні явно колінеарні, тобто 
знаходяться між собою в лінійній залежності, якщо 
коефіцієнти парної кореляції більші 0,7. Тому, можна 
стверджувати, що між факторами: 
Х1-Х3-Х6-Х7, Х3-Х6-Х7 та Х6-Х7 існує суттєва лінійна 
залежність.  

Таким чином, враховуючи рекомендації вітчизня-
них вчених та результати власних досліджень, вважа-
ємо за доцільним, для побудови регресійної моделі, 
визначення вартості комерційного банку, залишити 
наступні фактори [6, 7, 11, 13]: 

X1 — балансова величина власного капіталу; 
X2 — чистий прибуток за останній звітний рік; 
X4 — адекватність регулятивного капіталу (Н2); 
X5 — миттєва ліквідність (Н4). 
На основі даних табл. 2 знаходимо параметри мо-

делі: 
 

     2015-2016 рр.       2010-2012 рр.      2005-2007 рр. 

= 14,79350,1799−0,1671−0,0458−0,1186 ;			 = 0,4121,50021,4610,001−0,011 ;  = −2,3644,09817,632−0,0410,038  

 (10)   (11)   (12) 
 
Відомо, що для обчислення параметрів моделі, як 

правило, рекомендується використовувати вбудовану  
 

функції MS Excel «ЛІНЕЙН», оскільки вона дозволяє  
уникнути громіздких розрахунків та визначити майже 
всі показники, що характеризують адекватність побу-
дованої моделі.  

Проведені розрахунки дають підставу стверджу-
вати, що економіко-математична модель визначення 
вартості комерційного банку буде мати такий вираз: 

2015-2016 рр. = 14,7935 + 0,1799 ∙ Х − 0,1671 ∙ Х − −0,0458 ∙ Х − 0,1186 ∙ Х , (13) 
2010-2012 рр. = 0,412 + 1,5 ∙ Х + 21,461 ∙ Х + +0,001 ∙ Х − 0,011 ∙ Х , (14) 
2005-2007 рр. = −2,364 + 4,098 ∙ Х + 17,632 ∙ Х − −0,041 ∙ Х + 0,038 ∙ Х , (15) 

де  X1 — балансова величина власного капіталу; 
X2 — чистий прибуток за останній звітний рік; 
X4 — адекватність регулятивного капіталу (Н2); 
X5 — миттєва ліквідність (Н4). 
Наступним етапом побудови моделі була її пере-

вірка на адекватність за такими напрямами: 
1) перевірка параметрів моделі на значимість; 
2) аналіз показників регресійної статистики; 
3) проведення тестів на гетероскедастичність; 
4) визначення наявності автокореляції залишків 

моделі. 
Першим кроком перевірки адекватності отрима-

ної моделі була перевірка Я коефіцієнтів на значимість 
за формулою: 

  = | |
 ,   (16) 

де Sβi − стандартна похибка параметру. 
Порівнюючи розрахункове значення t критерію-

Стьюдента  з критичним (1,885) були отримані висно-
вки про значимість параметрів моделі (табл. 4). 

 

Таблиця 4 
Розрахункові значення t критерію-Стьюдента параметрів регресійної моделі визначення  

ринкової вартості комерційного банку 

У період 2015-2016 рр.

Параметр 
Значення 
параметру 

Стандартна 
похибка 

Розрахунковий 
t-критерій 

Нормативний t-критерій з 
імовірністю 80% 

β0 14,79354607 2,484159456 5,96 1,885 

β1 0,179939812 0,092152518 -1,95 1,885 

β2 -0,167062587 0,314486695 0,53 1,885 

β4 -0,045847109 0,014822787 3,09 1,885 

β5 -0,118641277 0,021524978 5,51 1,885 

У період 2005-2007 рр. 

Параметр 
Значення 
параметру 

Стандартна
похибка 

Розрахунковий 
t-критерій 

Нормативний t-критерій з 
імовірністю 80% 

β0 -2,364 0,621 -3,81 1,885 

β1 4,098 0,282 -14,53 1,885 

β2 17,632 1,437 -12,27 1,885 

β4 -0,041 0,018 2,28 1,885 

β5 0,038 0,007 -5,43 1,885 
Джерело: пораховано  Д.М. Артеменком.  
 
Проведені розрахунки дозволяють стверджувати,  

що отримані параметри моделі значно відрізняються 
від нуля, і тому, можуть включатися в модель. Лише 
параметр, що відповідає чистому прибутку має низь-
кий рівень значимості в цій моделі. Але оскільки він 
не створює колінеарності та слугує індикатором рівня 

імовірності банкрутства [13, с. 104], його рекоменду-
ємо залишити в моделі.    

Таким чином, система показників, які були 
включені до регресійної моделі, об’єктивно відобража-
ють процеси формування вартості комерційного банку 
залежно від визначеної системи факторів. 
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Крім того, за допомогою t-критерію можна вста-
новити, які  саме фактори здійснюють найбільший 
вплив на формування ринкової вартості комерційного 
банку: їх підвищення суттєво впливатиме на її дина-
міку, що дозволить здійснювати вартісно-орієнтоване 
управління діяльністю та розвитком комерційного  
банку. 

Наступним кроком перевірки адекватності моделі 
визначення ринкової вартості комерційного банку 
став аналіз показників регресійної статистики, які 
були розраховані за допомогою вбудованої функції в 
MS Excel «ЛІНЕЙН» (табл. 5). 

 

Таблиця 5 
Показники регресійної статистики регресійної моделі визначення ринкової вартості комерційного банку 

У період 2015-2016 рр.

Показник 
Розрахункове 
значення 

Рекомендоване значення 

Коефіцієнт множинної кореляції 0,9871 Наближається до 1 

Коефіцієнт детермінації 0,9744 Наближається до 1 

Стандартна похибка моделі 1,1367 Наближається до мінімуму 

Значення F-критерію 19,04 менше 19,25 

Значимість F-критерію 0,050521486 Наближається до мінімуму 

У період 2010-2012 рр. 

Коефіцієнт множинної кореляції 0,9357 Наближається до 1 

Коефіцієнт детермінації 0,8756 Наближається до 1 

Стандартна похибка моделі 2,9832 Наближається до мінімуму 

Значення F-критерію 3,5181 менше 19,25 

Значимість F-критерію 0,2334 Наближається до мінімуму 

У період 2005-2007 рр. 

Коефіцієнт множинної кореляції 0,9995 Наближається до 1 

Коефіцієнт детермінації 0,9993 Наближається до 1 

Стандартна похибка моделі 0,1824 Наближається до мінімуму 

Значення F-критерію 6,92 менше 19,25 

Значимість F-критерію 0,001411 Наближається до мінімуму 
Джерело: пораховано  Д.М. Артеменком.  

 
Аналізуючи отримані дані, з ймовірністю 0,95  

можна констатувати, що вартість комерційного банку 
на 98,71% залежить від балансової величини власного 
капіталу, чистого прибутку, миттєвої ліквідності (Н4) 
та адекватності регулятивного капіталу (Н2). 

Оскільки модель носить узагальнюючий харак-
тер, то її необхідно було перевірити на гетероскедас-
тичність. Доцільність здійснення, даного етапу пов’я-
зана з тим що наявність гетероскедастичності приво-
дить до неефективних оцінок та збільшенню стандар-
тної похибки моделі. Перевірку на гетероскедастич-
ність було здійснено на основі тесту Глейзера, оскі-
льки він (даний підхід) є найбільш простим і точним 
[14, с. 255−258]. 

Тест Глейзера передбачає проведення декількох 
етапів.  

По-перше, всі спостереження групуємо за їх да-
тою, а потім елімінуємо центр спостережень. Згідно 
проведених розрахунків залишаємо у моделі дані, які 
отримані на підставі інформації щодо продажу банків 
у періоди 2015-2016 рр. (перша сукупність) та 2005-
2007 рр. (друга сукупність). 

По-друге, за допомогою функції MS Excel 
«ЛІНЕЙН» визначаємо параметри регресійної моделі 
для першої та другої сукупності і отримаємо відповідні 
лінійні рівняння: = 14,7935 + 0,1799 ∙ Х − 0,1671 ∙ Х − −0,0458 ∙ Х − 0,1186 ∙ Х , (17) = −2,364 + 4,098 ∙ Х + 17,632 ∙ Х − −0,041 ∙ Х + 0,038 ∙ Х , (18) 

По-третє визначаємо квадрати залишків по моде-
лях, які становлять відповідно 2,584057 та 0,170631,  і 
на основі цих даних визначаємо R критерій: 

 = = ,, = 15,14 , (19) 

Порівнюючи розрахункове значення R критерію 

з табличним значенням, з = ∗ = 2 ступенями 
свободи та рівнем значимості 0,05, яке дорівнює 19,00, 
доходимо до висновку, що R<Fтаб(0,05;2), що свідчить 
про відсутність гетероскедастичності. Тобто можна 
зробити висновок що оцінки моделі є ефективними. 

Відомо також, що одним із показників ступеня 
близькості одержаної лінії регресії до експерименталь-
них даних є критерій Дарбіна-Уотсона: 

 = ∑ ( )∑  ,  (20) 

де ui, ui-1 — залишки по моделі. 
Оцінка автокореляції залишків є невід’ємним 

етапом перевірки моделі, оскільки її наявність може 
свідчити про те, що: 

 у регресію не включений фактор, який має 
суттєву роль у формуванні вартості комерційного ба-
нку; 

 вибраний вигляд стохастичної залежності не 
адекватний експериментальним даним; 

 при досліджені явища числові дані отримані з 
великими похибками.  

Проведені розрахунки за даним алгоритмом 
(табл. 6) засвідчили що за регресійною моделлю фор-
мування ринкової вартості комерційного банку крите-
рій Дарбіна-Уотсона дорівнює 2,27, що свідчить про 
відсутність автокореляції оскільки вказаний критерій 
наближається до 2,0 [10, с. 126].  

Крім того, відсутність автокореляції залишків до-
зволяє констатувати ефективність не тільки визна-
чення ринкової вартості комерційного банку, а й мо-
жливість здійснення її прогнозних розрахунків. 
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Таблиця 6 
Розрахунок критерія Дарбіна-Уотсона для регресійної моделі визначення ринкової вартості комерційного банку 

У період 2015-2016 рр. 

Y Y(x) ui=Y-Y(x) ui
2 (ui-ui-1)2 

8,000871 7,928309 0,072562 0,005265 0 

8,150508 8,08801 0,062498 0,003906 0,000101 

0,982756 2,322738 -1,33998 1,795551 1,96695 

8,059672 7,723837 0,335835 0,112785 2,808362 

0,362957 0,588947 -0,22599 0,051072 0,315648 

0,2494 -0,38725 0,63665 0,405323 0,744148 

0,06 -0,39843 0,458427 0,210155 0,031764 

Σ= 2,584057 5,866973 

Критерій Дарбіна-Уотсона (DW): 2,27 

У період 2010-2012 рр.

Y Y(x) ui=Y-Y(x) ui
2 (ui-ui-1)2 

12,79482 9,761052 3,033773 9,203776 0 

7,628417 9,430241 -1,80182 3,246569 23,38299 

0,698422 0,386211 0,312211 0,097476 4,469144 

0,0954 0,682498 -0,5871 0,344684 0,808757 

3,899704 5,890872 -1,99117 3,964749 1,971413 

0,319676 -0,64863 0,968309 0,937622 8,758502 

0,320013 0,254216 0,065797 0,004329 0,814528 

Σ= 17,7992 40,20533 

Критерій Дарбіна-Уотсона (DW): 2,26 

У період 2005-2007 рр.

Y Y(x) ui=Y-Y(x) ui
2 (ui-ui-1)2 

5,399989 5,40654 -0,00655 4,29E-05 0 

11,84 11,82857 0,011426 0,000131 0,000323 

3,45 3,496665 -0,04667 0,002178 0,003375 

1,3125 1,461435 -0,14894 0,022182 0,010459 

3,78645 3,723664 0,062787 0,003942 0,044826 

0,763289 0,8216 -0,05831 0,0034 0,014665 

0,69745 0,138756 0,138756 0,138756 0,138756 

Σ= 0,170631 0,170631 

Критерій Дарбіна-Уотсона (DW): 2,00 

 
В цілому, проведене дослідження свідчить про те 

що, побудована регресійна модель адекватно визначає 
фактори які у значній мірі впливають на ринкову вар-
тість комерційного банку. За допомогою даної моделі 
можна не тільки визначити динаміку зміни вартості в 
минулому, а й здійснювати її прогнозування на основі 
даних ретроспективних періодів. 

При цьому для зручності використання регресій-
ної моделі при прогнозуванні вартості пропонується 
доповнити її функціями, які б дозволяли екстраполю-
вати тенденції розвитку основних показників, які вхо-
дять до моделі.  

Для визначення майбутніх значень фінансових 
показників пропонується використовувати метод 
плинної середньої зваженої, особливістю якого є те, 
що найбільший вплив мають показники, які знахо-
дяться ближче до горизонту прогнозування, а показ-
ники, які знаходяться в кінці часового ряду мають 
менший вплив. Даний прийом реалізується за допомо-
гою коефіцієнту γt, тобто майбутнє значення фінансо-

вого показника, який входить до регресійної моделі 
буде визначатися за формулою: = + ∆ + ∆ + ∆ +⋯+∆ ,   (21) 

де ∆хt — абсолютна зміна показника в попередніх пе-
ріодах; 

k — горизонт прогнозування; 
t — кількість попередніх періодів. 
γt — коефіцієнт плинної середньої зваженої. 

Для кількості попередніх періодів (5 кварталів) 
прогнозне значення показників регресійної моделі, 
буде розраховуватися як: = + 0,333∆ + 0,267∆ + 0,2∆ +0,133∆ + 0,067∆ , (22) 

Таким чином для побудови моделі прогнозування 
вартості комерційного банку в регресійну модель до-
датково включається прогнозна функцію окремого фі-
нансового показника і проводиться розрахунок пара-
метрів моделі. Після вказаних перетворень модель 
прогнозування вартості комерційного банку приймає 
такий математичний вираз: = 14,7935 + 0,1799( 1 + 0,333∆ 1 +0,267∆ 1 + 0,2∆ 1 + 0,133∆ 1 + 0,067∆ 1 ) −0,1671( 2 + 0,333∆ 2 + 0,267∆ 2 + 0,2∆ 2 +0,133∆ 2 + 0,067∆ 2 ) − 0,0458( 4 + 0,333∆ 4 +0,267∆ 4 + 0,2∆ 4 + 0,133∆ 4 + 0,067∆ 4 ) −0,1186( 5 + 0,333∆ 5 + 0,267∆ 5 + 0,2∆ 5 +0,133∆ 5 + 0,067∆ 5 ), (23) 

Для зручності та наочності усвідомлення, модель 
прогнозування вартості комерційного банку пропону-
ється представляти через функцію зваженої плинної 
середньої : = 14,7935 + 0,1799 ∙ (Х1 ) − 0,1671 ∙(Х2 ) − 0,0458 ∙ (Х4 ) − 0,1186 ∙ (Х5 ), (24) 

де f(x1t+k) — функціональна залежність, що визначає 
динаміку зміни балансової величини власного капі-
талу на основі методу плинної середньої зваженої; 
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f(x2t+k) — функціональна залежність, що визначає 
динаміку зміни чистого прибутку на основі методу 
плинної середньої зваженої;  

f(x4t+k)  — функціональна залежність, що визначає 
динаміку зміни показника адекватності регулятивного 
капіталу (Н2) на основі методу плинної середньої зва-
женої; 

f(x5t+k)  — функціональна залежність, що визначає 
динаміку зміни миттєвої ліквідності (Н4) на основі ме-
тоду плинної середньої зваженої; 

t — кількість попередніх періодів;  
k — горизонт прогнозування. 
Отже, дана модель дозволяє адекватно здійсню-

вати прогнозування вартості комерційного банку у ко-
роткостроковому періоді (у тому числі 1-2 квартали). 

 
Висновки.  
Порівняльний, або ринковий, підхід має суттєві 

передумови для значного поширення у практиці оці-
нки ринкової вартості комерційних банків, оскільки 
його використання не тільки відбиває дію законів ри-
нкової економіки, але й не потребує складних розра-
хунків.  

Порівняльний підхід, незважаючи на нерозвине-
ність оцінної інфраструктури, має передумови широ-
кого застосування на практиці зважаючи на наступні 
позитивні характеристики: 

1. Оцінка  в рамках методу ринку капіталу прово-
диться з меншою кількістю явних передумов та значно 
швидше ніж за допомогою методу дисконтування гро-
шових потоків. 

2. Порівняльну оцінку простіше зрозуміти та по-
дати клієнтам і замовникам. 

3. Порівняльна оцінка відображає поточний стан 
ринку, оскільки цей метод відображає відносну, а не 
внутрішню вартість. 

Але, варто враховувати той факт, що порівняль-
ний підхід відображає настрій ринку, а це означає, що 
використання порівняльної оцінки для визначення ва-
ртості активу може призвести до результатів, які є 
дуже високими, коли ринок переоцінює подібні підп-
риємства, або дуже низькими, коли ринок їх недооці-
нює. 

Визначені параметри регресійної моделі дозволя-
ють стверджувати, що ринкова вартість комерційного 
банку в значній мірі залежить від балансової величини 
власного капіталу, чистого прибутку, миттєвої ліквід-
ності (Н4) та адекватності регулятивного капіталу 
(Н2).  

Адекватність розробленої моделі підтверджена 
проведеними тестами на значимість моделі та оцінок 
її параметрів, показників регресійної статистики, гете-
роскедастичності та автокореляції залишків моделі. 

Проведене дослідження засвідчило про те що, ре-
гресійна модель адекватно визначає фактори, які сут-
тєво впливають на ринкову вартість комерційного ба-
нку. За допомогою даної моделі можна не тільки ви-
значити динаміку зміни вартості, а й здійснювати її 
прогнозування на основі даних ретроспективних пері-
одів. 

Використовуючи t-критерії можна з’ясувати, які 
фактори здійснюють найбільший вплив на форму-

вання ринкової вартості комерційного банку та побу-
дувати алгоритм здійснення вартісно-орієнтованого 
управління діяльністю та розвитком комерційного ба-
нку. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА: РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Структурна трансформація консалтингу у світовому 

господарстві. Відомо, що причини стійких глобаліза-
ційних змін та перетворень пов’язані з міжнародним 
трансфером технологій й розвитком науково-техніч-
ного прогресу. В даних умовах актуальним стає інте-
лектуалізація важливих факторів виробництва. Тобто 
імперативом економічного зростання суб’єктів госпо-
дарювання визначено, у першу чергу, вирішення соці-
ально-економічних задач, які направлені на підви-
щення якості життя за рахунок впровадження науко-
вих досягнень та розробок. В сучасних обставинах це 
можливо за допомогою збалансованого управління ре-
сурсним потенціалом та ступенем інтеграції.  

У ХХІ столітті у багатьох країнах світу вирішення 
проблем економічного зростання забезпечується які-
стю менеджменту, генеруванням нових знань та їх тра-
нсферу в діяльність підприємств. Дійсно, готовність 
підприємства до впровадження інноваційних техноло-
гій відбувається завдяки інтелектуальним здібностям 
менеджерів, рівнем їх практичних навичок, які фор-
мують основу інтелектуального потенціалу. Форму-
вання механізму з підтримки цього потенціалу та під-
вищення рівня конкурентоспроможності підприємств 
пов’язують з консалтинговою діяльністю.  

1. Відправною точкою консалтингу вважають по-
чаток ХХ століття. Становлення та розвиток світової 
промисловості зумовили виникнення та закріплення 
на ринку найкрупніших консалтингових фірм, які зго-
дом набули риси повноцінних комерційних підпри-
ємств із самостійною стратегією розвитку, ринковою 
поведінкою та власним специфічним асортиментом 
продукції. За таких умов інститут консалтингу 
прийняв суспільне визнання та став необхідним для 
ринкової економіки [1]. Саме тоді з’явилися перші 
консультанти: Фредерік Тейлор, Гаррінгтон Емерсон і 
Артур Д. Літтл, роботи яких в галузі наукової органі-
зації праці та ефективності виробництва принесли їм 
світове визнання.  

Створення в розвинених країнах консалтингу як 
окремого виду бізнесу було пов’язано у першу чергу з 
бажанням успішних менеджерів надавати практичні 
пропозиції іншим компаніям. Одним із перших видів 
консалтингових послуг були послуги професійних ме-
неджерів з юридичних питань. У той же час, Фредерік 
Тейлор є яскравим прикладом, з невеликого числа 
професійних консультантів, який пропонував рекоме-
ндації з теорії управління в галузі економічних наук. 

Хоча, консалтингові послуги беруть початок саме з 
послуг професійних менеджерів з юридичних питань, 
Фредерик Тэйлор є яскравим прикладом, з невеликого 
числа професійних консультантів, який пропонував реко-
мендації не у юридичній площині, а з теорії управління в 
галузі економічних наук. Перша фірма по менеджменту-

консалтингу — Business Research Services (Служба дос-
ліджень бізнесу) була створена в 1914 р. в Чикаго. У 
20-30-х рр. ХХ ст. такі фірми поширилися в Європі, в 
40-50-х рр. XX ст. — в інших регіонах світу (Азія, Аф-
рика, Латинська Америка). Консалтинговий «бум» 50-
60-х рр. XX ст., що мав назву «золоте століття конса-
лтингу», призвів до посилення значення консалтингу 
як елемента ринкової інфраструктури. Виникнення 
консалтингу у цей період пов’язують з відродженням 
економіки у післявоєнний період, особливо це стосу-
ється  таких галузей як будівництво, промисловість, 
торгівля та фінанси. Консалтинг початку XXI ст. хара-
ктеризується системним і ситуаційним підходом до 
вивчення і розв’язання управлінських проблем підп-
риємств, створенням інтелектуальних продуктів, що 
розробляються на стиках функціональних аспектів ме-
неджменту, у межах міжгалузевої взаємодії, завдяки 
розвитку кластерної економіки. У теперішній час кон-
сультування по економіці та управлінню в більшості 
країн світу виступає як окремий сектор послуг [2].  

Друга хвиля інноваційних ідей у сфері консал- 
тингу була пов’язана з необхідністю обґрунтування 
способу формування альтернатив, фокусу стратегіч-
ного вибору та технологій досягнення конкурентних 
переваг. Запропоновані у 90-х р. минулого століття 
стратегічні концепції ключових компетенцій Г. Ха-
мела і К. Прахалада (Harvard/Michigan), утримання 
покупців Ф. Рейчелда (Bain & Company), скорочення 
часу циклу Д. Столку (BCG), міграції цінності А. Сли-
воцького (Mercer Management Consulting), економічної 
доданої вартості Д. Стюарта (Stern Stewart) утворили 
революційні зміни у принципах прийняття управлін-
ських рішень і зміцнили фундамент теорії стратегіч-
ного менеджменту. 

Важливу роль у диверсифікації консалтингової ді-
яльності відіграла Всесвітня конференція консультан-
тів з управління, що відбулася у травні 1987 р. в Па-
рижі. У ній взяли участь консультанти з 231 консалти-
нгової фірми з Великобританії, США, Аргентини, Ав-
стралії, Бельгії, Бразилії, Голландії, Данії, Канади, 
Китаю, ФРН, Фінляндії, Франції, Ісландії, Індії, Ірла-
ндії, Італії, Японії, Монако, Норвегії, Португалії, Іс-
панії, Швеції, Швейцарії та Філіппін. Ця конференція 
відкрила нову еру розвитку консалтингу [3]. Для бага-
тьох галузеутворюючих компаній в різних сегментах 
світового ринку, таких як нафтогазова галузь, металу-
ргія, банківський сектор і інших, послуги консультан-
тів стають невід'ємною частиною вкладу в успішне ве-
дення бізнесу. У більшості випадків консультанти охо-
плюють весь спектр завдань, наданих клієнтами та до-
помагають в усуненні всіх можливих проблем з опти-
мізації бізнес-процесів, організаційної трансформації, 
стратегічного управління та планування тощо.  
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Для глибокого розуміння трансформації консал-
тингу в системі управління підприємствами у глобаль-
ному просторі спочатку слід проаналізувати світовий 
ринок консалтингу та оцінити ефективність найбільш 
дієвих його компаній. У другу чергу, розглянути пи-
тання інструментів консалтингу та виявити найбільш 
затребувані з них в управлінні підприємств за регіо-
нами світового ринку. 

Існують два провідних міжнародних професійних 
об'єднання консалтингових фірм [4]:  

1. Європейська федерація асоціацій з економіки і 
управління (ФЕАКО). Вона була заснована в 1960 р. в 
Парижі, а в 1991 р. її штаб-квартира була перенесена 
в Брюссель. У даний час членами ФЕАКО є 25 націо-
нальних асоціацій країн Європи (по одній від кожної 
країни, в тому числі 17 — з країн Західної Європи і 8 
— з країн Центральної та Східної Європи). Асоціації-
члени ФЕАКО включають 1200 консалтингових фірм, 
які налічують понад 12 000 консультантів. 

2. Асоціація менеджмент-консалтингових фірм 
(АМКФ). Вона заснована в 1929 р. і є найстарішою в 
світі консалтингової асоціацією. Будучи спочатку на-
ціональною асоціацією консалтингових фірм США 
(АКМЕ), в середині 1990-х рр. вона де-факто позна-
чила себе як міжнародну асоціацію, додавши в свою 
назву підзаголовок "Всесвітня асоціація консалтинго-
вих фірм". На відміну від ФЕАКО АМКФ поки не мі-
жнаціональне, а транснаціональне об'єднання, так як 
її міжнародний статус ґрунтуються на тому, що чле-
нами цієї організації є найбільші американські конса-
лтингові фірми, які мають філії практично у всіх регі-
онах світу.  

Крім професійних консалтингових асоціацій, іс-
нують також організації, в які консультанти включа-
ються поряд з іншими фахівцями в області менеджме-
нту: викладачами, професійними менеджерами і т.д. 
До таких організацій належать Європейський фонд 
розвитку менеджменту (EFMD), Асоціація розвитку 
менеджменту країн Центральної та Східної Європи 
(CEEMAN), Американська асоціація менеджменту 
(AMA), Всеяпонська федерація менеджмент-організа-
цій (ZEN-NOH-REN) [5].  

Світовий консалтинг практично не має чітких ко-
рдонів, експансія міжнародних корпорацій супрово-
джувалася захопленням товарних та фінансових рин-
ків. Поширеними напрямами розвитку консалтинго-
вого ринку будь-якої країни є поєднання роботи віт-
чизняних консалтингових компаній з міжнародними, 
що обслуговують транснаціональні корпорації та вво-
дять їх на ринок як стратегічних партнерів.  

Вченими досліджено, що доходи світового ринку 
консалтингових послуг (у тому числі HR, IT, стратегія, 
управління операціями та бізнес-консультаційні пос-
луги) складали близько 391 млрд дол. в 2012 р. Це яв-
ляє собою досить значне зростання у порівнянні з ве-
личиною 366 млрд дол. у 2011 р. році, тобто приріст 
майже на 6,83 % [6]. Зростаюча глобалізація бізнесу і 
галузі в цілому неминуче призвела до глобалізації про-
відних консалтингових компаній. Основні консульта-
нти працюють в офісах у найбільш важливих бізнес-
центрах Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регі-
ону, а також  Північної і Південної Америки. Багато 
хто працює по всьому світу і має багатонаціональну 
базу співробітників, які володіють багатьма мовами. 
Глобалізація призвела до зростання кількості консал-
тингових фірм. Транснаціональні компанії зі штаб-

квартирами в США та інших країнах продовжують ві-
дкривати офіси і дослідницькі центри в інших країнах 
[7, с. 18–23].  

За даними експертів в сферу консалтингу в світі 
залучено близько 900 тисяч чоловік [8]. Тут щорічно 
проводиться послуг на суму понад 150 млрд дол. У га-
лузі управлінського консалтингу в світі, без обліку Ук-
раїни, зайнято приблизно від 180 тисяч до 320 тисяч 
професіоналів. Обсяг послуг, проданих у цій галузі в 
1994 р., становив близько 34 млрд дол., в 1995 р. — 
близько 50 млрд дол., в 1999 р. — близько 80, в  
2006 р. — близько 110, а в 2011 р. — 145. Причому кон-
салтингові послуги займають в деяких країнах світу бі-
льше 1% ВВП (рис. 1). 

В умовах сьогодення, після 2014 року на консалти-
нгових послугах спеціалізуються близько 1800 провідних 
компаній, які різняться за обсягами послуг та численні-
стю персоналу. Причому, враховуючі наведені критерії, 
близько 50 консалтингових компаній відносять до вели-
ких, майже 200 характеризуються як середні, а останні 
відносяться до дрібних. Це стало умовою до розподілу 
консалтингових компаній на світовому ринку, зокрема, 
66% на цьому ринку охоплено послугами великих ком-
паній, 25% обслуговують середні компанії, а остання ча-
стка у 9 % належить дрібним фірмам.  

Зважаючи на величезну кількість компаній на 
глобальному ринку і напрямків діяльності, не існує 
єдиного правильного підходу до угруповання компа-
ній в сфері управлінського консалтингу. Вченими була 
здійснена спроба систематизації та структурування ос-
новних напрямків діяльності консалтингових компа-
ній виходячи з розміру займаного ринку [9]: 

1) Елітні компанії в сфері управлінського конса-
лтингу. У цю групу входять найвідоміші в світі управ-
лінського консалтингу фірми. Вони займаються прак-
тично всіма видами управлінського консалтингу, але 
найбільш сильними їх сторонами є надання консуль-
таційних послуг в області корпоративної стратегії і 
стратегічного планування, маркетингу та управління 
виробничими процесами. Компанії, що входять до цієї 
групи, є найбільш шанованими в світі управлінського 
консалтингу. Їхніми клієнтами традиційно є керів-
ники найбільших корпорацій, більшість з яких можна 
знайти в списку FORTUNE 500, або аналогічні за ма-
сштабами діяльності національні компанії.  

2) Компанії, асоційовані з «Великою четвіркою». 
Компанії, що входять до цієї групи, є незалежними 
або внутрішніми підрозділами компаній «Великої чет-
вірки», до складу якої входять PricewaterHouseCoopers, 
Ernst & Young, KPMG, Deloitte Touche Tomatsu 
International. Ці компанії займають домінуюче стано-
вище в сфері аудиту та надання фінансових послуг. 
Вони мають величезний досвід і можливості, які хара-
ктеризуються розвиненими інформаційними систе-
мами, системами управління та накопичення знань 
(knowledge management systems), мають більше число 
консультантів, ніж компанії, що входять в попередню 
групу, і мають більш складну організаційну структуру. 
За даними Kennedy Information Group, доходи цих чо-
тирьох компаній за 2011 р. оцінюються у 155 млрд 
дол., а кількість співробітників перевищує 700 000 чо-
ловік [8]. Фірми, що входять у цю групу, надають ши-
рокий вибір послуг як в області стратегічного плану-
вання, так і в сфері інформаційних технологій, елект-
ронної комерції та управління персоналом. 
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Рис. 1. Частка консалтингових послуг у ВВП різних країн світу [8] 

 
2. Невеликі і / або вузькоспеціалізовані фірми. 

Серед усього різноманіття консалтингових фірм існу-
ють вузькоспеціалізовані, сфера діяльності яких пов'-
язана з певними галузями  або видом послуг. Ще од-
нією їх особливістю є невелика кількість консультан-
тів, яка рідко перевищує 500-600 осіб, хоча компанії 
здійснюють свою діяльність у багатьох країнах. Вна-
слідок цього для хороших фахівців дані фірми пропо-
нують відмінні кар'єрні перспективи в областях своєї 
спеціалізації. Плюсом є і те, що вони дозволяють кон-
сультантам підвищувати свою кваліфікацію в обраній 
ними галузі та сфері діяльності. Прикладом подібних 
фірм є Advisory Board Company і APM (в сфері охо-
рони здоров'я і медичного обслуговування), Corporate 
Executive Board (в області галузевих досліджень — 
cross-company research), CSC Planmetrics (в сфері ене-
ргетики і комунального господарства), Cluster 
Consulting (в сфері телекомунікацій та інформаційних 
технологій), Marakon Associates і Vertex Partners, 
Roland Berger & Partners (в сфері стратегічного та опе-
ративного планування), Mitchell Madison Group і 

Oliver Wyman (в секторі фінансових послуг), PRTM (в 
сфері високих технологій), Strategic Decisions Groupт 
(прийняття і аналіз рішень — decision analysis) [10].  

Дослідницька компанія Vault щорічно складає рей-
тинг світових консалтингових компаній, які є найкра-
щими місцями для роботи. До лідерів роботодавців у 
2013 р. увійшли ряд компаній, з яких: на першому місці 
— Bain & Company, на другому – McKinsey & Company 
і завершує трійку лідерів – The Boston Consulting Group, 
Inc. Компанії, які перебувають у цьому списку, є ключо-
вими гравцями на світовому ринку консалтингових пос-
луг [11]. Компанії «Великої Четвірки» — PwC, Deloitte, 
Ernst&Young, KPMG у продовж тривалого періоду 
займають найвищі місця за сукупними доходами серед 
консалтингових компаній на світовому ринку. Вони 
працюють та надають різні консультаційні послуги, 
починаючи з аудиторських, закінчуючи бізнес-конса-
лтингом та ІТ-консалтингом. Основні показники ефе-
ктивності Компаній «Великої четвірки» за період 2009 
— 2015 рр. представлено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Порівняльна оцінка ефективності діяльності Компанії «Великої четвірки» у 2015 р. відносно 2009 р. 

Компанія 

2009 рік 2015 рік Темп росту 

Дохід, 
млрд дол. 
США 

Кількість спів 
робітників, 

осіб 

Дохід, 
млрд дол. 
США 

Кількість 
спів робітни-
ків, тис.осіб 

Дохід, % 
Кількість 

спів робітни-
ків, % 

PricewaterhouseCoopers 26,2 163,5 35,4 208,1 135,1 127,3

Deloitte Touche 
Tohmatsu 

26,1 169 35,2 225,4 134,9 133,4 

Ernst & Young 21,4 135 28,7 212 134,1 157,0

KPMG 20,1 137 24,4 173,9 121,4 126,9
Розроблено авторами за джерелами [12-15]. 
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За результатами оцінки з’ясувалося, що доходи 
всесвітніх компаній Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, 
Ernst&Young, KPMG мають позитивну динаміку про-
тягом останніх шести років. За аналізований період 
2009 — 2015 рр. темп росту доходів Price water house 
Coopers склав 135%, Deloitte та Ernst&Young збіль-
шили свої прибутки на 34,9%, а KPMG зросла у дохо-
дах на 21,4%. Позитивна динаміка темпу росту компа-
ній «Великої Четвірки» у процесі аналізованого пері-
оду дає підстави підвищувати ціни на свої послуги, ві-
дносно інших компаній. Так за міжнародною практи-
кою вони можуть дозволити стягувати зі своїх клієнтів 
від 300 тис. дол. США до 1 млн дол. США на щоміся-
чних платежах, виставляючи рахунки за топ-консуль-
тантів по 5 тис. дол. США плюс щоденні витрати, а 
консультанти асоційованих компаній отримують бли-
зько 1,5 тис. дол. США 

Річний дохід PricewaterhouseCoopers,  Deloitte, 
Ernst & Young, KPMG складає мільярди доларів, тому 
консультанти можуть дозволити отримувати від 200 
тис. дол. США до 500 тис. дол. США або навіть і бі-
льше щорічно. Тобто, можна припустити, що темпи 
приросту продажів на світовому ринку консалтинго-
вих послуг щорічно коливаються в межах від 10% до 
30%, навіть в умовах кризових періодів. Консалтин-
гова галузь набирає стрімкі обороти за потребами по-
питу на консалтингові послуги. Свідченням цього є 
наявні показники розвитку цієї галузі. Так потреба у 
фахівцях-консультантах постійно зростає: найвищі те-
мпи росту Ernst & Young складають 157%, в інших 
компаніях «Великої четвірки» ця межа коливається від 
127% до 133%. 

У розквіт глобалізаційних процесів, консалтинг 
отримав настільки широке поширення, що в США на 
кожні 100 керуючих у промисловості приходився 1 
консультант. З'явився термін «консультантоозброє-
ність», який визначається відношенням загального чи-
сла жителів країни до числа консультантів [3].  

Недоліком в консалтинговій галузі є відсутність інду-
стріальних методів підготовки самих консультантів, які як 
правило здійснюються в процесі роботи  або в рамках 
«внутрішньофірмового навчання». Тому у рамках розви-
тку ринку консалтингу вкладаються значні кошти в 
освіту консультантів з метою формування висококва-
ліфікованих кадрів у сфері консультування. Так, на-
приклад, Індія та Китай вкладають значні кошти в їх 
власну систему вищої освіти з метою відповідати яко-
сті світового рівня МВА. Багато азіатських країн вже 
домоглися відмінних успіхів у цій області, в у їх числі 
Корея, Сінгапур, Тайвань і Японія [16, с. 24 — 25].  

Отже, ринок консультаційних послуг характери-
зується як сукупність економічних та організаційних 
відносин між виробниками і споживачами послуг, 
пов’язаними з процесом їх купівлі-продажу. За даними 
Американської асоціації менеджмент-консультантів 
(AMCE) у розвинених країнах 45% компаній регулярно 
користуються послугами зовнішніх консультантів [17], а 
понад 70 % компаній для посилення якості та ефективно-
сті управління використовують внутрішніх консультантів 
[18]. Проте, всі консультанти у своїй діяльності користу-
ються консалтинговими інструментами, які відносно то-
варів, мають життєвий цикл обмежений у часі.  

Управлінські технології та інструменти тради-
ційно групують за предметнофункціональними сфе-
рами, зокрема: стратегічний, операційний, кадровий, 
фінансовий, маркетинговий та інформаційний кон- 

салтинг. Відома дослідницька агенція Kennedy Infor-
mation поділяє послуги з консультування за критерієм 
функціональної спеціалізації, об’єднуючи їх у п’ять 
груп: а) розроблення та реалізація стратегії; б) інфор-
маційні технології; в) управління персоналом; г) опе-
раційний менеджмент; д) бізнес-консультування [8].  

Міжнародна компанія Bain & Company,  починаючи 
з 1993 року опитує керівників по всьому світу про ефек-
тивні інструменти управління, які вони використовують. 
Мета цих досліджень пов’язана з обробкою інформації 
щодо ідентифікації та інтеграції інструментів управління, 
які дозволять  поліпшити підсумкові результати і сприяти 
розвитку, а також зрозуміти, яким чином керівники світо-
вих компаній розглядають свої стратегічні завдання і пріо-
ритети. У своїх дослідженнях Bain & Company орієнту-
ється на 25 управлінських інструментів, список яких пос-
тійно відточується та змінюється з метою систематичного 
відстеження ефективних засобів управління кожного року. 
Так в останньому, 15-е обстеження, компанія Bain & 
Company зібрала базу даних з більш ніж 13 000 респонде-
нтів з понад 70 країн Північної Америки, Європи, Азії, 
Африки, Близького Сходу і Латинської Америки [19]. По-
рівняння рейтингу популярності управлінських інстру-
ментів у світовій практиці менеджменту наведено у 
табл. 2. 

Аналіз даних таблиці дає підстави вважати, що 
нестабільна динаміка затребуваності того чи іншого 
інструменту пов’язана зі змінами, які відбуваються у 
світовому економічному просторі. Так, після 2000 р., 
виявилося, що поряд з існуючими інструментами 
з’явилися: реінжиніринг, сценарій резервного плану-
вання, управління знаннями. У 2010 році список ефе-
ктивних управлінських інструментів поповнився та-
кими, як система збалансованих показників, управ-
ління змінами, сегментація клієнтів. За останній пе-
ріод 2012 — 2014 рр. виникла потреба у залученні спів-
робітників в обстеженні (управління) та впровадження 
системи управління ланцюгами поставок. 

Однак, не зважаючи на постійний щорічний від-
бір найпопулярніших управлінських інструментів за 
аналізом даних, які проводить компанія Bain & 
Company, універсальними інструментами протягом 
2000 — 2014 рр. залишилися: 1) стратегічне плану-
вання; 2) бенчмаркінг; 3) місія і візія; 4) аутсорсинг; 
5) управління компетенціями та 6) система управління 
взаємовідносинами з клієнтами — CRM-система. На-
ведені інструменти, використовуються у консульту-
ванні з метою зміцнення конкурентних позицій підп-
риємств на міжнародному ринку (рис. 2). 

У процесі аналізу даних, які надали Bain & 
Company керівники міжнародного бізнесу з 10 країн, 
було проведене угруповання, в процесі якого виявлено 
чотири регіони Північна Америка (США та Канада); 
Європа, Близький Схід і Африка (Франція, Німеч-
чина, Іспанія і Великобританія); Азіатсько-Тихоокеа-
нський регіон (Китай і Індія); Латинська Америка 
(Мексика і Бразилія). Рейтинг управлінських інстру-
ментів по регіонам, а також  їх затребуваність предста-
влені в табл. 3. 

Аналіз даних вищенаведеної таблиці дозволяє 
стверджувати, що система управління взаємовідноси-
нами консультантів з клієнтами є інструментом № 1 з 
високим рейтингом в країнах Європи, Китаю та Індії. 
У перевагах задоволення інструменти значно варію-
ються від регіону до регіону. Так, у визначеному  році,  
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Таблиця 2 
Порівняння рейтингу популярності управлінських інструментів у світовій практиці  

менеджменту за період 2000—2014 рр. 

 
Побудовано авторами за джерелом [19]  
 

 
Рис. 2. Рейтинг популярності універсальних управлінських інструментів за рангом у період 2013-2014 рр.  

у світовій практиці менеджмент консалтингу 

Управлінські
інструменти 2000 2006 2010 2012 2014

Стратегічне планування
(Strategic Planning)
Місія і візія 
(Mission and Vision Statements)
Бенчмаркінг 
(Benchmarking)
Аутсорсинг 
(Outsourcing)
Управління відносинами із клієнтами 5
Стратегії розвитку
(Grow Strategies)
Стратегічні альянси 
(Strategic Alliances)
Плата за эффективность
(Pay-for-Performence)
Сегментація клієнтів 
(Customer Segmentation
Управління компетенціями 
(Core Competencies)
Система управління 
(Customer Relationship Management)
Реінжиніринг 
(Business process reengineering)
Сценарій резервного планування
(Scenario Contigency Planing)
Управління знаннями
(Knowledge Management)
Система збалансованих показників
(Balanced Scorecard)

6 5 6

Управління змінами 
(Change Management )
Сегментація клієнтів 
(Сustomer Segmentation)
Залучення співробітників в 
(Employee Engagement Surveys)

Система управління ланцюгами 
поставок (Supply Chain 
Management)

9 8

3 3

7 8 9

10 10

9

10

2 4 2 1

8

9 3

10 6 8 6

7 9

8

4 7 5 7 5

6

2 5 3 10 7
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Таблиця 3 
Найбільш часто використовувані інструменти за міжнародними регіонами та відсоток їх задоволення 

Інструменти Global N. America
(Північна Аме-

рика) 

ЕМЕА
(Європа, Бли-
зький Схід і 
Африка) 

АРАК 
(Азіатсько-Ти-
хоокеан-ського 

регіон) 

L. America
(Латинська 
Америка) 

2014 Час-
тота 

Задово-
лення,%

Ча-
сто
та 

Задово-
лення,%

Час-
тота

Задово-
лення,% 

Час-
тота 

Задово-
лення,%

Система управління взає-
мовідносинами з клієн-
тами  
(Customer Relationship 
Management) 

1 4 48 1 50 2 48 4 38

Бенчмаркінг  
(Benchmarking) 

2 2 50 1 50 інше 29 2 42

Залучення співробітників в 
обстеження  
(Employee Engagement 
Surveys) 

2 1 55 5 41 8 38 9 31

Стратегічне планування 
(Strategic Planning) 

2 2 50 9 31 5 42 1 52

Аутсорсинг  
(Outsourcing) 

5 6 42 3 44 5 42 9 31

Система збалансованих 
показників  
(Balanced Scorecard) 

6 7 39 3 44 інше 28 3 39

Місія і візія  
(Mission and Vision 
Statements) 

6 5 45 8 37 - 27 5 36

Система управління лан-
цюгами поставок (Supply 
Chain Management) 

8 7 39 10 30 2 48 інше 24

Управління змінами  
(Change Management ) 

9 9 37 6 39 інше 24 9 31

Сегментація клієнтів 
(Сustomer Segmentation) 

10 інше 22 6 39 інше 31 7 34

Побудовано авторами за джерелом [19].  

 
виділено виражений розкол між північноамерикансь-
кими компаніями, які в основному віддають перевагу 
традиційним інструментам, а також інструменти нових 
шкіл управління китайських та індійських компаній, 
які вони широко використовують. Такі зміни у глоба-
льному економічному зростанні характеризувалися го-
ловним пріоритетом 2015 р. щодо збільшення доходів 
з  подальшим підвищенням рентабельності і скорочен-
ням витрат. 

Процес глобалізації протягом останніх декад при-
водить до змін у бізнес-середовищі, багато з них ком-
плексні і незалежні одне від одного, що призводить не 
тільки до змін в пріоритетах відносно стратегічних 
елементів в традиційному стратегічному консалтингу, 
але й веде до нових шляхів сприйняття динамічних 
якостей конкуренції. Виділяють такі зміни [20]:  

− зростання нестабільності позицій на ринку, 
які підривають положення щодо часу дії та цінності 
системи переваг; 

− вседоступність інформації, що порушує поло-
ження щодо переваги з приводу власності на інформа-
цію; 

− нечіткість меж бізнесу та галузей, що вимагає 
перехід фокусу аналізу від компанії до бізнес систем; 

− зростання ролі соціального і екологічного се-
редовища, що ускладнює процес вибору стратегій для 
компаній; 

− зміни в організаційній структурі, культурі та 
цінностях, що приводить не тільки до більшої мобіль-
ності персоналу, але й зменшенню захищеності і мо-
тивацію працівників, що ускладнило компаніям мож-
ливість отримати креативність і ентузіазм від робітни-
ків в досягненні цілей компанії. 

Під впливом економічних змін відбуваються пе-
ретворення, у ході яких класичні погляди на впрова-
дження та використання управлінських інструментів в 
консалтинговій діяльності переглядаються з визначен-
ням значимих переваг:  

1) адаптивна перевага, яка розкриває нові мож-
ливості управління.  Консультант повинен розуміти 
непередбачуваність сучасного бізнес-середовища і об-
меженість дедуктивного аналізу. Тому потрібно розви-
вати такі організаційні умови, за яких можна буде ре-
алізовувати нові підходи до виникаючих проблем. Та-
ким чином адаптаційна перевага надає можливість ре-
агувати, застосовуючи дедукцію разом з експеримен-
тами; 

2) інформаційна перевага. Більшість компаній 
перенасичені об’ємами, швидкістю і багатогранністю 
інформації. Крім того, одна й та сама інформація до- 
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ступна для всіх конкурентів одночасно, більшість при-
ватної інформації сьогодні стає публічною. Перевага 
стратегічного консалтингу полягає в фокусуванні на 
потрібній інформації, вмінні розпізнати, зрозуміти по-
трібні сигнали для подальшого моделювання поведі-
нки організації; 

3) соціальна перевага. Зараз населення досить за-
непокоєне встановленням соціальної справедливості і 
захистом навколишнього середовища. Тому компанії, 
які на це, зважають можуть отримувати переваги. Яс-
кравим прикладом є продукт Тойоти, гібридний авто-
мобіль Toyota Prius. Сьогодні Тойота отримує від 
Toyota Prius на 20% більше прибутку, ніж від інших 
своїх продуктів. У той час, як компанії, що зробили 
ставку на позашляховики, втрачають рівень прибутків 
[21]. Переважна більшість керівників підприємств 
(74%) говорять, що інновації важливіше, ніж зни-
ження витрат для довгострокового успіху. Тому, одним 
з ключових завдань для будь-якої міжнародної компа-
нії є великий обсяг і широта трансформаційних інно-
ваційних технологій (геноміка, нанотехнології, робо-
тотехніка, передових матеріалів, промисловості і екс-
поненційних технологій). Вважається, що керівники 
міжнародних компаній можуть розглядати інновації як 
стратегічний інструмент для боротьби з перетворен-
нями і розвитком. Ці зрушення супроводжуються ро-
звитком стратегічного консалтингу, сегмент якого 
сформувався у 1970-ті роки та сьогодні складає понад 
40 млрд дол. У 2010 р. сукупний розмір глобальної 
консалтингової індустрії оцінювався 380 млрд дол., в 
якій частка стратегічного консалтингу складала 10% 
[8]. Аналогічна картина спостерігається на Європейсь-
кому консалтинговому ринку [5].  

Поява стратегічного консалтингу на міжнарод-
ному ринку консалтингових послуг пов’язана з необ-
хідністю забезпечити допомогу менеджменту компаній 
у процесі оцінки конкурентного середовища та визна-
чення напрямів їх розвитку. За аналітичними розраху-
нками міжнародний погляд на стратегічній консал-
тинг характеризує його як комплекс послуг з перетво-
рення бізнес-ідеї в успішну стратегію бізнесу. Головне 
завдання сучасного стратегічного консалтингу — це 
допомогти клієнтам сформувати і реалізувати збалан-
совану, максимально легку для втілення й успішну 
стратегію бізнесу [22].  

Перші консалтингові продукти стратегічного 
профілю, які з’явилися у 80-х роках минулого століття, 
являли собою інструменти та технології стратегічного 
діагностування. Відомі матриці стратегічного аналізу 
General Electric/McKincey, Boston Consulting Group 
(компаній-лідерів стратегічного консалтингу), моделі 
п’яти конкурентних сил і ланцюга створення цінності 
(вартості) М.Портера (консультанта консалтингової 
компанії Monitor) розроблені як консалтингові проду-
кти. Ці аналітичні інструменти дотепер залишаються 
популярними технологіями діагностування діяльності 
підприємств. 

Традиційно стратегічне консультування розгляда-
ють як професійну діяльність консультантів зі ство-
рення консалтингових продуктів і надання послуг з 
підвищення комплексу управлінської діяльності зі 
стратегічного процесу. Внаслідок своєї поліаспектно-
сті стратегічний консалтинг складно виокремлювати в 
системі управлінського консультування. Головною 
відмінністю є предметна сфера, яка характеризує стра- 

тегічний консалтинг через перелік завдань стратегіч-
ного розвитку, що утворюють ціннісну пропозицію 
консалтингових компаній. 

Експерти прогнозують, що вплив фінансово-еко-
номічної кризи на світову економіку значною мірою 
скорегував очікування фахівців щодо зростання по-
питу на консалтингові послуги, зокрема стратегічного 
профілю. Більшість компаній переглянули свої конса-
лтингові бюджети, зосередивши увагу на питаннях 
операційної ефективності та оптимізації структури ви-
трат і доходів. Тому, позитивними факторами для сві-
тової консалтингової індустрії в середньостроковій пе-
рспективі є підвищення попиту на: 

1) проекти, реалізація яких приведе до зростання 
основних показників функціонування підприємств у 
досить короткий період часу за рахунок зниження ви-
трат бізнесу та проведення організаційно-управлінсь-
ких перебудов; 

2) заходи з питань реструктуризації боргів підп-
риємств за видами економічної діяльності і фінансо-
вих тренувань, особливо в галузі комерційної та про-
мислової нерухомості; 

3) напрями державного регулювання, завдяки 
яким формуються партнерські відносини між урядом 
та певними галузями економіки за видами діяльності, 
особливо з питань  державного нагляду; 

4) питання в галузі охорони навколишнього сере-
довища, а саме такі, як викиди вуглекислого газу та 
енергоефективності; 

5) моделі впровадження корпоративної стратегії 
диверсифікації, які надають спроби використання 
будь-яких стратегічних переваг, що пов’язані з госпо-
дарським портфелем компанії та перетворення їх у 
конкурентні переваги. 

Таким чином, перетворення консалтингу з, інди-
відуально-професійної діяльності в індустрію 
пов’язано по-перше з тим, що більша частина конса-
лтингових послуг надається не індивідуальними кон-
сультантами, а корпораціями (консалтинговими фір-
мами). По-друге, перехід консалтингу в окремий вид 
діяльності на ринку послуг провокував факт зростаю-
чої технологізації його методології, розвиток стандар-
тизації якості послуг і зростання матеріально-техніч-
ної оснащеності роботи консультантів особливо в кра-
їнах Північній Америці (США і Канада), Західній Єв-
ропі, Японії, Австралії, Нової Зеландії та Сінгапурі. 

Ґрунтуючись на проведеному порівняльному ана-
лізі консалтингових продуктів, які пропонують відомі 
консалтингові компанії-лідери ринку стратегічного 
консалтингу, можна зробити такі висновки. 

По-перше, практично всі компанії пропонують 
комплекс консалтингових послуг з розробки стратегії 
підприємств і допомоги у її впровадженні. Більшість 
компаній пропонують співпрацю у визначенні можли-
востей, розробки місії, візії, стратегічних цілей, напря-
мів розвитку клієнтських організацій. Вимога резуль-
тативності консалтингової співпраці у сфері стратегіч-
ного консалтингу потребує активної співпраці консу-
льтантів з клієнтськими організаціями протягом 
всього стратегічного процесу. 

По-друге, значну увагу консалтингові компанії 
приділяють виявленню нових можливостей за умов 
глобалізації, становленню інтернаціоналізації бізнесу, 
застосуванню інноваційних ідей, привнесених з інших 
сфер бізнесу. 
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По-третє, більшість гравців стратегічного конса-
лтингу активно розвивають споріднені консалтингові 
продукти. Сьогодні багато консалтингових компаній 
стратегічного профілю пропонують клієнтам аналіз бі-
знес-портфелю та діагностику сфер діяльності, пос-
луги у консолідації активів, бізнес-моделюванні, роз-
робці ключових показників діяльності та системи зба-
лансованих показників тощо. 

 
Тенденції розвитку Європейського ринку консалти-

нгових послуг. Сьогодні практично у всіх країнах поруч 
з вітчизняними консультаційними фірмами працюють 
транснаціональні консалтингові корпорації. За оцінками 
фахівців найбільш перспективними консалтинговими 
ринками є ринки Азії, Індії та Східної Європи. Прове-
дення лідерами консалтингового бізнесу геополітичної 
експансії в країнах, що розвиваються, дозволяє їм дода-
тково отримувати більше третини своїх доходів та прово-
дити діяльність з розповсюдженню інноваційних техно-
логій. Інновації в постіндустріальній економіці стають 
першочерговим пріоритетом в порядку денному, як і пи-
тання трансформації технологічних інноваційних проце-
сів від лабораторії до ринку через формування бізнес-мо-
делі, галузей і ринків. Європейський ринок управлінсь-
кого консалтингу, поряд з північноамериканським ри-
нком, є найбільшим сегментом світового ринку управ-

лінського консалтингу. Поряд з північноамерикансь-
ким ринком, Європейський ринок є найбільшим сег-
ментом світового ринку консалтингу, на якому ве-
деться постійна робота щодо вирішення проблемних 
питань замовників відносно їх ефективності. Європей-
ська Федерація асоціацій консультантів з економіки і 
управління (ФЕАКО) дає наступне визначення: 
«Управлінське консультування полягає в наданні не-
залежних порад та допомоги з питань управління, 
включаючи визначення і оцінку проблем і (або) мож-
ливостей, рекомендацій відповідних заходів і допомогу 
в їх реалізації» [23].  

Для отримання більш повного висновку про стан 
та тенденції розвитку Європейського ринку консалти-
нгових послуг, слід провести його огляд та здійснити 
аналіз основних показників його розвитку. З цього 
приводу доцільним буде здійснити оцінку ринку кон-
салтингу за країнами: Австрії, Фінляндії, Франції, Ні-
меччини, Греції, Ірландії, Італії, Словенії, Іспанії та 
Великобританії, які підібрані за європейською па-
неллю, яка являє собою 78% загального європейського 
ВВП.  

За статистичними даними консалтинг в області 
управління за Європейською панеллю на ринку послуг 
протягом останніх трьох років, досяг відповідного обо-
роту щодо зростання:  в 2013 р. — 3,8%;в 2014 р. — 
5,2%;  у 2015 р. —  6,6% (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Темпи зростання обороту консалтингу в області управління на Європейському ринку послуг у порівнянні  
з темпами зростання ВВП  у період 2012-2015 рр. 

Країна 
Оборот темпів 
зростання 
в 2013 р., % 

Оборот тем-
пів зростання 
в 2014 р., % 

Оборот темпів 
зростання 
в 2015 р., % 

Щорічний 
оборот CAGR* 
2012-2015рр.,% 

GDP **
щорічно 
CAGR 

2012-2015рр.,%

Австрія 9,0 6,6 4,9 6,8 1,5

Фінляндія 0 5,0 5,0 3,3 1,2

Франція 0,8 2,9 5,0 2,9 1,1

Німеччина 6,3 6,3 7,5 6,7 2,4

Греція 2,8 3,1 2,0 2,6 -1,6

Ірландія 5,7 4,9 11,0 7,2 3,8

Італія -0,3 5,7 5,3 3,9 0,2

Словенія -2,3 -1,1 0,5 -1,0 1,8

Іспанія 3,7 -4,6 4,3 1,0 0,7

Великобританія 6,2 10,4 8,7 8,4 4,0

Європейська панель 
(European Panel)** 

3,8 5,2 6,6 5,2 1,9 

Джерело: розробки по обороту управлінського консультування — FEACO обстеження 2006-2014; ВВП — Євростат 
2015. [24].   

* CAGR — інформаційні бюлетені «Сукупні щорічні темпи зростання». 
**GDP — ВВП тенденція відноситься до номінального ВВП, тобто ВВП за ринковою ціною. 
***European Panel — Європейська панель включає в себе 10 європейських країн обстеження FEACO. Ці 10 країн 

представляють 78% європейського ВВП. 
 

 
За аналізом даних, наведених в таблиці1.4  було 

з’ясовано, що такі країни як Великобританія та Німе-
ччина мають позитивні тенденція галузі на європейсь-
кому рівні, але поширений характер зростання спосте-
рігається в межах всіх наведених країни в рамках Єв-
ропейської панелі, з частковим винятком Греції, Іта-
лії, Іспанії і Словенії. Оборот консалтингу в указаних 
країнах виріс значно більше, ніж ВВП: на 5,2 % проти 
прогнозу щодо зростання на 1,9 % (CAGR 2012- 
2015 рр.). Дана тенденція доводить вплив розвитку 

промисловості в європейських країнах на розвиток  
ринку консалтингу. 

Проведений аналіз динаміки основних показни-
ків соціально-економічного розвитку доводить, що 
консалтинг в області управління, так як і підприємства  
промисловості, зіткнувся з кризою, яка пройшла Єв- 
 

ропою. Проте за статистичними даними, починаючі з 
2007 року ринок консалтингу в області управління на 
Європейському ринку послуг виріс в середньому на 
3,7 % на рік, у той час як ВВП країн Європи збільши-
вся в середньому на 1,0 % на рік (табл. 5). 
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Таблиця 5 
Динаміка оборотів консалтингу на Європейському  
ринку послуг та ВВП відповідно до Європейської  

панелі* у період 2007-2015 рр. 

Рік 

Динаміка оборотів конса-
лтингових послуг 

Динаміка GDP**(ВВП) 

Індекс пос-
тійного 

(База 2007 

=100) 

Темп зрос-
тання, 

% 

Індекс  
постійного 

(База 2007=100) 

Темп зрос-
тання, %

2007 100 - 100 - 

2008 107,5 7,5 99,2 -0,8 

2009 102,9 -4,3 93,9 -5,3 

2010 106,0 3,0 97,4 3,7 

2011 112,5 6,1 100,1 2,7 

2012 114,7 2,0 102,1 2,1 

2013 119,3 3,8 102,8 0,6 

2014 125,6 5,2 106,3 3,4 

2015 (очі-
куваний) 

134,0 6,6 108,0 1,6 

 CAGR 2007-2015 рр. 

2007-2015 3,7 1,0 

Джерело: розробки по обороту FEACO обстеження 
2006-2014; ВВП — Євростат 2015. [24].  

* Європейська панель включає в себе 10 європейсь-
ких країн обстеження FEACO. Ці 10 країн представляють 
78% європейського ВВП. 

** ВВП тенденція відноситься до номінального 
ВВП, тобто ВВП за ринковою ціною. 

 
 

У період 2007 — 2010 рр. відбувалося значне зни-
ження обороту консалтингових послуг у зв'язку з еко- 
номічним спадом в країнах Європи. Після 2010 р., ві-
дбулися зміни, за якими спостерігалося поступове по-
кращення обсягів консалтингу в області управління 
одночасно із загальними показниками ВВП у зв’язку 
з підвищенням попиту на його послуги. Динаміку об-
сягів зростання консалтингових послуг відносно тем-
пів зростання ВВП в країнах Європи за період 2008-
2015 рр. (2007 р. прийнятий за базовий) наведено на 
рис. 3. 

Аналіз динаміки обсягів консалтингових послуг 
по країнах Європі дозволяє встановити, що такі країни 
як Німеччина і Великобританія мають значні обсяги 
зростання управлінського консалтингу, в той час як 
інші отримали темпи зростання трохи вище, ніж їх 
ВВП. Так у період 2007-2015 рр. німецька індустрія 
управлінського консультування зростала із середньою 
швидкістю 6,3%, а економіка в цілому збільшилася на 
ставку 2,1%. У Великобританії, ринок консалтингових 
послуг виріс в середньому на 3,7% в той час як Брита-
нська економіка зросла лише на 0,8%. У таких країнах 
як Австрія, Фінляндія, Іспанія, Греція та Італія обсяг 
управлінського консалтингу збільшився набагато бі-
льше, ніж ВВП. Для більш детального аналізу слід 
провести щорічне порівняння оборотів консалтингу в 
області управління з ВВП в країнах Європи (табл. 6).  

 

 
Рис. 3. Динаміка темпів зростання обсягів консалтингових послуг відносно темпів ВВП  

в країнах Європи у період 2008-2015 рр. (побудовано за джерелом [24]) 
Таблиця 6 

Щорічне порівняння оборотів управлінського консалтингу з ВВП  
в країнах Європи за даними CAGR (2007-2015 рр.) 

Країни 
Управлінський консал-
тинг, оборот в рік, % 

ВВП **
щорічно 
CAGR, %

Відхилення між оборотами і 
ВВП за темпами  зрос-

тання,% 
Німеччина 6,3 2,1 +4,2 
Австрія 5,2 2,0 +3,2 
Фінляндія 4,3 1,3 +3,0 
Великобританія 3,7 0,8 +2,9 
Європейська панель (European Panel)* 3,7 1,0 +2,7 
Іспанія 2,1 -0,2 +2,3 
Греція -0,9 -3,0 +2,1 
Італія 2,1 0,1 +2,0 
Ірландія 0,7 -0,1 +0,8 
Франція 2,0 1,3 +0,7 
Словенія 1,1 1,0 +0,1 

Джерело: розробки по обороту FEACO обстеження 2006-2014; ВВП — Євростат 2015. 
* Європейська панель тут включає в себе 10 європейських країн обстеження FEACO. Ці 10 країн представляють 

78% європейського ВВП. 
** ВВП тенденція відноситься до номінального ВВП, тобто ВВП за ринковою ціною. 
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Відхилення оборотів управлінського консалтингу 
в країнах Європи за рамкою Європейської панелі в по-
рівнянні з ВВП представимо на рис. 4. 

За вищенаведеним аналізом було встановлено, 
що в найбільших європейських країнах управлінське 

консультування за зростаннями оборотів перевищило 
загальні економічні показники, але динаміка росту об-
сягів в цих країнах є різною (табл. 7). 

 

 
Рис. 4.  Відхилення між оборотами консалтингових послуг і ВВП в країнах Європи за даними CAGR  

(2007-2015рр.), %  (побудовано за джерелом [24]) 
 
 

Таблиця 7 
Динаміка оборотів консалтингових послуг для найбільших країн Європи за Єпанеллю у період 2007-2015 рр., % 

Країни 
Рік 

Динаміка 
оборотів 
ВВП** 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015

Європейська па-
нель* 

100 107,5 106 112,5 112,7 114, 119,3 125,6 134 108,0 

Німеччина 100 111,0 108,0 113,7 124,5 134,5 142,9 152,0 163,4 117,8

Великобританія 100 105,0 98,7 99,7 104,7 107,9 111,2 122,8 133,4 106,6

Франція 100 106,0 98,6 103,5 109,7 107,5 108,4 111,5 117,1 110,7

Італія 100 108,3 102,9 102,2 107,0 105,6 105,3 111,4 118,4 100,8

Іспанія 100 111,0 111,4 115,3 116,4 114,7 119,0 113,4 118,3 98,5
Джерело: розробки по обороту FEACO обстеження 2006-2014; ВВП — Євростат 2015. 
* Європейська панель тут включає в себе 10 європейських країн обстеження FEACO. Ці 10 країн представляють 

78% європейського ВВП 
** ВВП тенденція відноситься до номінального ВВП, тобто ВВП за ринковою ціною. 

 
За проведеним вище аналізом встановлено, що 

ринок консалтингових послуг у Німеччині, за оборо-
тами займає лідируючи позиції, за винятком 2009 і 
2010 р., які у період 2008-2015 рр. зросли на  52,4% та 
на кінець 2015 р. складали 163,4% відносно динаміки 
ВВП 117,8%. В таких країн як Франція, Італія і Іспанія 
економічна криза призвела до більш важкого і трива-
лого застою в консалтинговій індустрії. Так обороти 
консалтингових послуг у Франції у період 2008- 
2015 рр. зросли на 11,1%  та на кінець 2015 р. обороти 
за консалтингом були прирівняні до оборотів ВВП: 
117,% відповідно до 110,7%.  

У Великобританії, темпи зростання оборотів кон-
салтингових послуг варіювалися від від’ємного зна- 
чення 6,0% у 2009 до позитивного — 10,4% у 2014 році 
та на кінець 2015 р. становили 133,4%, які значно пе-
ревищували обороти ВВП у 106,6%. Динаміка оборотів 
консалтингових послуг для найбільших країн за Євро-
пейською панеллю відносно ВВП за 2015 р. предста-
вимо схематично (рис. 5). 

Протягом останніх трьох років з 2012 р. по 
2015 р., зайнятість  європейського консалтингу в об-
ласті управління за темпами зростання щорічно підви-
щувалася: у 2013 р. на 5,8%, у 2014 р. на 4,8%, у 2015 р. 
на 6,5% (табл. 8). 
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Рис. 5.  Динаміка оборотів консалтингових послуг для найбільших країн Європи  

за Європейською панеллю відносно ВВП за 2015 р., % (побудовано за джерелом [24]) 
 

Таблиця 8 
Темпи зростання зайнятості в управлінському консалтингу а країнах Європи у порівнянні  

з темпами зростання ВВП за період 2012-2015 рр. 

Країна 

Зайнятість, се-
редньорічний 
темп зростання 
у 2013 р., % 

Зайнятість, 
Середньорічний 
темп зростання у 

2014 р., % 

Зайнятість,
Середньоріч-
ний темп зро-

стання 
у 2015 р., % 

Зайнятість що-
річна CAGR 
2012-2015рр., 

% 

Щорічний 
оборот CAGR 
2012-2015 рр., 

% 

Австрія** - -13,5 9,3 -2,8 6,8

Фінляндія 1,0 7,0 2,0 3,3 3,3

Франція** - -2,0 15,0 6,2 3,9

Німеччина 4,5 5,9 7,4 5,9 6,7

Греція 8,2 8,9 2,0 6,3 2,6

Ірландія 3,5 3,5 11,0 5,9 7,2

Італія 2,5 1,6 5,3 3,1 3,9

Словенія -5,2 -2,9 1,5 -2,3 -1,0

Іспанія 7,9 -2,6 0,3 1,8 1,0

Великобританія 9,4 8,6 9,0 9,0 8,4

Європейська па-
нель * 

5,8 4,8 6,5 5,7 6,1 

Джерело: розробки по обороту  FEACO обстеження 2006-2014; ВВП — Євростат 2015. 
* Європейська панель включає в себе тільки 8 європейських країн опитування FEACO як для Австрії і Франції 

дані 2012 пропали без вісті. Ці 8 країн становлять 60% європейського ВВП. 
** У разі Австрії та Франції, середньорічний темп зростання як для зайнятості і обороту відносяться до 2013-15 

періоду і їх значення не є включені в CAGR європейської панелі. 
 

Отже, значне зростання обсягів управлінського 
консалтингу за період 2012 -2015 рр. викликало пози-
тивну динаміку в сфері зайнятості в середньому на 
6,1%. У Великобританії та Німеччини зайнятість в 
управлінському консалтингу знаходиться на високому 
рівні відповідно до їх обсягів на ринку послуг. У біль-
шості інших країн Європи, зростання зайнятості ма-
ють нестабільну тенденцію, яка потім вирівнюється з 
підвищенням обсягів наданих послуг. 

Однак в короткостроковій перспективі, тенденції 
росту зайнятості не завжди відповідають збільшенню 
оборотності щодо наданих консалтингових послуг. Так 

під час рецесії, деякі європейські компанії не прогно-
зували залучати нових консультантів професіоналів, а 
зберігали існуючих, відповідно до відновлення конса-
лтингової діяльності. У 2013 р. в країнах Європи, коли 
ринок управлінського консультування знаходився у 
періоді застою, зайнятість в сфері управлінського кон- 
сультування була вище ніж його обсяги (5,8% проти 
3,8%). У 2014 р. — рівень зайнятості збільшився 
менше, ніж ринок консалтингу (4,8% проти 5,2%), а у 
2015 р. — відбулися зміни, які призвели до вирівняння 
позицій зайнятості та обсягів управлінського консуль-
тування (6,5%  проти 6,6% відповідно) — рис.6. 
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Рис. 6. Європейська панель: порівняння темпів зростання зайнятості та оборотів на ринку консалтингових 

послуг у період 2013-2015 рр. (побудовано за джерелом [24]) 
 
Співвідношення змін у сфері зайнятості та в обо-

роті консалтингових компаній на європейському ри-
нку послуг доводить, що причина змін пов’язана з 
процесами ціноутворення в консалтинговій індустрії. 
Тобто, порівняння темпів зростання зайнятості з тем-
пами зростання обороту дозволяє охарактеризувати 
консалтингову діяльність через структуру цін в рамках 
консультування з питань управління. У період 2012-
2015 рр. обсяги європейського консалтингу зросли на 
18,4%, тоді як зайнятість на 18,0%, що підтверджує по-
зитивну динаміку в структурі цін (табл. 9). Однак ця 
тенденція, в рамках європейських країн, відрізняється 
у продовж аналізованого періоду, зокрема зростання 
обсягів у деяких країнах є вищими над темпами зай-
нятості у зв’язку зі збільшенням компаній управлінсь-
кого консультування. 

Відхилення між темпами зростання обсягів на ри-
нку консалтингових послуг та зайнятості в консалти-
нгових компаніях у період 2012—2015 рр. наведено на 
рис. 7. 

Отже, проведені розрахунки доводять, що в таких 
країнах як Німеччина, Великобританія та Італія, ба-
ланс між оборотом і зайнятістю є незначним, тоді як 
в кожному окремому році зміни на рівні зайнятості є 
або значно більшими, або значно нижчими ніж відпо-
відна зміна обороту (табл. 10).  

Таблиця 9 
Порівняння темпів зростання оборотів консалтингових  

послуг проти зайнятості у країнах Європи   
за Європейською панеллю у період 2012 — 2015 рр. 

Країни 

Оборот, 
темпи 

зростання 
2012- 

2015 рр, % 

Зайня-
тість, 

темпи зро-
стання 
2012- 

2015 рр, % 

Відхи-
лення,% 

Ірландія 23,1 18,9 +4,2

Словенія -2,9 -6,6 +3,7

Німеччина 21,5 18,9 +2,6

Італія 12,0 9,6 +2,4

Європейська па-
нель (European 
Panel)* 

18,4 18,0 +0,4 

Фінляндія 10,3 10,2 +0,1

Великобританія 27,5 29,4 -1,9

Іспанія 3,2 5,4 -2,2

Греція 8,1 20,2 -12,1

Джерело: розробки по обороту FEACO обстеження 
2006-2014; ВВП — Євростат 2015. 

* Європейська панель включає в себе тільки 8 євро-
пейських країн опитування FEACO як для Австрії і Фран-
ції дані 2012 пропали без вісті. Ці 8 країн становлять 60% 
європейського ВВП. 

Таблиця 10 
Порівняння обороту і динаміки зайнятості на ринку консалтингових послуг  

для окремих країн Європи за період 2012-2015 рр. 

Роки Німеччина Великобританія Італія 

Оборот, 
темп зрос-
тання, % 

Зайнятість, 
темп зрос-
тання, % 

Оборот,
темп зростання, 

% 

Зайнятість, 
темп зрос-
тання, % 

Оборот, 
темп зрос-
тання, % 

Зайнятість, 
темп зрос-
тання, % 

2012 8,0 4,1 3,1 -6,4 -1,3 2,3

2013 6,2 4,5 3,1 9,4 -0,3 2,5

2014 6,4 5,9 10,4 8,6 5,8 1,6

2015 
(expected) 

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

 CAGR 2011-2015 рр.

 7,0 5,5 6,3 4,9 2,3 2,9
Джерело: розробки по обороту ФЕАКО опитування 2006-2014. 
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Рис. 7. Відмінності між темпами зростання обсягів та зайнятості консалтингових компаній  

в країнах Європи у період 2012-2015 рр. (побудовано за джерелом [24]) 
 
У процесі аналізу було з’ясовано, що, встановлені 

відмінності обмежені в Німеччині, де темпи зростання 
обороту є досить стабільним протягом всього періоду та 
значно перевищують темпи зростання зайнятості. Проте, 
вказані відхилення помітні в Великобританії, де темпи 
зростання обороту управлінського консалтингу відносно 
зайнятості є більш нестабільними. В Італії, де дія застій-
ного періоду була значною, було виявлено нестабільні 
коливання між темпами зростання обсягів та зайнятості. 

Річний оборот консалтингової компанії за рівнем 
професіоналізму консультантів розглядається як пока-
зник продуктивності, оскільки він пов'язаний з одного 
боку — середньою ціною на консалтингові послуги, з 
іншої — середнім рівнем завантаженості. Причому, за 
проведеним аналізом було виявлено, що обороти на 
професійні послуги мають істотні відмінності по всій 
Європі: в північних країнах середній дохід на одного 
професіонала враховував 200 тис. Євро на рік, в той 
час як в країнах Середземномор'я він був трохи вище 
100 тис. Євро (табл. 11).  

Дані Австрії відносяться тільки до 2014 року, а 
також незалежні консультанти були включені. 

Якщо враховувати помітні розбіжності в заванта-
женості між країнами Європи, то значний розрив в 
обороті за окремим консультантом по країні буде обу-
мовлений різною структурою ціноутворення. Так на 
різних національних ринках завантаженість консуль-
тантів відрізняється: країни Північної Європи мають в 
середньому щоденні консультаційні послуги, які вдвічі 
більші країн Середземномор'я (рис. 8). 

Відповідно сегментації європейського ринку конса-
лтингових послуг за спеціалізацією, ринок консульту-
вання поділений на сім напрямків: 1) операції, 2) стра-
тегічне управління, 3) продажі і маркетинг, 4) фінанси та 
управління ризиками, 5) кадри і зміни, 6) технології та 
7) інші послуги. Домінуючим у 2014 р. фахівці визначили  
технології, операції і стратегії, кожен з яких на ринку 
консалтингових послуг становить близько 20% (табл. 12). 

Аналіз розподілу обсягів за напрямами роботи 
консультантів на Європейському ринку послуг дово-
дить, що у 2014 р. операції є одним з основних елеме-
нтів управлінського консультування, а його зростання 

було простимульовано урядами у зв’язку з впрова-
дженням інновацій в області виробництва. (рис. 9). 

 
Таблиця 11 

Оцінка консалтингових компаній за рівнем оплати про-
фесіоналізму консультантів по країнах Європи у період  

2013-2015 рр. 
Оцінка компанії 
за рівнем профе-
сіоналізму консу-

льтанта, 
тис. Євро

Країни 

Оцінка компанії 
за рівнем профе-
сіоналізму консу-

льтанта, 
тис. Євро

Вище 200 
Фінляндія 249
Німеччина 234

Від  150 до 200 

Франція 186
Великобританія 181
Європейська панель 
(European Panel)* 

177 

Від 100 до 150  

Ірландія 159
Іспанія 122
Греція 119
Австрія** 113
Італія 111

Нижче 100 Словенія** 99

Джерело: розробки по обороту FEACO обстеження 
2006-2014; ВВП — Євростат 2015. 

* Європейська панель включає в себе 10 європейсь-
ких країн обстеження FEACO. Ці 10 країн представляють 
78% європейського ВВП. 

** Через відсутність даних, фахівці в Австрії і Сло-
венії були вважається рівною 80% від загального числа 
працівників. У випадку 

 
Другим напрямком на Європейському ринку кон-

салтингових послуг є технології, які необхідні з поши-
ренням інформаційних комп’ютерних мереж та необхід-
ністю захисту від них. Третім за попитом, було визначено 
стратегічне управління, яке протягом останніх років 
стало менш затребуваним з поширенням використання 
короткострокових проектів в країнах Європи. (рис. 10). 

На ринку управлінського консультування в краї-
нах Європи послуги реалізуються в трьох найбільш ак-
туальних сегментів господарської діяльності, а саме 
виробництво, послуги і державний сектор. Європей-
ська промисловість використовує консалтингові по- 
слуги в області управління, що складало у 2014 р. 
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59,4% від обсягу консультування. Консалтингові пос-
луги на Європейському ринку послуг в секторі оброб- 
ної промисловості становили 27,8 % від загального 

консультування, на державний сектор залишилося 
12,9 % (табл. 13). 

 

 
Рис. 8. Середній оборот компанії за рівнем професіоналізму консультанта в країнах Європи  

у період 2013-2015рр.,  тис. Євро (побудовано за джерелом [24]) 
 

Таблиця 12 
Розподіл обсягів за напрямками роботи консалтингових компаній на Європейському ринку послуг у 2014 р., % 

Країни Операції Технології 
Стратегічне 
управління 

Кадри і 
зміни 

Фінанси і 
зміни 

Продаж і 
маркетинг 

Інші 

Австрія 18 8 29 17 9 9 10

Фінляндія 20 5 20 20 10 10 15

Франція 13 19 26 23 0 0 19

Німеччина 38 21 18 13 5 4 1

Греція 23 15 24 6 21 2 9

Ірландія 30 23 17 11 1 2 16

Італія 11 14 22 21 22 5 5

Словенія 32 13 22 7 8 10 8

Великобританія 13 28 10 10 15 1 23

Європейська па-
нель 
(European Panel)* 

21 20 19 16 9 3 12 

Джерело: розробки по обороту FEACO опитування 2006-2014. 
* Європейська панель включає в себе тільки 9 європейських країн опитування FEACO, як дані по Іспанії відсутні. 

Ці 9 країн представляють 71% європейського ВВП. 

 

 
Рис. 9. Аналіз розподілу обсягів консалтингових компаній на Європейському ринку послуг за напрямками роботи   

у 2014 р., % (побудовано за джерелом [23]) 
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Рис. 10. Обсяги консалтингових компаній основних країн Європи за напрямами послуг у 2014 р., %  

(побудовано за джерелом [24]) 
 

Таблиця 13 
Європейський оборот консалтингових послуг за секто-

рами економіки і розподіл їх у ВВП  2014 р., % 
Назва сектору Оборот конса-

лтингових пос-
луг 

Розподіл ВВП

Промисловий 27,8 25,4 

Надання послуг 59,4 55,2 

Державний 12,9 19,4 
Джерело: розробки по обороту MC — FEACO обсте-

ження 2006-2014; ВВП — Євростат 2015. 

 
Порівняння розподілу секторів економіки в краї-

нах Європи між оборотом консалтингових послуг та 
ВВП у 2014 р. наведено на рис. 11. 

Сьогодні, Європейський консалтинг в області уп-
равління, має в середньому 15% від обороту, який на-
дходить від експорту як в межах європейських країн 
так і за їх межами. Однак традиційно, внутрішній Єв-
ропейський ринок консалтингових послуг складає 
найбільшу частку 85 %. (табл. 14).  

 

Таблиця 14 
Оборот консалтингових компаній на ринку послуг Європи 

у 2014 р. 
Країна Внутрішній 

ринок 
Експорт 

в межах ЄС 
Експорт
за межами 

ЄС 

Австрія 80 16 4

Фінляндія 70 20 10

Франція 92 5 3

Греція 86 10 4

Ірландія 89 10 1

Італія 91 2 7

Іспанія 70 0 30

Великобританія 81 10 9

Європейська па-
нель 
(European Panel)*

85 6 9

Джерело: Наші розробки по обороту MC — феаки 
опитування 2006-2014. 

* Європейська панель включає в себе тільки 8 євро-
пейських країн опитування FEACO, так як дані з Німеч-
чини та Словенії не були завершені. Ці 8 країн представ-
ляють 57% європейського ВВП. 

 

 
Рис. 11. Порівняння розподілу секторів економіки в країнах Європи між оборотом консалтингових послуг  

та ВВП у 2014 р., %  (побудовано за джерелом [24]) 
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Проте, основна частина експорту, яка пов'язана з 
управлінським консультуванням, здійснюється за ме-
жами Європейського Союзу, що склало 9 % від зага-
льного обороту. Найбільший показник експорту кон-
салтингових послуг за межами ЄС отримала Іспанія — 
30%, яка реалізує послуги Латинській Америці у 
зв’язку з тривалою співпрацею. Португалія має анало-
гічний профіль щодо своїх колишніх колоній, голов-
ним чином в Африці.  

Проведений аналіз стану ринку консалтингових 
послуг в Європі за період 2007-2015 рр. доводить, що: 

1) ринок консалтингових послуг в Європейських 
країнах стрімко зростає і розвивається. Динаміка обо-
ротів консалтингових послуг у період з 2007 р. по 2015 
р. збільшилась на 26,5 % та становить у 2015 р. 134% 
відносно динаміки оборотів ВВП — 108 %; 

2) країнами-лідерами за обсягом наданих конса-
лтингових послуг являються Німеччина, Великобрита-
нія, Франція, Італія та Іспанія; 

3) зайнятість європейського консалтингу протя-
гом 2012-2015 рр. в області управління за темпами зро-
стання щорічно зростає. У загальному вигляді збіль-
шення обсягів управлінського консалтингу у період 
2012-2015 рр. викликало позитивну динаміку в сфері 
зайнятості в середньому на 6,1%. Проте за окремими 
періодами зміни були наступними: в 2013 р., зайня-
тість в сфері управлінського консультування була 
вище ніж його обсяги (5,8% проти 3,8%), у 2014 р. рі-
вень зайнятості збільшився менше, ніж ринок конса-
лтингу (4,8% проти 5,2%), а у 2015 р. відбулися зміни, 
які призвели до вирівняння позицій зайнятості та об-
сягів управлінського консультування (6,5%  проти 
6,6% відповідно); 

4) річний оборот консалтингової компанії за рів-
нем професіоналізму консультантів розглядався як по-
казник продуктивності, оскільки він пов'язаний з од-
ного боку — середньою ціною на консалтингові пос-
луги, з іншої — середнім рівнем завантаженості. В пі-
внічних країнах Європи середній дохід на одного про-
фесіонала враховує 200 тис. Євро на рік, в той час як 
в країнах Середземномор'я він трохи вище 100 тис. 
Євро. Завантаженість консультантів теж відрізняється: 
країни Північної Європи мають в середньому щоденні 
консультаційні послуги, які вдвічі більше країн Сере-
дземномор'я; 

5) основними напрямками управлінського консу-
льтування на європейському ринку послуг визначено: 
операції, стратегії, технології, які окремо становить 
близько 20% від загального обсягу; 

6) провідними секторами економіки, що спожи-
вають консалтингові послуги в Європі, є послуги для 
промисловості (59,4%)  у вигляді банківських і страхо-
вих, а також обробна промисловість (27,8%); 

7) внутрішній ринок консалтингових послуг скла-
дає найбільшу частку 85 %, тоді як 15% від обороту 
надходить від експорту як в межах європейських країн 
так і за їх межами.  

Таким чином, європейський ринок консалтингу 
в сфері управління зростає, навіть не дивлячись на фі-
нансові та політичні кризи, так як в кризовий час ком-
панії часто користуються послугами консультантів, 
щоб знизити собівартість вироблених товарів і послуг 
та збільшити ефективність ведення діяльності в ці-
лому. Прогноз на 2016 рік передбачає зростання ринку 
консалтингу в Європі на 2 — 4% зі збереженням тен-
денцій зростання функціональних сегментів — цей 

факт говорить про те, що навіть економічна криза в 
цілому і політична окремо, пов'язана з ситуацією на 
Україні, не впливає на бажання та рішення приват-
ного бізнесу користуватись послугами управлінських 
консультантів.  

Отже, ринок консалтингу Західної можна назвати 
більш зрілим. Навіть без урахування обсягу ринку в 
грошовому еквіваленті можна відзначити, що в проце-
нтному вираженні сегменти управлінського консалти-
нгу в Західній Європі представлені більш одномірно, 
ніж в Україні. Можна зробити висновок про те, що на 
поточний момент компаніям України більше потрібна 
допомога в розробці стратегій та трансформації орга-
нізації і бізнес-процесів, ніж допомога консультантів 
в кадрових і фінансових питаннях. Цей факт поясню-
ється тим, що в країнах Західної Європи компаніям 
рідше доводиться переглядати свої стратегічні цілі та 
завдання, оскільки економіка більш стабільна, ніж в 
країнах Східної Європи і Україні. 

 
Становлення консалтингу в системі стратегічного 

управління підприємств України. Бажання вітчизняних 
підприємств бути платоспроможними в умовах глибоких 
економічних змін призводить до загострення конкурент-
ної боротьби. Кризові явища та військові конфлікти на 
сході України суттєво обмежили доходи підприємств. Ке-
рівництво багатьох компаній посилило пошук можливих 
варіантів скорочення виробничих витрат. Для підвищення 
конкурентоспроможності товарів та послуг потрібні відпо-
відні механізми й інструменти. Тому у ході підтримки еко-
номічного розвитку у стратегічній перспективі форму-
ються нові моделі та підходи до управління економікою, 
впроваджуються нові ринкові методи господарювання.  

Виникнення стратегічного консалтингу як предмет-
ної сфери управлінського консультування співпадає с ро-
звитком стратегічного управління в діяльності розвинених 
країн світу. У травні 1971 року у Пітсбурзі (США) було 
проведено розширену конференцію з питань стратегіч-
ного управління, де було підбито підсумки розвитку стра-
тегічного підходу в управлінні компаніями, а також визна-
чено основні напрямки розвитку стратегічного управ-
ління. З цього часу відбувся розподіл між поточним та 
стратегічним управлінням, почали закладатися основи ро-
звитку останнього. 1973-й piк вважається початком регу-
лярного теоретичного дослідження та практичного впро-
вадження стратегічного управління. Відтоді цей напрямок 
у теорії та практиці управління бурхливо розвивається, до-
слідження в цій галузі проводяться в усьому світі, біль-
шість процвітаючих організацій досягли своїх результатів 
саме завдяки впровадженню системи стратегічного управ-
ління [25; 26, c.120-134].  Поява стратегічного консал-
тингу відбувалася в епоху становлення інформаційної 
економіки, коли стала очевидною знаннєва природа 
консультування, яка проявилася у змістовному напов-
ненні дефініції менеджмент-консалтингу як «сукупно-
сті знань та інформації, що спрямована на забезпе-
чення розуміння функціонування певних галузей», 
«набору методів, спрямованих на ідентифікацію орга-
нізаційних проблем, розробку конкретних напрямів їх 
подолання, а також контроль зовнішніх змін у конк-
ретних галузях» [27].  

На думку американського професора М. Кіппінга 
[28], виникнення стратегічного консалтингу стало визна-
чальною віхою розвитку управлінського консультування. 
Якщо становлення менеджмент-консалтингу, зазначає 
дослідник, було пов’язано з розвитком наукового менедж- 
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менту, то друга хвиля його піднесення пов’язана з розви-
тком інновації як стратегічного інструменту та форму-
ванням стратегічного напряму консультування.  

З цього приводу слід провести поглиблений розгляд 
теоретичних аспектів формування авторської позиції 
щодо поняття «стратегічний консалтинг» та необхідності 
закладення в його основі стратегії як системи управління 
розвитком. У розрізі цього питання слід з’ясувати, що 
стратегічний консалтинг для України є потужним джере-
лом інформаційних й інтелектуальних ресурсів, спрямова-
них на підвищення рівня конкурентоспроможності та 
інноваційного розвитку підприємств-замовників.  

Філософська наука визначає, що на відміну від 
явищ руху, зміни, що можуть викликатися дією і зов-
нішніх по відношенню до об'єкта сил, розвиток являє 
собою саморух об'єкта — іманентний процес, джерело 
якого укладено у самому об'єкті, що розвивається. Ро-
звиток виникає в результаті протиріч, боротьби нового 
і старого, боротьби "суперечливих, взаємовиключних, 
протилежних тенденцій", властивим об'єктам "при-
роди", їхнього подолання, перетворення в нові проти-
річчя [29; 30].  

Проте економічні науки доводять, що ефективне 
функціонування та розвиток підприємств відбувається 
під впливом різноманітних чинників: зовнішніх (не-
контрольовані) та внутрішніх (контрольовані). Для ви-
значення найбільш суттєвих чинників впливу на роз-
виток підприємства розглянуто підходи різних науко-
вців до їх складу [31; 32; 30]. Встановлено, що найбі-
льший вплив на розвиток підприємства чинять фінан-
сово-економічні, науково-технічні, інноваційні чин-
ники та людські ресурси. Проте думки вчених відно-
сно основних чинників різняться. Так на погляд одних 
вчених, розвиток підприємства здійснюються на ос-
нові ефективного використання інтелектуально-кад-
рових ресурсів та інформаційних технологій [34, 
с.194]. Інші, під розвитком розуміють процес, унаслі-
док якого відбувається зміна якості чого-небудь, пере-
хід від одного якісного стану до іншого, вищого [35].  

Вже доведено, що кожне підприємство прагне за-
безпечити розвиток власної діяльності, який передба-
чає управління підприємством та його ресурсами. З 
цього приводу підприємство має розробити ефективну 
систему, модель чи концепцію управління розвитком, 
яка буде ґрунтуватися на відповідних економічних та 
організаційно-управлінських механізмах. Враховуючи 
вищезазначене, виникає необхідність дослідження пи-
тань щодо «управління розвитком підприємств» та 
його окремих цілісних категорій «управління» та «ро-
звиток». З цією метою слід провести компаративний 
аналіз, який поєднує сукупність методів або прийомів 
щодо порівняння об’єктів та явищ, виявляє загальне й 
особливе, а також досліджує причини змін та виявляє 
тенденції розвитку.  

Спочатку слід визначити базисні характеристики 
загальнонаукового поняття «розвиток підприємства». 
Дослідженню сутності категорії «розвиток підприємс-
тва» присвячені роботи багатьох науковців, зокрема 
Л.А. Базилевича, С.П. Дунди, В. Кифяк, Є.М. Корот-
кова, Є.Д. Коршунової, Т.Б. Надтоки, А.Н. Петрова, 
Ю.А. Плугіної, Л.Р. Прийми, Р.О. Побережного, Ю.С. 
Погорєлова, Ю.А. Путятіна, О.В. Раєвнєвої, Р.А. Фа-
тхутдіновата ін. Теоретичний аналіз існуючих науко-
вих підходів виявив відсутність цілісної й узгодженої 
думки щодо трактування сутності цього поняття. 

Проте розгляд змістовності дефініції «розвиток підп-
риємства» є актуальним. 

Існує багато визначень розвитку підприємства. За 
Й. Шумпетером [36, с.142] розвиток являє собою 
зміну траєкторії руху, зсунення стану рівноваги, пере-
хід економічної системи від заданого на певний мо-
мент часу центру рівноваги до іншого, постійна адап-
тація економіки до мінливого центру рівноваги, здій-
снення нових комбінацій факторів виробництва. Деякі 
вчені [37, с.296; 38, с.62] пояснюють його як процес 
змін, що ведуть до підвищення опірності і життєвості 
системи, здатності чинити опір руйнівним силам зов-
нішнього середовища. Інші [39, с.62] розглядають ро-
звиток як процес збільшення можливостей та бажання 
задовольнити власні потреби та потреби інших. 

Часто процеси розвитку ототожнюють з проце-
сами зростання. Вченими доведено, що зростати — це 
збільшуватись в розмірах або числом, а розвиватись — 
збільшувати здатності та компетенції. Для зростання 
характерні кількісні характеристики, тоді як для роз-
витку — атрибутивні. Разом з тим розвиток може міс-
тити в собі елементи зростання. Між зростанням та 
розвитком не обов’язково існує протистояння, вони 
можуть підсилювати дію одне одного, тобто між ними 
виникає ефект синергії. Зростання не завжди веде до 
збільшення цінності, тоді як розвиток його передба-
чає. Для зростання збільшення цінності підприємства 
не є обов’язковим, але розвиток без цього неможли-
вий. На відміну від розвитку, зростання не вимагає си-
стемності. При рості збільшується кількість або розмір 
елементів цілого, а при розвитку елементи цілого мо-
жуть не зазнавати змін, але ціле при цьому змінюється 
як система [40, с.106].  

У процесі аналізу підходів до розуміння категорії 
«розвиток» вченими було відокремлено основні його 
характеристики, а саме: у процесі руху та змін набуває 
можливості до саморуху; відображає зміни явищ під 
впливом внутрішніх протиріч; зовнішні фактори не 
викликають руху, а лише модифікують його; здійсню-
ється переважно шляхом свідомих, цілеспрямованих 
перетворень об’єкта розвитку; безперервний у часі 
процес; рух відбувається по спіралі [41, с.14; 42, с.18].  

В основі оцінки та аналізу розвитку підприємства 
знаходиться його виробнича функція та бюджетні об-
меження, а критерієм аналізу виступає технічна ефек-
тивність виробничої системи з перетворювання фак-
торів виробництва [43, с. 696]. Це пояснюється здат-
ністю підприємства до адаптації під впливом змін зо-
внішнього середовища. У таких умовах підприємство 
спроможне вирішувати протиріччя, які виникають 
всередині підприємства, визначають траєкторію його 
розвитку. Але підвищення рівня технічної ефективно-
сті вимагає у підприємства додаткових витрат ресурсів 
і часу, нестача яких може призвести до процесів про-
тилежних розвитку. За таких умов розвиток підприєм-
ства і криза взаємообумовлені та діють циклічно. 

Вищезазначені аспекти дають підстави зробити 
висновок, що розвиток підприємства відбувається не 
самостійно, а ґрунтується на законах розвитку. Пого-
джуємося з думкою С.П. Дунди, що основними зако-
нами розвитку є: закон онтогенезу, композиції і про-
порційності, самозбереження, конкуренції, ефект ма-
сштабу, перехід на нові наукові підходи і принципи, 
синергії, впорядкованості [44]. 

Узагальнення визначень різних авторів поняття 
«розвиток підприємства» наведено в табл. 15. 
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Таблиця 15 
Основні підходи до визначення сутності розвитку підприємства 

Сутність підходу Визначення

Прогресивний

зміна 
стану підприємства на 
більш прогресивний 

якісні перетворення, що призводять до істотного підвищення ефективності діяльності під-
приємства Л.А. Базилевич [45, с.14]  

динамічна система взаємодіючих підсистем, передумов, факторів і принципів, які форму-
ють вектор кількісних і якісних змін функціонування підприємством, спрямованих на до-
сягнення пріоритетів В. Кифяк [46, с. 193]  

Трансформаційний

зміна 
підприємством свого 

якісного стану 

унікальний процес трансформації відкритої системи в просторі та часі, який характеризу-
ється перманентною зміною глобальних цілей його існування шляхом формування нової 
дисипативної структури і переводом його в новий атрактор (одна з альтернативних траєк-
торій розвитку підприємства) функціонування О.В. Раєвнєва [40, с. 108]  

процес сукупних змін у соціально-економічній системі підприємства, спрямований на 
його перехід у новий якісно-кількісний стан у часі під впливом факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, причому за напрямом він може бути як позитивним, так і нега-
тивним Т.Б. Надтока [32]  

Кількісний

зміна 
розмірів та показників 

підприємства 

якісні перетворення в його діяльності за рахунок змін кількісних і структурних характери-
стик техніко-технологічних, організаційно-комунікаційних, фінансово-економічних ресу-
рсів на основі ефективного використання інтелектуально-кадрових ресурсів та інформа-
ційних технологій Ю.А. Плугина [34, с. 194]  

процес зростання розмірів підприємства та підвищення показників його діяльності шля-
хом постійного вдосконалення виробництва, оновлення технологій та моделей управління  
А.В. Черних [47].  

Адаптивний

 

Сукупність спрямованих, інтенсивних та якісних змін економічної природи, що відбува-
ються на підприємстві внаслідок суперечності у внутрішньому середовищі та впливів фа-
кторів зовнішнього середовища С.П. Дунда [44]  

Безупинний процес, що відбувається за штучно встановленою або природною програмою 
як зміна станів підприємства, кожен з яких є якісно іншим за попередній, через що у 
підприємства як у більш складної системи виникають, розкриваються та можуть бути ре-
алізовані нові можливості, нові властивості, якості та характерні риси, які сприяють здат-
ності підприємства виконувати нові функції, вирішувати принципово інші завдання, що 
зміцнює його позиціонування в зовнішньому середовищі і підвищує здатність протидіяти 
його негативним впливам Ю.С. Погорєлов [48, с. 32].  

 
Аналіз вищенаведених змістовних трактувань по-

няття «розвиток підприємства» дає змогу не тільки ви-
ділити наукові підходи, а ще й спільні риси щодо по-
глядів науковців на визначення досліджуваної катего-
рії. З цього приводу розвиток підприємства за спіль-
ними рисами розглядають як:  

− сукупність змін, у ході яких відбувається тра-
нсформація якісного стану підприємства; 

− систему взаємодіючих підсистем; 

− процес представлений послідовним переходом 
від одного стану підприємства «n» до іншого стану 
«n+1» через сукупність проміжних станів за умови, що 
кожний наступний стан буде якісно іншим за попере-
дній [49].  

Узагальнення існуючих думок з приводу сутності 
поняття «розвиток підприємства» та застосування ба-
зових засад системного підходу дозволило уточнити 
його традиційне визначення. На нашу думку «розви-
ток підприємства» — це безупинний процес трансфо-
рмації динамічної системи в просторі та часі, який ві-
дбувається у взаємодіючих підсистемах підприємства 
та призводить до появи якісно нового стану й зміц-
нення життєвої системи. В основу авторського ба-
чення покладається системний та процесний підходи. 
Акцент ставиться на тому, що підприємство розгляда-
ється у вигляді системи, яка динамічна в просторі й 
часі та має векторну спрямованість якісних та кількіс-
них показників, й зміцнення життєвої системи за ок-
ремими бізнес-процесами. За таких умов формування 

вектору кількісних і якісних змін буде відповідати ці-
лям підприємства. 

Забезпечення необхідної векторності розвитку 
підприємства можливо за рахунок грамотного управ-
ління ним. Управління, за визначенням І. Ансофа, яв-
ляє собою комплексний процес, спрямований на ви-
рішення проблем, який може бути представлений як 
відстеження тенденцій, постановка цілей, розуміння 
проблем і можливостей, діагноз, розробка й вибір аль-
тернатив, складання програм і бюджетів, напрямок ре-
алізації й визначення заходів щодо виконання. [50, c. 
28].  

На сьогодні існує багато підходів до управління під-
приємством, кожний з яких наголошує на певному аспе-
кті функціонування підприємства. За П.Ф. Друкером, уп-
равління — це особливий вид діяльності, що перетворює 
неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану і 
продуктивну групу [51]. А на думку Г.В. Єльникової, уп-
равління — це особливий вид людської діяльності в умовах 
постійних змін внутрішнього та зовнішнього середовища, 
який забезпечує цілеспрямований вплив на керовану сис-
тему для збереження і впорядкування її в межах заданих 
параметрів на основі закономірностей її розвитку та дії ме-
ханізмів самоуправління [52]  

В. Коломойцев розглядає управління з позиції 
його дії та пропонує таке визначення цього поняття 
«…систематичний вплив на об’єкт (підприємство, ор-
ганізацію або його підрозділи) з метою забезпечення 
його життєдіяльності, злагодженої роботи і дослід- 
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ження кінцевого результату» [53, c.319]. С. Хамініч 
стверджує, що управління — це сукупність взаємо-
пов’язаних дій, обраних на підставі певної інформації 
та спрямованих на підтримку чи покращення функці-
онування об’єкта управління відповідно до поставле-
них цілей. Управління визначається також як процес 
вжиття заходів і дій для наближення фактичних ре-
зультатів діяльності підприємства до бажаного резуль-
тату [51, с. 3].  

У ході аналізу теоретичних підходів до поняття 
«управління»  встановлено, що суттєвих розбіжностей 
щодо його визначення не має. У загальному розумінні 
управління в економіці розглядається як процес 
впливу на конкретний об’єкт управління задля досяг-
нення певної мети. 

Проаналізувавши теоретичні підходи до сутності 
понять «розвиток підприємства» та «управління» нами 
було виявлено, що дослідження економічної категорії 
«управління розвитком підприємства» потрібно про-
водити з урахуванням основних критеріїв ефективного 
функціонування: з позицій системності та досягнення 
стратегічних цілей, ресурсного забезпечення, впрова-
дження інновацій та інноваційного розвитку. З цього 
приводу слід провести більш детальний розгляд суті 
понять «розвиток підприємства» за кожним окремим 
критерієм. 

Управління розвитком підприємства з позиції си-
стемності  вчені поділяють на дві категорії. З однієї 
сторони досліджують систему управління розвитком 
підприємства з огляду на теоретико-методологічні ас-
пекти [55—58], а інші розглядають цей процес на при-
кладі галузі чи сфери діяльності з урахуванням специ-
фіки господарювання підприємств [59—63].  

При розгляді поняття «управління розвитком під-
приємства»  автори [61; 63; 64] керуються теорією си-
стем, виокремлюють мету та завдання управління, за-
значають об’єкт, функції, чинники впливу, пропону-
ють власні критерії, принципи та рівні управління. Де-
які вчені систему управління розвитком підприємства 
розуміють як «процес розробки і реалізації фінансово-
економічних та виробничо-технічних управлінських 
рішень щодо досягнення цілей розвитку і регулює вза-
ємозв’язки між складовими частинами даної системи 
на основі оптимізації процесів досягнення та забезпе-
чення ефективності функціонування у діючих умовах 
господарювання [65, с. 107].  

На думку інших, «управління розвитком (керова-
ний розвиток) — це процес або підтримка підприємства у 
плановому періоді розвитку, або штучної зміни еволюцій-
ного вектора розвитку підприємства для досягнення мега-
цілі існування системи — формування адекватного умо-
вам, що стохастично змінюються, рівня конкурентоздат-
ності і забезпечення тривалої присутності підприємства в 
економічному просторі національної чи світової еконо-
міки» [66, с. 101].   

Слід погодитися з думкою вчених та встановити, 
що основним засобом досягнення цілей розвитку під-
приємства є стратегія. І це не випадково, так як ви-
значення стратегічних цілей обов’язково призводить 
до формування шляхів їх досягнення, тоді стратегія 
виступає планом або моделлю розвитку. Отже, вико-
ристання стратегії в управлінні розвитком підприємс-
тва з одного боку об’єднує процес цілеутворення, а з 
іншого — є засобом координації цілей і ресурсів. 

Теорія стратегічного управління і планування була 
започаткована і розвинута американськими дослідниками 
бізнесу, консультаційними фірмами і увійшла до складу 
методів внутрішнього планування всіх процвітаючих ком-
паній світу. Так у роботах західних вчених увагу зосере-
джено на питаннях адаптації підприємств до змінних умов 
зовнішнього середовища та застосування в управлінні 
стратегії. Такі відомі вчені, як І. Ансофф, Р. Акофф,  К. 
Боумен, Б. Карлоф, У. Кінг, Д. Кліланд, Г. Кунц,  А. То-
мпсон, Дж. Стрікленд, М. Портер, М. Хамель, М. Мін-
цберг, по-різному визначають поняття “стратегія”. В Ук-
раїні теорія і практика стратегічного управління ще не на-
була широкого практичного значення. Але значний нау-
ковий внесок у дослідження теоретичних засад стратегіч-
ного управління зробили такі вчені як: О.Алимов, В.Гера-
симчук, Г.Дмитренко, Є. Панченко, М. Мартиненко, 
М. Мізюк, В. Пастухова, Г. Савіна, Ф. Хміля, З. Шерш-
ньова. 

Побудова системи стратегічного управління потребує 
чіткого уявлення про переваги цього явища в діяльності 
підприємств, яке має многогранний характер. З одного 
боку, стратегічне управління — багатоплановий, форма-
льно-поведінковий управлінський процес, який допома-
гає формулювати та виконувати ефективні стратегії, що 
сприяють збалансуванню відносин між організацією, 
включаючи її окремі частини, та зовнішнім середовищем, 
а також досягненню постановлених цілей [67, c.69]  Таке 
управління орієнтує діяльність підприємства на пошук і 
проведення змін споживачів та їх запитів.  

З іншого, стратегічне управління — це реалізація кон-
цепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний під-
ходи до діяльності підприємства, що дає можливість вста-
новлювати цілі розвитку, порівнювати їx з наявними мо-
жливостями (потенціалом) підприємства та приводити у 
відповідність шляхом розробки та реалізації системи стра-
тегій [50, c.60]. Такий підхід відзначає головний інстру-
мент управління розвитком підприємства — стратегію. «За 
своєю сутністю стратегiя є перелiком правил для прий-
няття рiшень, якими органiзацiя користується в своїй дія-
льності». І. Ансофф стверджує, що досвiдчений фахiвець 
бiзнесу завжди зможе розгледiти за успiхом підприємства 
ту чи іншу оригiнальну стратегію [68, c.145].  

Заслуговують на увагу погляди Генрі Мінтцберга. На 
відміну від класичних уявлень про стратегію, як найвище 
мистецтво раціоналізму, він відніс її до прикладного рівня, 
запропонувавши термін "ремеслова стратегія". Позиція 
Г. Мінтцберга була основана на впевненості, що "стратегія 
- це не послідовне виконання запланованого, а прямо 
протилежне цьому, тобто стартова точка" [67]. 

Таким чином, ідеї Г. Мінтцберга були протилеж-
ними як до теорії стратегії І. Ансоффа так і до теорії стра-
тегії М.Портера. [69]. Таке ставлення вченого до сутності 
поняття «стратегія» дозволяє зробити припущення, що 
стратегія є програмою формування дієвої інноваційної си-
стеми підприємства, здобуття технологічних та економіч-
них конкурентних переваг. 

У ході розвитку наукових підходів були сформовані 
різні теорії стратегії та виникло десять точок зору на про-
цес їх формулювання, побудови та реалізації. Встанов-
лено, що характеристики дефініції «стратегія» сформовано 
у концепції в залежності від періоду розвитку, які в пода-
льшому отримали назву «школи стратегії». Нижче наве-
дено сутнісну характеристику поняття «стратегія» відно-
сно приналежності до школи стратегії у період з 1957 по 
1990 рр. (табл. 16). 
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Таблиця 16 
Підходи до сутності поняття «стратегія» [69] 

Назва підходу Час виникнення Сутнісна характеристика 

Школа  дизайну 1957-1965 як процес осмислення намірів 

Школа планування 1965 як формальний процес 

Школа позиціонування 1970-1980 як аналітичний процес 

Школа підприємництва 1950-1959 як процес передбачення 

Когнітивна школа  1947-1958 як ментальний процес 

Школа навчання 1959-1990 як процес розвитку 

Школа влади 1971-1984 як процес ведення переговорів 

Школа культури 1960 як колективний процес 

Школа зовнішнього середовища 1977-1980 як реактивний процес 

Школа конфігурації 1962-1978 як процес трансформації 

 
Різноманітність підходів та шкіл доводять, що в сьо-

годнішніх умовах нестабільності та змін стратегія розгля-
дається як: 

− напрям і масштаб дій у довгостроковому 
плані, що в ідеалі приводить ресурси компанії у відпо-
відність до мінливого середовища функціонування 
(ринки, споживачі і клієнти) таким чином, щоб ком-
панія відповідала очікуванням власників часток участі 
в ній [70];  

− установлена на досить тривалий період сукуп-
ність норм, орієнтирів, напрямків, сфер, способів і 
правил діяльності, що забезпечують зростання і ви-
соку конкурентоспроможність організації, та зміцню-
ють позиції на ринку, підвищують здатність до вижи-
вання в умовах конкуренції [71]. 

З цього приводу доречним є визначати стратегічне 
управління консалтингової компанії як систему форму-
вання стратегій, реалізація яких призведе до збалансу-
вання відносин між підприємством, його окремими час-
тинами (елементами) та зовнішнім середовищем з метою 
досягнення запланованих цілей та цілей інноваційного 
розвитку. Враховуючи ці особливості слід вважати, що 
стратегія — це системна компонента стратегічного мене-
джменту консалтингової компанії  у вигляді сукупності 
норм, орієнтирів, напрямів, сфер, способів і правил діяль-
ності, що підтримують конкурентоспроможність та забез-
печують інноваційний розвиток. 

Відомо, що кожне підприємство функціонує за-
вдяки ресурсному завантаженню. Тому ресурсний по-
тенціал складає економічну основу підприємства, реа-
льну силу його розвитку та характеризується системою 
показників, які дозволяють ефективно управляти ная-
вними ресурсами й їх резервами. Виходячи з цього, 
можна припустити, що ресурсний напрямок управ-
ління розвитком підприємства є одним із суттєвих. 
М.Г. Безпарточний розглядає процес управління роз-
витком підприємств через відповідні механізми, вка-
зуючи на сучасні підходи забезпечення ефективного 
функціонування зазначених суб’єктів шляхом викори-
стання інноваційної складової при формуванні ресур-
сного потенціалу, впровадження власних торгових ма-
рок, що дозволяє оптимізувати витрати та знизити 
ціни, враховуючи платоспроможний попит споживачів 
[72].  

Розвиток підприємства впливає на його ресурс-
ний потенціал. Потенціал у загальному розумінні є 
можливістю реалізації будь-чого, тому його можна на-
копичувати, вимірювати його величину та реалізову-
вати. Цей процес є безперервним, але обмеженим за 
кількістю або якістю обсягу ресурсів підприємства. 
Проте, наявність ресурсів, які є базовою основою під- 

приємства, не є повною гарантією досягнення мети та 
цілей підприємства. 

Вважається, що чим вище розвиток підприємства, 
тим краще керівництво підприємства здатне розпоря-
джатися наявними ресурсами та формувати власний ре-
сурсний потенціал. Це стосується управлінських знань 
менеджерів щодо раціонального управління ресурсами у 
процесі діяльності підприємства. З цього приводу фор-
мується інша сторона управління розвитком, зокрема рі-
вень задоволення ресурсних потреб, який визначається 
достатністю фінансових ресурсів. Джерелами форму-
вання фінансових ресурсів підприємства є прибуток, 
амортизаційні відрахування, кошти від продажу цінних 
паперів, пайові внески членів трудового колективу, під-
приємств, організацій, громадян. Такі джерела фінансо-
вих ресурсів як прибуток підприємства, амортизаційні 
відрахування, кредити є інвестиціями для розвитку підп-
риємства, оскільки об’єктом інвестиційної діяльності в 
економіці є основні засоби, обігові кошти, цінні папери, 
цільові вклади, інтелектуальні цінності та інші об’єкти 
власності, а також майнові права [73, с.36].  

Вищезазначене, дає підстави зробити висновок, 
що в умовах нестабільності зовнішнього середовища 
однією з першочергових задач керівництва підприєм-
ства є формування і оцінка його потенціалу, а також 
виявлення поточних та перспективних можливостей 
підприємства. Необхідність виконання цієї задачі до-
зволить не тільки забезпечити ефективність функціо-
нування та зміцнення конкурентоспроможності підп-
риємства на ринку, а й ще призведе до зміни основних 
характеристик підприємства відповідно до його поста-
влених цілей. 

У процесі діяльності підприємства постає потреба не 
тільки ефективного управління ресурсним потенціалом, а 
ще і створення засад стабільного економічного розвитку. 
У таких умовах важко прогнозувати подальший розви-
ток економіки, зокрема ринків, продуктів, технологій. 
З метою відповідності умовам гнучкості, адаптованості 
до потенційних змін, управління розвитком підприєм-
ства поєднується з різноманітними інноваційними те-
хнологіями. Дійсно, постійне провадження інновацій у 
процесі функціонування дозволяють підприємству своє-
часно адаптуватися до мінливих умов та забезпечити ви-
сокий рівень конкурентоспроможності. Такі властивості 
інновацій виступають основою неперервного стабільного 
розвитку. 

Отже, інновації лежать в основі як інноваційної дія-
льності підприємства, так і його розвитку. С.М. Ілля- 
шенко у цьому контексті зазначає, що інноваційний роз-
виток підприємства — це визначений безперервний рух, 
що базується на впровадженні і реалізації інновацій, які 
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зумовлюють поліпшення кількісних та якісних характери-
стик діяльності підприємства, забезпечують зміцнення 
його ринкових позицій та створюють умови для його про-
гресивного розвитку [74].  

Водночас, в основі всіх означених явищ (інновацій-
ного розвитку, інноваційного процесу, інноваційної дія-
льності) лежить так званий інноваційний потенціал підп-
риємства, що є комплексною характеристикою спромож-
ності підприємства до інноваційної діяльності та розумі-
ється, переважно, як сукупність інноваційних ресурсів 
підприємства та здатність їх застосування в інноваційній 
діяльності. Тому в багатьох з існуючих підходів до форму-
вання методик оцінювання інноваційного розвитку, що 
пропонуються вітчизняними науковцями, інноваційний 
потенціал згадується як невід’ємна складова такої оцінки 
[75]..З цього приводу В. Найдюк [76] розглядає інновацій-
ний розвиток підприємства як процес спрямованої зако-
номірної зміни і визначає інноваційний розвиток як стан 
підприємства, що залежить від інноваційного потенціалу 
цього підприємства, джерелом якого є інновації, що ство-
рюють якісно нові можливості для подальшої діяльності 
підприємства на ринку, шляхом реалізації уміння знахо-
дити нові рішення, ідеї та у результаті винаходів. А на по-
гляд К. Полясковської [77], інноваційний розвиток підп-
риємства — це такий тип розвитку, який можливо реалі-
зувати лише за наявності належного рівня інноваційного 
потенціалу, що орієнтований на безперервний пошук най-
більш ефективних способів використання цього потенці-
алу з урахуванням прийнятних для підприємства напрямів 
інноваційної діяльності.  

Деякі автори розглядають інноваційний розвиток як 
процес. За визначенням А. Кібіткін, М. Чечуріна [78] 
інноваційний розвиток підприємства — це розгортання 
інноваційного процесу впровадження нововведень. М. 
Касс дає більш розгорнуте поняття цієї дефініції, на її ду-
мку інноваційний розвиток підприємства — закономірно 
та послідовно здійснюваний процес конкретних заходів 
щодо проведення наукових досліджень і розробок, ство-
рення новинок та освоєння їх у виробництві з метою 
отримання нової або покращеної продукції, нової або удо-
сконаленої технології виробництва [79]. Д. Крамська не 
тільки визначає інноваційний розвиток як процес необо-
ротної закономірної зміни підприємства і бізнес-процесів 
у ньому, викликаний розробкою і впровадженням іннова-
цій, а й виділяє п’ять його основних складових: загальну, 
виробничо-технологічну, трудову, маркетингову і товарну 
[80]. Розглянувши різні точки зору науковців щодо 
інноваційного розвитку, можна погодитися з теорією 
О. Бакунова [81, с. 24 — 25], який пропонує концепту-
альний підхід до управління інноваційним розвитком 
підприємства, його сутність полягає у «виборі напряму 
інноваційного розвитку та інноваційної стратегії за мо-
деллю поведінки на ринку на основі даних з інновацій-
ного потенціалу та конкурентоспроможності, обґрунту-
ванні інноваційної стратегії за функціональними на-
прямами на основі визначених сфер застосування інно-
вацій; розробці ефективного управління інноваційним 
ризиком підприємства як можливості зниження конку-
рентоспроможності та втрати інноваційних можливос-
тей».  

Проаналізувавши теоретичні аспекти «управління 
розвитком підприємства» з позицій системності та до-
сягнення стратегічних цілей, ресурсного забезпечення, 
впровадження інновацій та інноваційного розвитку, 
було доведено, що ці напрями дійсно розкривають 
сутнісні характеристики даної дефініції. Пропонується 

«управління розвитком підприємства» представляти як 
універсальну модель системи управління інновацій-
ним розвитком і розглядати як джерело конкурентних 
переваг. 

Формування ефективної системи управління буде 
відбуватися через обробку наукових підходів, які від-
повідають обраній концепції управління. У теорії уп-
равління виділяють низку підходів, серед яких: систе-
мний, адміністративний, динамічний, інтеграційний, 
комплексний, функціональний, процесний, маркети-
нговий, кількісний, нормативний, ситуаційний, пове-
дінковий, відтворювальний тощо.  

В основу будь-якої системи управління розвит-
ком підприємства мають бути покладені відповідні 
підходи, які притаманні більшості підприємств, зок-
рема (табл. 17). 

 
Таблиця 17 

Сучасні підходи до управління розвитком підприємств 
[82; 83] 

Підхід до уп-
равління 
розвитком 

Характеристика 

Ситуаційний зводиться до встановлення взаємозв’язків 
між типом ситуації, яка склалася у сис-
темі розвитку та використання відповід-
них методів управління 

Системний застосовується для обґрунтування конце-
пції управління розвитком підприємства, 
наукової аргументації принципів і законів 
стійкого розвитку підприємства 

Рефлексив-
ний 

використовується для дослідження, об-
ґрунтування та оптимізації економічних 
взаємодій у системі управління стійким 
розвитком підприємства 

Синергетич-
ний 

застосовується для обґрунтування і фор-
мування принципів самоорганізації у си-
стемі управління стійким розвитком під-
приємства 

Ієрархічний використовується з метою ієрархічного 
подання мети діяльності та множини 
суб’єктів господарювання 

Кумулятив-
ний 

розглядає розвиток як еволюційний пос-
тупально-неперервний спадковий нако-
пичувальний процес, як сукупність чин-
ників, теорій та методів, які поглиблю-
ють, розширюють і доповнюють попере-
дні дослідження 

 
Як свідчить табл. 17, для забезпечення ефектив-

ного управління розвитком більшості  підприємств та 
розробки відповідних механізмів можуть бути викори-
станні ситуаційний, системний, рефлексивний, сине-
ргетичний, ієрархічний та кумулятивний підходи. 
Проте, враховуючи сучасний економічний стан підп-
риємств, рівень ефективності використання їх ресурс-
ного забезпечення та перспективні напрями управ-
ління розвитком, слід розглянути більш детально си-
туаційний, функціональний, процесний і системний 
підходи.  На теперішній час, ситуаційний підхід вва-
жається найбільш передовим серед підходів до управ-
ління підприємством. На його основі відбувається ма-
ксимальне урахування системного впливу факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища на управлі-
нську діяльність підприємства. У межах ситуаційного 
підходу головною є ситуація, що представляється як 
набір обставин у визначений період часу.  
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За таких умов ситуаційний підхід орієнтує мене-
джерів на використання можливостей прямого прик-
ладання науки до конкретних ситуацій та умов, а це у 
свою чергу потребує від менеджерів ситуаційного ми-
слення. Вчені зазначають, що ситуаційне управління 
передбачає прийняття рішень не відповідно до встано-
влених планів роботи, а в міру виявлення потенційних 
проблем. Цей підхід потребує значного рівня децент-
ралізації управління, а, отже, забезпечує необхідну 
адаптивність і гнучкість організаційної структури, 
швидку реакцію на умови, що постійно змінюються 
[84].  

Функціональний підхід довгий час вважався єди-
ним для організації операційної та управлінської дія-
льності як для виробничих підприємств, так і для під-
приємств сфери послуг. Функція — це сукупність про-
цесів у знятому вигляді. Роль функціонального під-
ходу, що розглядається як неперервна серія взаємопо-
в'язаних управлінських функцій, які становлять ос-
нову організації процесу управління, полягає в тому, 
що забезпечуючи високу продуктивність праці, він 
стимулював здобуття професійної спеціалізації, спро-
щував процеси управління, зменшував споживання 
матеріальних ресурсів, покращував координацію ро-
біт, надавав повноту влади функціонерам — керівни-
кам підрозділів. Особливість функціонального підходу 
полягає в його комплексності. Розглядаючи систему з 
боку функцій і відволікаючись від її внутрішнього змі-
сту, який, як правило, виключно різнорідний щодо 
складу і природи процесів, що відбуваються, ми нібито 
в цілому охоплюється цю різноманітність в її підсум-
ковому вияві — поводженні системи [85].  

Процесний підхід в управлінні знаходить все бі-
льшу популярність, його основною перевагою є пряма 

орієнтація на замовника продукції або послуг. По-
штовхом для впровадження процесного підходу стало 
певне вичерпання можливостей конкуренції за раху-
нок зниження виробничих витрат, застосування нових 
технологій виробництва, а, отже, необхідності змен-
шення ціни продукту за рахунок зменшення адмініст-
ративних витрат [86].  

Процесний підхід передбачає оптимізацію ієрар-
хічних організаційних структур, а саме — видалення 
дублюючих структур, переорієнтацію діяльності відпо-
відно до запитів споживача, синхронізацію роботи з 
партнерами, підвищення відповідальності тощо. Все 
це зменшує документообіг, спрощує обмін інформа-
цією, посилює кадровий потенціал та в кінцевому ра-
хунку посилює конкурентні позиції підприємства. Пе-
рехід до процесного підходу дозволяє усунути відосо-
бленість підрозділів і посадових осіб, розглядати дія-
льність в системі менеджменту якості не в статиці, а в 
динаміці, коли діяльність в системі має постійно по-
ліпшуватися на основі відповідних вимірювань і ана-
лізу, акцентувати увагу менеджменту на взаємодії під-
розділів і посадових осіб, що дає можливість усувати 
«нічийні поля», тобто ділянки діяльності, що випада-
ють з-під впливу системи менеджменту якості. Проце-
сний підхід характеризується більшою здатністю до 
вдосконалення менеджменту, що вкрай важливо в 
умовах зростаючої конкуренції, з якою постійно сти-
каються організації, та розширює можливості органі-
зацій у розвитку бізнесу [87].  

У процесі аналізу основних наукових підходів до 
управління розвитком підприємства містяться елеме-
нти системності, які визначають підприємство як си-
стему або елемент глобальнішої системи (табл. 18).  

 
Таблиця 18 

Елементи системності в підходах до управління підприємством [88] 

Найменування 
підходу 

Підприємство як Елементи системності 

система елемент
глобальнішої 
системи 

Логічний + + Об'єктивність. 

Комплексний +  Синтез всіх складових - Єдність економічного, тех-
ніко-технологічного, організаційного, соціального, 
екологічного аспектів управління 

Глобальний + Підприємство як частина світової спільноти 

Інтеграційний + + Посилення взаємозв'язків підрозділів і служб підпри-
ємства. Розширення співробітництва підприємства на 
рівні міста, регіону, країни 

Стандартизація + Раціональна уніфікація типорозмірів, підвищення вза-
ємозамінюваності деталей (вузлів) 

Маркетинговий +  Орієнтація діяльності підприємства на споживача як 
цільова спрямованість системи 

Функціональний +  Представлення продукту у вигляді сукупності функ-
цій, що задовольняють потребу 

Процесний +  Управління підприємством – ланцюг взаємозв'язаних 
процесів 

Відтворювально- 
еволюційний 

+  Умова життєздатності системи – розвиток 

Структурний +  Ранжирування елементів системи за пріоритетністю

Директивний +  Встановлення обмежень у напрямах розвитку і мето-
дах управління підприємством 

Ситуаційний +  Культивування гнучкості і  
адаптивності 
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Ефективне управління підприємством має на меті ві-
дображати прагнення працівників та менеджерів в єди-
ному ланцюгу управлінських проблем за умов інтеграцій-
них процесів управлінських рішень за всіма видами діяль-
ності. Управління у цьому сенсі розглядається як дієва си-
стема реалізації управлінських функцій, яка постійно змі-
нюється у просторі та часі, з метою вирішення проблем 
і завдань щодо функціонування підприємства. На ду-
мку Л. фон Бертоланфі [89], система — це комплекс 
елементів, що перебувають у взаємодії. За А. Холлом 
[90]., система є множиною об’єктів разом з відноси-
нами між об’єктами і між їх атрибутами О.В. Кустов-
ська [91] розглядає систему як спосіб розв’язання пе-
вної проблеми, тобто як сукупність усіх необхідних 
знань, інформації, матеріальних засобів і способів їх 
використання, організації діяльності людей, що спря-
мована на розв’язання проблеми. У. Гослінг [92] вва-
жає системою сукупність простих її складових. За 
Р. Акоффом [93] під системою розуміють «будь-якою 
суть, яка складається з взаємопов'язаних частин.  

З точки зору економічного сенсу терміну, доре-
чно навести визначення, надане К.Уоттом [94], який 
вважає, що система - це взаємодіючий інформаційний 
механізм економічної діяльності підприємства, що ха-
рактеризується багатьма причинно-наслідковими вза-
ємодіями. Питаннями вивчення систем, системного під-
ходу, систем управління займалися такі учені-економісти, 
як В. Алієв [95], Л. Костирко [96], М. Мескон [97], В. Па-
рахіна, Ю. Васильєв [98], О. Тимошин [99], Ф. Хедоурі, Л. 
Ушвицький. Теоретичні аспекти щодо системного підходу 
в управлінні ґрунтовно розроблені в працях зарубіжних 
учених Н. Андерсона, Н. Гованні, Я. Гордона, Е. Гумме-
сона, Д. Джобберта, Ф. Котлера, Т. Левіна, Л. Маттссона 
та багатьох ін. 

У процесі функціонування  підприємства як сис-
теми виділяють дві основні підсистеми: керовану і ке-
руючу. У той же час, є комплексний вплив на загальну 
функцію системи всіх її елементів. Однак, не зважа-
ючи на синергетичний ефект цього впливу, все ж-таки 
кожний елемент системи має різний ступінь впливу. 
Дія параметрів зовнішнього та (або) внутрішнього се-
редовища на інформацію про зміни її стану може за-
важати досягненню цілі підприємства. Однак в системі 
управління будується модель відповідного стану сис-
теми. У процесі зрівняння існуючого і бажаного станів 
системи визначаються параметри регулюючого імпу-
льсу, спрямованого на приведення системи в потріб-
ний стан (рис. 12) [100].  

Проведене дослідження підводить до думки, що си-
стемний підхід дозволяє розглядати підприємство як скла-
дну керовану динамічну систему з множиною взає-
мозв’язаних підсистем, елементи якої взаємозалежні, ут-
ворюють єдине ціле та підпорядковуються встановленим 
цілям. Вчені зазначають, що таке підприємство здійснює 
виробництво, розподіл і споживання матеріальних благ з 
метою задоволення суспільних потреб, характеризується 
виробничо-технічною, організаційною, економічною і со-
ціальною єдністю [101; 102]. Система управління підп-
риємством необхідна для забезпечення гнучкості та 
адаптивності до конкурентного середовища. Однак у 
різних джерелах система управління підприємством 
розглядається з різних точок зору. Одні автори систему 
керування ототожнюють з апаратом управління. Інші 
систему керування розглядають як сукупність трудо-
вих процесів. Існує точка зору, згідно з якою система 
управління є взаємодією керуючої системи з керова-
ною [103].  

 
 

 
Умовні позначення: Р — усі види необхідних ресурсів; Ізс — інформація про зовнішнє середовище підприємства; 

Ікс — інформація про керовану систему; Іп — інформація про підприємство; Рікс — регулюючий імпульс, спрямований 
на керовану систему; РІск — регулюючий імпульс, спрямований на систему керування; П — продукт, що випускається 
підприємством.  

Рис. 12. Підприємство як дієва та динамічна система [100] 
 
Слід вважати, що система керування та керована 

система тісно пов’язані між собою окремими елемен-
тами та бізнес-процесами у процесі прийняття рішень. 
Так система керування є сукупністю ресурсів, засобів 
праці, предметів праці, необхідних для здійснення 
процесу управління, а керована система представля-
ється множиною взаємопов’язаних безперервних дій з 
вироблення регулюючих дій щодо управління ресур-
сами підприємства на користь досягнення певної 
мети. 

Проаналізувавши основні риси управлінських підхо-
дів, їх переваги та недоліки представлено  у табл. 19. 

Аналіз наукових підходів доводить, що на рівень ро-
звитку підприємства впливають всі вищенаведені підходи, 
які в комплексі доповнюють один одного.  Проте кожен 
підхід обирається залежно від господарського стану підп-
риємства, наявності ресурсного забезпечення, системи уп-
равління, стратегічних цілей та завдань, положення 
суб’єкта господарювання на споживчому ринку, сильних 
сторін та можливостей підприємства тощо. Слід вважати, 
що серед найбільш відомих підходів до управління особ-
ливого значення набирає системний, який не тільки роз-
глядає підприємство як систему, а й дозволяє ефективно 

ІпСистема керування Р, Ізс 

Р Керована система П

РІск
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управляти його розвитком на підставі налагодженої ро-
боти кожного з  елементів цієї системи. Ефективною сис-
тема стає завдяки використанню таких підходів до управ-
ління як: вартісно-орієнтованого та ресурсно-орієнтова-
ного. Проте, треба враховувати той факт, що функціону-
вання в підсистемах підприємства відбувається за допомо-

гою окремих бізнес-процесів, здатних до інноваційної ді-
яльності. З цього приводу ефективне управління підпри-
ємством як системою доцільно доповнювати процесним 
підходом та характеристиками інноваційності, зокрема 
інноваційним розвитком. 

 
Таблиця 19 

Основні характеристики управлінських підходів: переваги та недоліки 
Сутнісна характеристика Застосування та об’єкт конт-

ролю 
Переваги Недоліки 

Ситуаційний підхід
Діяльність організації пла-
нується залежно від значи-
мості й зміни ситуаційних 
факторів 
Опорна концепція — ситуа-
ційне мислення. 

Доцільно використовувати в уп-
равлінні підприємствами, які фу-
нкціонують в умовах невизначе-
ності та постійних змін факторів 
впливу. Об’єкт контролю — ситу-
ація, яку вирішує підприємство.

1.Досягнення цілей коротко-
строкових планів. 
2.Вирішення короткострокових 
завдань на даний час. 
3.Врахування конкретного на-
бору обставин на даний час. 

1.Дійсний у короткостроковому пері-
оді. 
2.Управління на рівні ситуації. 
3. Складність формування критеріїв 
керованості управлінського процесу. 
4.Відсутність стратегічного плану-
вання 

Функціональний підхід
Виробництво, персонал, си-
стема управління, марке-
тинг розглядаються як ок-
ремі складові організації. 
 
Опорна концепція — меха-
ністична бюрократія. 
 

Доцільно використовувати на 
підприємствах з чітко ієрархічній 
організаційній структурі, де орга-
нізація й управління діяльністю 
підприємства здійснюється за 
структурними елементами  
(домінує на вітчизняних підпри-
ємствах). Об’єкт контролю — те-
хнології, процедури. 

1.Результативність через чіткий 
розподіл функцій. 
2.Виробництво орієнтується на 
масового споживача. 
3.Набуття нової якості менедж-
менту. 
3.Фактор економічної переваги 
— капітал. 
4. Механізм швидкої реакції на 
зміни.

1.Розглядає відносини в середині 
підприємства та зовнішнім середо-
вищем абстрактно. 
2. Сповільнює хід бізнес-процесу, 
гальмує його вдосконалювання. 
3. Невиправдано високі накладні ви-
трати. 
4.Низький рівень професіоналізму, 
вузька спеціалізація. 

Процесний підхід
На перший план вино-
ситься розробка процесу 
або алгоритму управління 
організацією. 
 
Опорна концепція — мене-
джмент якості.  
 

Доцільно використовувати в 
умовах адаптивних організацій-
них структур бізнес-процесів, 
що створює умови для постій-
ного 
вдосконалювання бізнес-проце-
сів.  
Об’єкт контролю — результат. 

1.Приоритетна ціль пов’язана з 
якістю діяльності продукції. 
2.Стратегічні напрямки щодо 
постійного вдосконалення про-
дукції.  
3. Управління процесами ство-
рює кращі підстави для раціона-
льного використання ресурсів і 
часу виконання робіт. 
4. Значне скорочення витрат на 
управління.

1.Намагання охопити всі бізнес-
процеси одразу. 
2.Недоцільно при серійному вироб-
ництві. 
3.Результативність управління лише 
в контексті конкретного процесу. 
4.Відсутне професійне зростання та 
звуження компетенції  

Системний підхід
Організація розглядається 
як цілісна кібернетична си-
стема. 
Опорна концепція —компе-
тенційна та ресурсна 
 

Доцільно використовувати за 
умов, коли керівник розглядає 
підприємство 
як сукупність взаємопов'язаних 
елементів, таких як люди, стру-
ктура, завдання, технологія, що 
орієнтовані на досягнення пев-
них цілей і тісно переплетені з 
зовнішнім світом. 
Об’єкт контролю — цінність. 

1.Цільовий підхід до управління 
та встановлення критеріїв підпо-
рядкування. 
2.Взаємозвязок всіх елементів 
системи, що надає високу адап-
тивність. 
3.Висока результативність за ра-
хунок цілісної системи управ-
ління зі спільними цінностями. 
4.Має високий рівень компетен-
ції та широку спеціалізацію.

1.Потребує часу для впровадження 
нововведень. 
2.Підприємство як система не ви-
значає основні змінні, що 
впливають на функцію управління. 
3.Необхідність високого професіо-
налізму менеджерів. 
 

Побудовано автором за джерелами [104; 105; 106]  

 
Таким чином, результат проведених досліджень до-

водить, що теоретичні аспекти управління розвитком під-
приємства сформували потужний інструментарій, який в 
сьогоднішніх нестабільних умовах дозволяє підприємст-
вам України  проводити ефективні кроки щодо оптиміза-
ції управління розвитком . Проте не всі підприємства 
спроможні на це. Існує ряд проблем, котрі заважають віт-
чизняним підприємствам самостійно досягати успіху. До 
них відносяться [107, с.31]: 

− брак власних фінансових ресурсів, недостатня 
привабливість для інвестицій та недоступність зовнішніх 
джерел фінансування (кредитні позики). Проблеми кре-
дитування підприємств, у більшості випадків пов’язані з 
«дорогими» кредитами та непосильними умовами креди-
тування, порівняно з розвиненими країнами, де прово-
диться політика доступних кредитних ресурсів; 

− дешева робоча силі та відсутність такого поняття 
як «людський капітал». Низька кваліфікація менеджерів-
управлінців, які не мають достатніх знань, досвіду та про-

фесійних управлінських навичок. За таких умов підприєм-
ства не спроможні адаптувати свій бізнес до мінливих 
умов зовнішнього середовища та своєчасно реагувати на 
зміни; 

− адміністративні бар'єри, витрати на подолання 
яких є незрозуміло великими, та в деяких випадках пере-
вищують затратну частину щодо  основної діяльності під-
приємства; 

− недосконале інформаційне забезпечення як вну-
трішнє, так і зовнішнє. Підприємство не забезпечене ін-
формаційними технологіями, які б давали йому значні 
конкурентні переваги у часі та якості. Крім того, відсутній 
доступ до статистичної інформації, що не дозволяє прово-
дити якісний конкурентний аналіз та адекватну збутову 
політику; 

− низький рівень розвитку державно-приватного 
партнерства.  Більшість державних програм у співпраці 
держави та бізнесу або невідомі, або доступні окремому 
колу підприємств.  
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Вищезазначені причини доводять, що підприємст-
вам складно працювати та адаптовуватися до змін. Фахів-
цями, які  володіють можливостями трансформації дос-
віду є консультанти з управління. У цьому контексті кон-
салтингова компанія як невід’ємна складова інфраструк-
тури ринку послуг є потужним джерелом інформаційних 
та інтелектуальних ресурсів, яка здатна створювати конку-
рентні преваги для замовників консалтингових послуг та 
сприяти їх розвитку.  

Термін «консультування» походить від англійсь-
кого слова consultіng, що означає «консультування, 
надання поради». Словосполучення «management 
consultіng» у дослівному перекладі з англійської озна-
чає «управлінське консультування». [108] На сьогодні 

дефініція «консалтинг» має дискусійний характер, як і 
поняття «консультування». Причому деякі автори на-
голошують на принциповій різниці між ними: консу-
льтування — це навчання і допомога порадами, а кон-
салтинг — допомога у вирішенні проблем замовника, 
хоча принципової відмінності між даними термінами 
не вбачається [109, с.6]. Багато авторів запропонували 
свої погляди та інтерпретації терміну «консалтинг», 
користуючись такими науковими підходами як експе-
ртний, сервісний, функціональний та процесний 
(табл. 20). 

 

Таблиця 20 
Визначення поняття «консалтинг» за науковими підходами 

Підхід Зміст поняття Автори 

Експертний (основа 
метод Дельфі), ґрун-
тується на думках 
експертів щодо бу-
дування адекватної 
модель майбутнього 
розвитку об'єкта 
прогнозування. 
 

Консультування як різновид експертної допомоги керівни-
кам організації в справі вирішення завдань перебудови уп-
равління в мінливих зовнішніх і внутрішніх умовах  
 

В.Щ Рапопорт [110] 

Консалтинг — це комплекс знань, пов'язаних з науковим по-
шуком, проведенням досліджень, постановкою експеримен-
тів з метою розширення наявних й одержання нових знань, 
перевірки наукових гіпотез, установлення закономірностей, 
наукових узагальнень, наукового обґрунтування проектів для 
успішного розвитку організації 

А.О.Блинов [111]  

Управлінське консультування як різновид експертної допо-
моги в галузі управління   

А.И. Пригожин [112]
 

Сервісний, 
розглядається як фі-
лософія ведення біз-
несу 

Консалтинг як «такий вид інтелектуальних послуг, який по-
в'язаний з вирішенням складних проблем підприємства в 
сфері управління та організаційного розвитку»  

Э.А.Уткин [113]  

Функціональний, 
базується на ком-
плексному вивченні 
основних функцій 
(якостей, властивос-
тей) управлінської 
системи 
 
 

Консалтинг це вид діяльності, спрямований на рішення про-
блем і завдань, що стоять перед менеджерами вищої ланки в 
галузі стратегічного планування, управління господарською, 
інвестиційної та фінансової діяльністю, оптимізації та підви-
щення ефективності діяльності компанії, а також проведення 
необхідних для цього аналітичної і дослідницької роботи  

В.Ярмиш [114] 
 

Консалтинг як фактор, необхідний для розвитку бізнесу і 
підвищення його ефективності  

Ф. Уикхэм [115] 
 

Консультування — це діяльність, здійснювана професійними 
консультантами і спрямована на обслуговування потреб ко-
мерційних і некомерційних організацій, фізичних осіб в кон-
сультаціях, навчанні, дослідницьких роботах з проблем їх фу-
нкціонування і розвитку 

В.И.Алешникова [116]
 

Процесний, розгля-
дає управління як 
процес взаємо-
пов’язаних дій (фун-
кцій управління) 
 

Консультування — це узгоджений процес передачі необхід-
них і затребуваних знань (інформації) в певній предметній 
області від консультанта клієнту (фізичній або юридичній 
особі) з метою вирішення завдань клієнта (економічних, фі-
нансових, соціальних, юридичних, правових, організаційних, 
виробничих, технічних, технологічних та ін.) 

А.М. Блюмин [117] 
 

Процесний, розгля-
дає управління як 
процес взаємо-
пов’язаних дій (фун-
кцій управління) 

Консалтинг – це процес, в межах якого зовнішній щодо під-
приємства фахівець ділиться своїми знаннями і досвідом 
щодо розробки концепції діяльності і стратегії розвитку ви-
робництва, пошуку джерела фінансування для інвестиційних 
програм, визначення шляхів підвищення продуктивності, 
консультацій з набору персоналу тощо 

В.П. Унинець-Ходаків-
ська, О.І.  Костюкевич, 
О.А. Лятамбор)  [118] 
 

Консалтинг — це «процес надання фахівцем своїх власних 
знань, навичок і досвіду в системі клієнта»  

К. Макхем [119] 
 

Побудовано за [107, с.30]  

 
Розгляд теоретичних аспектів дозволив виявити, що 

за науковими підходами до сутності консалтингу, най-
більш поширеним є експертний підхід, згідно з яким, 

консультант є експертом з окремого кола питань функ- 
ціонування підприємства, але фрагментарно. Сервісний 
підхід розглядає консультування як вид інтелектуальних 
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послуг щодо усвідомлення бізнесу, коли споживач купує 
не товари або послуги, а рішення періодично виника- 
ючих проблем та способи їх задоволення. Функціональ-
ний — визначає консалтинг як фактор, необхідний для 
розвитку бізнесу, що дозволяє визначити причинно-на-
слідкові зв’язки виникнення проблем та формалізувати 
процесну структуру підприємства-замовника. За процес-
ним підходом консалтинг є універсальною послугою, ре-
зультатом якої є процес передачі спеціалізованої інфор-
мації та організаційні зміни з метою вирішення актуаль-
них задач клієнта. 

На думку вітчизняних науковців консалтинг є до-
волі складним та багатогранним. Так В.А. Верба [120] 
відокремила у трактуванні сутності управлінського 
консультування як мінімум вісім груп дефініцій:  
1) функція управління, 2) підсистема менеджменту,  
3) різновид експертної допомоги в галузі управління, 
4) метод удосконалення управління і розвитку органі-
зації, 5) механізм впровадження нововведень, 6) вид 
професійної діяльності, 7) форма підприємництва,  
8) наукова діяльність. У свою чергу М.Ф. Федик [121], 
умовно поділив на три групи: 1) ті, що досліджують 
діяльність професійних консультантів, які володіють 
певними знаннями й навичками; 2) ті, які трактують 
його виключно як підприємницьку діяльність, що  
формує окрему індустрію; 3) ті, що розглядають кон-
салтинг як комплексну послугу або сукупність послуг 
з діагностики та вирішення проблем організації.  

У сучасній науковій думці існують такі підходи 
щодо визначення суті консультування [122]: 

− західні науковці Ф. Стіл, П. Блок пропонують 
позицію, коли консультант не відповідає за виконання 
змісту, процесу, структури завдання, лише допомагає 
виконавцям;  

− автори наукових праць Е. Уткін, Л. Грейнер 
підкреслюють, що ефективним буде управлінське кон-
сультування, коли професійна служба допомагатиме 
замовнику, відповідно до контракту, виявляти і аналі-
зувати управлінські проблеми, надаватиме рекоменда-
ції щодо їх вирішення, сприятиме, у разі виникнення 
необхідності, виконанню рішень; 

− вітчизняні і західні науковці, такі як М.Кубра, 
Л.Грейнер, Е.Уткін, розглядають консультування як 
професійну службу і як метод, що забезпечує практи-
чні поради і допомогу; 

− вчені В. Верба, А. Посадський, В. Шарко не 
відокремлюють будь-які розбіжності між консульту-
ванням і управлінським консультуванням; 

− науковці М. Кубра, А. Посадський, В. Верба, 
Т. Решетняк, В Шарко, А. Пригожин виділяють управ-
лінське консультування як один з видів консульту-
вання, спрямоване на надання допомоги з питань еко-
номіки і управління. 

На авторський погляд, поняття «консалтинг» мо-
жна розглядати як управлінську діяльність щодо на-
дання професійних послуг у вигляді нових знань, про-
фесійних навичок, які мають рекомендований харак-
тер. Процес надання консалтингових послуг у цьому 
випадку буде забезпечуватися як правило методами 
оперативного управління, які ґрунтуються на експер-
тному, функціональному та процесному підходах. Але, 
для реалізації консалтингу, який планує надавати по-
слуги з метою подальшого розвитку підприємства, 
цього замало.  

Консалтингові компанії, працівники яких володі-
ють знаннями з ефективного ведення бізнесу, є тим 

професійним посередником на ринку послуг з пере- 
дачі інформаційних та інтелектуальних ресурсів, що у 
процесі співпраці з підприємством-замовником підви-
щує рівень конкурентоспроможності його  бізнесу та 
забезпечує інноваційний розвиток. За таких умов кон-
салтинг набуває риси стратегічного управління розви-
тком та формується як стратегічний консалтинг, осно-
вна мета якого полягає в обґрунтуванні перспектив ро-
звитку ефективної діяльності бізнесу підприємства-за-
мовника за участю кожного працівника у стратегічній 
перспективі. Отже, пропонується розглядати стратегі-
чний консалтинг як професійну діяльність в системі 
стратегічного управління підприємством з впрова-
дження досягнень науки і техніки з метою покра-
щення показників результативності, підвищення рівня 
конкурентоспроможності та інноваційного розвитку. 
Але темпи інноваційного розвитку будуть випереджа-
ючими лише тоді, коли підприємство у ближчому май-
бутньому зможе виконувати стратегічні завдання щодо 
зміни умов управління та реалізації механізмів впро-
вадження інноваційних технологій [107, с.31]. 

Слід зазначити, що ефективне стратегічне управ-
ління можливо лише тоді, коли консалтингова компа-
нія стратегічно орієнтована у процесі управління 
знаннями, які підвищують рівень її розвитку через ви-
користання інтелектуальних та інформаційних ресур-
сів. Стратегічно орієнтоване підприємство — це таке 
підприємство, в якому персонал має стратегічне мис-
лення, застосовується система стратегічного плану-
вання, що дає змогу розробляти та використовувати 
інтегровану систему стратегічних планів, і поточна, 
повсякденна діяльність, підпорядкована досягненню 
поставлених стратегічних цілей [123]. У вітчизняній 
економічній літературі менеджмент знань розглядають 
як економічну категорію, що пов’язана із розроблен-
ням методів оптимального використання інтелектуа-
льного потенціалу організації [124—127], так із інфор-
маційними технологіями, покликаними оптимізувати 
роботу із знаннями [128; 129].  

Погоджуємося з поглядами А.С. Полянської [130] 
відносно ранжування систем управління знаннями, 
які доцільно застосувати в управлінні консалтинговою 
компанією. Перший напрям стратегічного управління 
знаннями в консалтинговій компанії, орієнтований на 
консультантів та базуються на обміні знаннями через 
міжособистісну взаємодію в команді. У таких умовах 
формується вибір альтернатив для консалтингової 
компанії у вигляді стратегії розвитку (консультантів-
практиків) та залучення знань ззовні (експерти-науко-
вці), які більш всього пов’язуються з компетенціями. 
За другим напрямом, стратегії управління знаннями, 
що базуються на інформаційних системах керування, 
описують можливості створення, зберігання, обміну і 
використання документальних знань консалтингової 
компанії. Як прийнято, управління такими стратегі-
ями супроводжується функціями організації безпеки 
інформації: кодифікації і зберігання знань, а також 
створюються можливості повторного використання 
знань. 

Реалізація стратегій управління знаннями, орієн-
тованих на працівників консалтингової компанії та її 
інформаційних ресурсах в системі управління іннова-
ційним розвитком підприємства дозволить комплек-
сно розв’язувати проблеми; зосереджувати увагу на до-
сягненні пріоритетних цілей; сприяти раціональному 
використанню ресурсів підприємства та їх оптимізації; 
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координувати роботу структурних підрозділів; інтегру-
вати основні напрями діяльності щодо розвитку. У та-
ких умовах вдало застосовуються в практику підпри-
ємств, замовників консалтингових послуг, ідеї і техно-
логії стратегічного управління інноваційним розвит-
ком. 

Вищезазначені особливості стратегічного управ-
ління дозволять визначити головні завдання стратегі-
чного консалтингу в системі управління розвитком та 
сформувати шляхи, завдяки яким можна забезпечити 
стабільне функціонування підприємства-замовника, 
зокрема: формувати стратегічні цілі розвитку; встано-
влювати високий рівень конкурентоспроможності під-
приємства за допомогою виважених стратегій; прово-
дити стратегічне дослідження ринку та  визначати 
стратегічні можливості  щодо позиціювання на ньому; 
планувати ефективне управління власними фінан-
сами;  впроваджувати технічні та технологічні іннова-
ції; забезпечувати угоди по злиттю і поглинанню; на-
лагоджувати зв′язки з партнерами; організовувати ефе-
ктивну структуру управління та забезпечувати її пра-
цівниками високого професійного рівня. Іншими сло-
вами, стратегічні управлінські рішення консультантів 
у процесі виконання завдань консалтингової компанії 
мають два напрями: 

1) функціональні завдання, що характеризуються 
як повсякденні щодо гармонійного балансування всіх 
бізнес-процесів компанії (оптимізації, раціоналізації, 
підвищення ефективності); 

2) завдання розвитку відносно встановлених на-
прямів досягнення стратегічних цілей, ефективного 
використання ресурсного потенціалу (матеріальних, 
інтелектуальних та інформаційних ресурсів) та впро-
вадження інновацій. 

За оглядом вищенаведених теоретичних аспектів, 
стратегічний консалтинг в системі управління іннова-
ційним розвитком, можна представити у вигляді сис-
темної схеми  (рис. 13).  

Отже, ефективне управління функціонування та 
розвитку консалтингової компанії, з точки зору нау-
кових підходів, доцільно представляти як поєднання 
системного та процесного підходів з рисами іннова-
ційності. Зазначені наукові підходи будуть сприяти ре-
алізації стратегічних цілей і завдань підприємства-за-
мовника у процесі вирішення проблемних ситуацій, 
що в майбутньому дозволить підвищити конкурентний 
статус та досягти зростання інноваційного розвитку. 
Наукове підґрунтя стратегічного консалтингу за сис-
темним та процесним підходами  в управлінні іннова-
ційним розвитком підприємства, додають йому свої 
специфічні особливості: 

по-перше, це складання  компетентностей консуль-
тантів компанії, які не є простим набором знань, умінь та 
навичок за напрямами розвитку підприємства. Майбутній 
фахівець системи повинен не стільки володіти інформа-
цією, скільки бути готовим до застосування своїх знань, 
умінь та навичок для розв’язання проблемних економіч-
них ситуацій; 

по-друге, це формування нових поглядів на тради-
ційну систему управління інноваційним розвитком, що 
буде сприяти впровадженню нових технологій та методів 
підвищення рівня професійних знань за допомогою про-
цесу навчання на всіх рівнях бізнес-процесів здатних до 
інноваційної діяльності. За таких умов знання у ході роз-
витку системи стають ціннісним компонентом, який пот-
ребує постійного оновлення; 

по-третє, це бажання прагнути до розвитку, самороз-
витку, самореалізації, культурного самовизначення, що 
сприяє формуванню особистісного суб’єктивного досвіду 
та надає можливості перетворитися у «людський капітал». 

 
 
 

 
Рис. 13. Стратегічний консалтинг в системі управління розвитком вітчизняних підприємств [107, с.32] 
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Аналіз наукових підходів дозволив розробити автор-
ський погляд на поняття «консалтинг» як управлінську ді-
яльність з надання професійних послуг за допомогою ме-
тодів оперативного управління, які ґрунтуються на експе-
ртному, функціональному та процесному підходах. Проте 
у ході дослідження з’ясувалося, що сучасні зміни функці-
онування підприємств потребують закладати в основу 
стратегію — як систему управління розвитком. Виконання 
стратегічних завдань, стосовно адаптації в умовах змін, за-
безпечують підприємствам реалізацію механізмів впрова-
дження інноваційних технологій. У цьому сенсі стратегіч-
ний консалтинг є професійним посередником, який до-
поможе підприємствам-замовникам підтримувати висо-
кий рівень ефективності стратегічного управління. У про-
цесі співпраці консультантів з підприємством-замовником 
виконується головна мета стратегічного консалтингу, яка 
полягає в обґрунтуванні перспектив розвитку ефективної 
діяльності бізнесу за участю кожного робітника у стратегі-
чній перспективі.  

Таким чином, проведене дослідження дозволяє сфо-
рмувати дефініцію «стратегічний консалтинг» у площині 
наукових підходів як професійну діяльність в системі стра-
тегічного управління підприємством з метою покращення 
показників результативності, підвищення рівня конкурен-
тоспроможності та інноваційного розвитку. Пропону-
ється, змістовну характеристику поняття «стратегічний 
консалтинг» з точки зору наукових підходів представляти 
як поєднання системного та процесного підходів з рисами 
інноваційності. Це стане дієвим стратегічним інструмен-
том з розробки цілей інноваційного розвитку підприємс-
тва як системи, порівняння їх з наявними можливостями, 
приведення їх у відповідність за кожним окремим бізнес-
процесом системи. При цьому, стратегічний консалтинг, 
наділений ознаками стратегічної орієнтації, стане потуж-
ним джерелом інформаційних й інтелектуальних ресурсів, 
які у процесі використання консультантами трансформу-
ються в корисні знання спрямовані на підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємства та зростання його 
інноваційного розвитку. 

Висновки. 1. Досліджено діяльність консалтинго-
вих компаній на світовому ринку особливо в країнах 
Північної Америки (США і Канада), Західної Європи, 
Японії, Австралії, Нової Зеландії та Сінгапурі. З’ясу-
валося, що вони зазнали перетворень з індивідуально-
професійної діяльності в індустрію, що призвело до 
зростаючої технологізації його методології, розвитку 
стандартизації якості послуг і зростання матеріально-
технічної оснащеності роботи консультантів.  

2. Досліджено Європейський ринок консалтингу, 
який поряд з північноамериканським є найбільшим 
сегментом світового ринку. Проаналізовано розвиток 
Європейського ринку консалтингу за європейською 
панеллю, яка являє собою 78% загального ВВП. Вста-
новлено, що цей ринок консалтингу вважається більш 
зрілим, щорічне зростання на якому 2 — 4%. Такий 
попит на консалтингові послуги дозволяє замовникам 
знизити собівартість вироблених товарів і послуг та 
збільшити ефективність ведення діяльності в цілому у 
стратегічній перспективі. 

3. Проведено аналіз наукових підходів до ви-
вчення змісту дефініції «розвиток підприємства» та 
здійснено його удосконалення. В авторській редакції 
розвиток підприємства — це безупинний процес тран-
сформації динамічної системи в просторі та часі, який 
відбувається у взаємодіючих підсистемах підприємства 

та призводить до появи якісно нового стану й зміц-
нення життєвої системи.  

4. Доведено, що у процесі діяльності підприємс-
тва постає потреба не тільки в ефективному управлінні 
ресурсним потенціалом, а ще і в створенні засад ста-
більного економічного розвитку. У відповідності умов 
гнучкості, адаптованості до потенційних змін, управ-
ління розвитком підприємства поєднується з різнома-
нітними інноваціями технологіями. Запропоновано 
«управління розвитком підприємства» представляти як 
універсальну модель системи управління інновацій-
ним розвитком і розглядати як джерело конкурентних 
переваг. 

5. З’ясовано, що розвиток пов’язано зі стратегіч-
ним управлінням. За авторським визначенням, стра-
тегічне управління консалтингової компанії — це сис-
тема формування стратегій, реалізація яких призведе 
до збалансування відносин між підприємством, його 
окремими частинами (елементами) та зовнішнім сере-
довищем з метою досягнення запланованих цілей та 
цілей інноваційного розвитку. Враховуючи ці особли-
вості, стратегія — це системна компонента менеджме-
нту консалтингової компанії у вигляді сукупності 
норм, орієнтирів, напрямів, сфер, способів і правил 
діяльності, які підтримують конкурентоспроможність 
та забезпечують інноваційний розвиток. 

6 За дослідженнями теоретичних підходів до уп-
равління розвитком підприємства встановлено, що се-
ред найбільш відомих підходів до управління особли-
вого значення набирає системний та процесний під-
ходи. Акцент ставиться на тому, що підприємство — 
це система, яка є динамічною в просторі й часі та має 
векторну спрямованість якісних та кількісних показ-
ників, й зміцнення життєвої системи за окремими бі-
знес-процесами, здатних до інноваційної діяльності з 
векторною направленістю на розвиток. 

7. Сформовано авторську позицію щодо змісту 
дефініції «стратегічний консалтинг» як професійної 
діяльності в системі стратегічного управління з метою 
покращення показників результативності, підвищення 
рівня конкурентоспроможності та інноваційного роз-
витку Встановлено, що стратегічний консалтинг є по-
тужним джерелом інформаційних й інтелектуальних 
ресурсів, завдяки яким виконуються стратегічні за-
вдання щодо зміни управління та реалізації механізмів 
впровадження інноваційних технологій. Змістовну ха-
рактеристику поняття «стратегічний консалтинг» з то-
чки зору наукових підходів запропоновано представ-
ляти як поєднання системного та процесного підходів 
з рисами інноваційності, що в майбутньому буде спри-
яти реалізації стратегічних цілей й завдань як підпри-
ємства-замовника так і самої консалтингової компанії. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
По вопросу повышения качества высшего обра-

зования опубликовано большое количество статей и 
монографий, где детально проанализирован и иссле-
дован этот вопрос с выдачей определенных рекомен-
даций. Здесь же на основании опыта преподаватель-
ской деятельности автором настоящей публикации 

рассмотрим лишь один, может быть и основной, ас-
пект этой проблемы — противоречия между обучением 
экономическим дисциплинам и реалиями экономиче-
ской жизни предприятий. Рассмотрим более детально 
этот аспект этой проблемы. 

 



ЛЕРНЕР Ю. И. 
 

 

 
 

166 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Анализ состояния вопроса и постановка проблемы. 
Одной из главных составляющих экономической 

безопасности страны и ее экономического развития 
является эффективно действующая система высшего 
образования. Противоречия между экономическим 
обучением в вузах и практической экономической де-
ятельностью предприятий все время углубляются и 
расширяются, что не способствует стратегическому 
повышению экономической безопасности страны. 
Главными причинами, способствующими такой ситу-
ации со стороны действующих производственных 
структур, являются следующие причины: [1] 

-значительный темп количественного и каче-
ственного роста предпринимательства и бизнеса; 

-существенное омоложение очень богатых соб-
ственников бизнеса;  

-резкое увеличение стоимости бизнеса; 
-значительная разнородность и разносторонность 

«номенклатуры» бизнеса; 
-резкое разделение людей на очень богатых и 

очень бедных; 
-дальнейшее превалирование в управлении биз-

неса эмоциональной составляющей над интеллекту-
альной составляющей; 

-недостатки профессиональной подготовки выс-
шего топ-менеджмента. 

Главными причинами, способствующими такой 
ситуации со стороны вузов, являются следующие при-
чины: 

-почти полное отсутствие у преподавателей прак-
тического и/или научно-исследовательского опыта; 

-подавляющее большинство преподавателей не 
успевают за изменениями в развитии производствен-
ных структур; 

-в стране почти ликвидирована система научно-
исследовательских и проектно-конструкторских орга-
низаций, в том числе организаций экономического ха-
рактера; 

-низкий уровень управления деятельностью ву-
зов; 

-высокий уровень коррупции денег и ума в вузах; 
-отсутствие полноценной практики у студентов; 
-невозможность по разным причинам эффек-

тивно управлять процессом обучения студентов; 
-отсутствие полноценной научно-исследователь-

ской деятельности в вузах; 
-несоответствие учебных планов и методик обу-

чения студентов вузов реалиям жизни; 
-недостаточная профессиональная подготовка 

топ-менеджмента и преподавателей вузов (как в обла-
сти преподавательского искусства, так и в области 
практической и научной деятельности). 

На основании проведенного анализа и собствен-
ного опыта профессиональной преподавательской де-
ятельности можно указать на следующие рекоменда-
ции по уменьшению этих противоречий.  

Изложение основного материала исследования.  
А. Рекомендуемая тематика НИР 
а) Предложения по возможности эффективного со-

кращения бюджетного финансирования образователь-
ного процесса в высшей школе.  

Исходя из почти пятидесятилетнего практиче-
ского, преподавательского и исследовательского 
опыта и проведенных в этих направлениях научных 
исследований, результатом которых явилось опубли-

кование большого количества статей, тезисов, докла-
дов, монографий, учебников и методических материа-
лов, представляется возможным указать на следующие 
основные предложения, реализация которых в высшей 
школе позволит значительно уменьшить бюджетное 
финансирование её деятельности.[2] 

1. Улучшение качества управления вузом (вуз — 
большая предпринимательская структура и должна 
управляться, как таковая); сюда относится: 

-создание и функционирование внутрипроизвод-
ственного хозрасчета определенной «глубины»; 

-освобождение вуза от непрофильных функций и 
активов; 

-улучшение делопроизводства и схемы управле-
ния вузом; 

-использование юридически допустимых схем за-
рабатывания денежных средств; 

-создание и функционирование попечительских 
советов; 

-проведение пиар-кампаний совместно с бизнес-
структурами («круглые столы», тематические встречи, 
презентации проектов и др.); 

-создание системы бонусов и дисконтов в мате-
риальном вознаграждении сотрудников вуза. 

2. Создание новых обучающих структур (вне и 
внутри вуза); сюда относятся следующие структуры: 

-бизнес-школы; 
-специализированные группы студентов; 
-специализированные центры; 
-группы одаренных студентов; 
-мастер-классы; 
-тренинги; 
-экономико-юридические и технические кли-

ники; 
-филиалы кафедр на производстве и др. 
3. Улучшение качества учебного процесса (в ре-

альной жизни используется только 15% полученных 
студентом академических знаний); сюда относится: 

-приобретение студентами эмоциональных навы-
ков и не академических знаний; 

-обучение с помощью преподавания  тематиче-
ских курсов, объемом 400-600 часов, а не отдельных 
дисциплин объемом 130-150 часов; 

-создание учебных планов, тематических курсов; 
их изучение должно производиться преподаватель-
ским корпусом, обладающим научно-исследователь-
ским и практическим опытом работы на предприятиях 
(организациях); 

-проведение деловых игр, игрового и, что самое 
главное — реального комплексного (группового) про-
ектирования с помощью схем оптимального функци-
онирования; 

-создание стимулов для заинтересованных в обу-
чении студентов. 

4. Ликвидация экономических и технических за-
блуждений при обучении студентов: 

-использование применяемых в реальной жизни 
методик, методологий, методов, способов, механиз-
мов, инструментов и использования новых принципов 
и теорий. Укажем на некоторые из этих заблуждений. 

б) Ликвидация экономических заблуждений при 
обучении [3] 

Одним из указанных заблуждений при обучении 
студентов является объективная и практически-ориен-
тированная тематика дипломных научно-исследова-
тельских работ, разрабатываемая преподавательским 
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корпусом и реализуемая студентами — дипломниками. 
В табл.1 приведена в качестве примера выкопировка 
из общей тематики, предлагаемых некоторыми иссле-
дователями для реализации студентами в их диплом-
ных НИР. Анализируя приведенные в этой таблице 
темы дипломных НИР, необходимо указать на следу-
ющее: 

 
Таблица 1  

Предлагаемая преподавательским и реализуемая  
студенческим корпусом тематика дипломных НИР 
№ Наименование тем 

1 Управление сбытом экспортной продукции

2 Бизнес-план внешнеэкономической деятельности 
предприятия 

3 Стратегия международного маркетинга предпри-
ятия 

4 Планирование новой услуги для зарубежных кли-
ентов 

5 Международная стратегия продвижения товара

6 Международная рекламная кампания предприя-
тия 

7 Финансовая политика международной компании

- в основном это наименование отдельных частей 
экономики, а в любой НИР, и в том числе в её назва- 
нии должна присутствовать постановка задачи и её ре-
шение (как это рекомендуется законодательными и 
нормативными материалами, а также практикой вы-
полнения НИР); 

- в наименовании тем произведена простая фик-
сация отдельных наименований, но никак, ни поста-
новка, и ни решение поставленной задачи; 

- приведенные наименования тем НИР «не ре-
шают» практических задач экономики и не имеют ни-
какого отношения к решению этих задач; 

- приведенные темы не конкретны, не ставят и 
не решают практические задачи экономики. 

Для того, чтобы ликвидировать указанные недо-
статки в тематике дипломных НИР автором были раз-
работаны около 50 схем решения практических кон-
кретных задач экономики, которые представлены в 
табл.2 в двух вариантах: первый вариант — короткое 
наименование схемы и второй вариант — наименова-
ние НИР, соответствующее наименованию темы. Ука-
занная тематика конкретна, обладает постановкой и 
решением поставленных задач. 

 
Таблица 2  

Предлагаемая автором к реализации тематика дипломных НИР 
№ Наименование схем Наименование тем дипломных НИР 
1 2 3

А.Схемы (темы) по зарабатыванию денежных средств
1А Организационная беззатратная форма пред-

приятий 
Формирование прибыли на предприятии беззатратной формы

2А Взаимоотношение переменных Регулирование безопасной и эффективной деятельности предпри-
ятий на основе эластичности переменных 

3А Финансовое состояние
предприятия 

Выбор оптимальных путей улучшения финансового состояния 
предприятия 

4А Реанимация предприятий Реанимация комплекса предприятий с помощью денежно-товар-
ного кредитования и оборачиваемости затрат и результатов 

5А Давальческое сырье Повышение прибыльности предприятий на основе давальческого 
сырья 

6А Торговля банковскими металлами и валю-
той 

Оптимизация сетевых потоков банковских металлов и валютных 
средств

7А Реализация залогового имущества Совершенствование схем реализации залогового имущества при 
кредитовании юридических и физических лиц 

8А Взаимодействие банка с пенсионерами Способы повышения прибыльности зарплатных проектов для пен-
сионеров

9А Учет вероятностного характера производ-
ства 

Оценка изменения основных показателей деятельности предпри-
ятий с учетом вероятностного характера его производства 

10А Эффект и эффективность Обеспечение эффективности деятельности предприятия с учетом 
оптимизации способов его деятельности  

11А Прямая и обратная оптимизация производ-
ственных процессов 

Оценка оптимальных решений на микро- и макро- уровне дея-
тельности предприятия 

Б. Схемы (темы) по заимствованию денежных средств
а) Внутренние заимствования

1Б Андиррайтинг Выбор метода финансирования строительства и реконструкции 
крупных объектов 

2Б Факторинг Совершенствование методов финансирования основного произ-
водства предприятия с помощью цессии  

3Б Домициляция векселей Оптимизация финансирования предприятия в условиях долговых 
обязательств 

4Б Принцип «поставка против платежа» Малорасходный способ покупки-продажи ценных бумаг на фон-
довой бирже 

5Б Аваль плюс авальный кредит/учет векселя Выбор способа торговли товарными ценностями с помощью век-
селя  

6Б Расчеты с помощью депозитных сертифи-
катов 

Выбор способа торговли товарными ценностями с помощью цен-
ных бумаг 

7Б Покупка-продажа земли Совершенствование методов покупки-продажи земли сель-
хозназначения  

б) Внешние заимствования
8Б Еврооблигации и евробоны Заимствование денежных средств с помощью еврооблигаций на 

внешних рынках 
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Окончание табл. 2 
1 2 3

9Б Секьюритизация активов Секьюритизация активов для заимствования денежных средств на 
внешнем рынке 

10Б IPO акций Реализация акций на внешнем рынке с помощью метода IPO
11Б Аккредитив Методы международной торговли с помощью аккредитивов 
12Б Выпуск депозитарных расписок Совершенствование методов операций на фондовых рынках на ос-

нове депозитарных расписок 
В. Специальные схемы функционирования предприятий

1В Непрерывность ведения бизнеса Разработка и обеспечение плана ведения непрерывности безопас-
ного и эффективного бизнеса 

2В Потребительское кредитование с помощью 
SMS-сообщений 

Выбор наиболее эффективных способов  потребительских займов 
при кредитовании 

3В Соединение депозитов с платежными кар-
тами  

Определение оптимального уровня показателей депозитов и пла-
тежных карт 

4В Получение страховой защиты Оптимизация способов страховой защиты физических лиц 
5В Как работать на украинском фондовом ин-

дексе  
Разработка и обеспечение методов заработка на украинском фон-
довом индексе 

6В Виртуальные платежные карты Эффективность методов безналичных расчетов в интернете 
7В Ценовая конкуренция в качестве маркетин-

гового инструмента 
Выбор наиболее прибыльной тактики ценообразования на внут-
реннем рынке 

8В Стартап и классический бизнес Разработка бизнес-плана создания и функционирования эффек-
тивного и безопасного стартапа 

9В Фьючерсы на облигации и депозитные 
ставки 

Торговля базовыми активами на основе фьючерса 

10В Обслуживание зарплатных проектов госчи-
новников 

Определение оптимальных показателей зарплатных проектов 

11В Риски облигационных фондов Оптимизация инвестиций в облигационные фонды с учетом веро-
ятностного характера их производства 

12В Вексельные схемы уплаты НДС Выбор способа администрирования НДС на основе эмиссии и об-
ращения векселей 

13В Страхование жизни и ипотечное кредитова-
ние 

Совершенствование методов ипотечного кредитования с помощью 
страхования жизни 

14В Венчурные фонды — инструмент инвести-
рования 

Инвестирование в бизнес с помощью венчурных фондов  

15В Управление портфелем брендов Выбор наиболее эффективного способа управления портфелем 
брендов 

16В Систематизация работы с кадрами Оптимизация структуры отдела управления персоналом 
17В Повторное размещение акций Заимствование денежных средств на внешних рынках путем по-

вторного размещения акций 
18В Минимизация налога на прибыль Достижение максимального уровня эффективности на малопри-

быльных предприятиях 
19В Налог на конечное потребление Обоснование эффективности налога на конечное потребление
20В Управление как системный подход в эконо-

мике 
Выбор оптимальной модели управления хозяйственной деятельно-
стью украинских предприятий 

21В Регрессные иски и страховые выплаты Снижение убыточности страховых организаций путем использова-
ния механизма регрессных исков 

22В Открытые фонды Определение области эффективной деятельности открытых инве-
стиционных фондов 

23В Опционная торговля ценными бумагами Повышение эффективности деятельности эмитента на основе ис-
пользования инструментов опционной торговли ценными бума-
гами

 
Еще одним заблуждением и недостатком при обу-

чении студентов может служить формирование препо-
давательских корпусов и реализация студенческим 
корпусом тематики обучающих дисциплин. Эта тема-
тика обладает теми же недостатками (еще в более ярко 
выраженной форме), что и недостатки тематики сту-
денческих дипломных НИР; кроме того, здесь следует 
указать еще на два существенных недостатка тематики 
дисциплин: незначительный объем дисциплин (в 
среднем 150 часов), а также аудиторных занятий (в 
среднем 50 часов); большое количество изучаемых 
дисциплин (73 против семи курсов на Западе), знания 
по которым не пригодятся студентам в их последую-
щей практической деятельности (до 85% дисциплин). 
Объем дисциплин для правильности и объективности 
их восприятия должен быть не менее 600-800 часов, 
количество их (курсов) — не более 10. Читать эти 
курсы должны преподаватели, имеющие значитель- 

ный объем практической и научно-исследовательской 
деятельности. 

Учитывая сказанное, в табл. 3 приведен перечень 
и объем читаемых и изучаемых дисциплин при обуче-
нии экономическим специальностям, где заложены 
все указанные здесь и выше недостатки и заблужде-
ния, а в табл.4 — перечень и объем дисциплин (кур-
сов), рекомендуемых автором для изучения при обу-
чении студентов экономическим специальностям, где 
отсутствуют указанные недостатки. 

Укажем еще на один существенный недостаток 
учебного процесса — отсутствие связи в предлагаемых 
преподавательским корпусом материалах между спе-
циальностью, специализацией и дисциплинами, кото-
рые должны реализовать эту связь. В этом плане на 
рис.1 приведены сведения о специальности и вариан-
тах специализаций, которые должны соответствовать 
этой специальности. 
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Таблица 3  
Учебные дисциплины, предлагаемые преподавательским корпусом для изучения 

№ 
п/п 

Учебные дисциплины Объем 
кредитов

 1. Общая подготовка

1 История Украины 3
2 История украинской культуры 3
3 Украинский язык 3
4 Философия  3
5 Правоведение 4
6 Иностранный язык (по профессиональным направлениям) 8
7 Высшая математика для экономистов 8
8 Теория вероятности и математическая статистика 6
9 Экономико-математические методы 4
10 Информационные системы и технологии 6
11 Экономическая теория 4
12 Макро- и микроэкономика 8
13 Экология 2
14 Основы профессиональной безопасности и здоровья человека 3
15 Физическое воспитание 12
 Всего 77

2.Профессиональная подготовка: а) подготовка по специальности
1 Эконометрика 3
2 Экономика предприятия 6
3 Менеджмент 5
4 Маркетинг 4
5 Бухгалтерский учет 6
6 Управленческий и налоговый учет 5
7 Статистика  5
8 Финансы  8
9 Деньги и кредит 9
10 Бюджетная система  5
11 Банковская система  6
12 Страхование 5
13 Финансы предприятий 7
14 Налоговая система  5
 Всего 79

б) подготовка по специализации «финансы и кредит»
1 Основы управления персоналом 4
2 Хозяйственное и финансовое право 4
3 Экономические и финансовые риски 4
4 Финансовые рынки 4
5 Анализ хозяйственной деятельности предприятий 5
6 Финансовая отчетность и финансовый анализ 6
7 Финансовое планирование и бюджетирование 6
8 Инвестиционная и инновационная деятельность 5
9 Финансовый контроль и аудит 5
10 Финансовый контролинг 5
11 Проектный анализ и бизнес-планирование 5
12 Международные кредитно-расчетные и валютные операции 4
 Всего 57

в) подготовка по специальности «налоговое дело»
1 Анализ системы налоговых платежей предприятия 4
2 Хозяйственное и финансовое право 4
3 Экономические и финансовые риски 4
4 Управление ресурсами и затратами 4
5 Основы налогообложения 5
6 Финансовая отчетность и финансовый анализ 6
7 Налоговое администрирование и отчетность 6
8 Инвестиционная и инновационная деятельность 5
9 Финансовый контроль и аудит 5
10 Информационные системы и технологии в налогообложении 5
11 Налоговое планирование и налоговые риски 5
12 Международные кредитно-расчетные и валютные операции 4
 Всего 57

3. Учебные дисциплины свободного выбора студента
1 Деловой иностранный язык 6
2 Социология 3
3 Политология 3
 Всего 12
 Преддипломная практика 6
 Дипломное проектирование 6
 Аттестация 3
 Всего 15
 Всего кредитов 240
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Еще следует рассмотреть вопрос о взаимозависи-
мости специальности, специализации и дисциплин; 

данные об этой взаимосвязи, предлагаемые автором, 
приведены на рис.1. 

 

  
Рис.1 Параметры и характеристики специализаций специальности  «Финансы, Банковское дело и Страхование» 

 
_______________________________ 
*) Вариант предлагаемый преподавательским корпусом; 
**) Вариант предлагаемый автором; 
 
Анализируя схему, приведенную на рис.1, необ-

ходимо отметить следующее: 
1. Специализация I-2 не может быть принята к 

реализации по следующим причинам: 
а) юридических лиц, являющихся финансовыми 

посредниками рынка, в соответствии с законодатель-
ством, существует огромное количество; принятие 
этой специализации потребует подготовки практиче-
ских работников для огромного по номенклатуре ко-
личества предприятий-посредников, так как эти пред-
приятия различаются по способам своего функциони-
рования друг от друга значительно (примерно так, как 
торговые предприятия и предприятия нефтехимии); 

б) указанные предприятия-посредники имеют в 
своем составе очень небольшое количество работни-
ков (как по количеству, так и по номенклатуре), по-
этому ротация таких работников весьма незначи-
тельна, а значит, таких работников потребуется для 
финансового рынка незначительное количество. 

2. Специализация II-2 и II-3 недостатками, ука-
занными в п. 1 не обладают: на предприятиях банков-
ского и страхового секторов работают десятки и сотни 
тысяч сотрудников, требующих значительной ротации 
кадров, при этом рассматриваются только два наибо-
лее мощных по объему (и значительных для функци-
онирования государства) и интеллектуальному уровню 
сектора финансового рынка. Здесь все конкретно, а 

также есть соответствие между специализациями и 
специальностью. 

3. Что же касается специализации II-1, то здесь 
необходимо отметить следующее: 

а) специализация «Финансы», как это принято в 
экономике, предполагает изучение финансовых соот-
ношений между государством и юридическими ли-
цами на различных иерархических уровнях (финансы 
предприятий, финансы органов власти, финансы гос-
ударства и т.д.; 

б) в ряде крупных вузов изучаются вопросы и вза-
имодействия по различным направлениям и уровням 
между государством и предприятиями, поэтому в дан-
ном случае можно рекомендовать специализацию 
«Финансы предприятия»; 

в) преподавать курсы по этой специализации, а 
также по рекомендуемым специализациям II-2 и II-3 
следует в соответствии с практически действующим 
законодательством и нормативными материалами, как 
это принято в реальной деятельности этих предприя-
тий. 

4. Что же касается специализации I-1 («Финан-
совый менеджмент») то совершенно непонятно, какое 
отношение эта специализация имеет к рассматривае-
мой специальности по следующим причинам: 

а) финансовый менеджмент как комплекс мето-
дик, способов, механизмов, занимается управлением 
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финансовыми ресурсами на предприятии и капита-
лом; это «управление» в первую очередь, а не «фи-
нансы». 

б) финансовый менеджмент как объект и субъект 
управления появляется на больших предприятиях, где 
функционирует заместитель председателя правления 
по финансам, на малых и средних предприятиях 
управлением финансовыми ресурсами и капиталом за-
нимается, и неплохо справляется с этим главный бух-
галтер. 

в) если мы проанализируем все вопросы, кото-
рыми на предприятии занимается финансовый ме-
неджмент, то увидим, что это вопросы управления, а 
не финансов (и где же «финансы» рассматриваемой 
специализации?). 

Таким образом, приведенный выше материал по 
анализу обучения экономическим специальностям по-
казывает, что высшая школа в этом отношении имеет 
больше недостатков в настоящее время, чем досто-
инств и эти недостатки надо исправлять и ликвидиро-
вать. Одним из путей такой ликвидации указанных не-
достатков является использование в вузах и на произ-
водстве схем повышения эффективности их функцио-
нирования, часть из которых и была разработана и ре-
комендована автором настоящего исследования. Те-
перь нам остается показать, как, используя указанные 
схемы, повысить эффективность и безопасность дея-
тельности предприятий, в основном, финансового 
рынка, что и было сделано на примере схемы «Реани-
мация предприятий». 

Б.Реанимация комплекса предприятий с помощью 
денежно-товарного кредитования и оборачиваемости за-
трат и результатов [3] 

Рассмотрим более детально всего лишь одну из 
указанных рекомендаций по улучшению качества выс-
шего образования в вузах — реальное комплексное 
проектирование на основе схем оптимального и без-
опасного функционирования предприятий. 

Ни одна операция на товарном и, особенно, фи-
нансовом рынках не производится без использования 
целого комплекса финансовых операций, объединен-
ных одной целью — не нарушая норм законодательства 
и юридических норм, получить достаточно большой 
объем прибыли. Такая деятельность может быть 
условно названа проектированием на основе схем (да-
лее для простоты — схемы). Использование схем функ-
ционирования комплекса предприятий позволяет для 
ряда (комплекса) предприятий решить вопрос опреде-
ления оптимальных путей их развития, чего невоз-
можно сделать без использования указанных схем. 
При этом решаются вопросы увеличения прибыли на 
каждом обороте использования затрат и получения ре-
зультатов (доходов). 

В качестве примера рассмотрим здесь схему ре-
анимации комплекса предприятий дислоцирующихся 
в действительности в Купянском районе Харьковской 
области, на основе денежного и товарного кредитова-
ния с учетом оборачиваемости указанных затрат и ре-
зультатов. 

Схема реанимации предприятий приведена на 
рис. 1, здесь же приведены показатели деятельности  
 

                                                
1 Имеется в виду вновь созданная банком фирма, 

управляющая рассматриваемом проектом по реанимации 
комплекса предприятий и находящаяся в г.Харькове. 

указанных на ней реанимируемых предприятий для 
варианта I «Объемы передаваемых ресурсов в денеж-
ном выражении равны между собой». 

Расчет показателей деятельности реанимируемых 
предприятий производится в следующей последова-
тельности: 

I. Показатели деятельности управляющей фирмы.1 
Здесь необходимо определить величину следую-

щих затрат:2 
1. Затраты по заработной плате и начислениям на 

нее ( ЗC ) определяются по следующему соотношению: 

,1
о

З З ЗC Х С Е= ⋅ ⋅ = 5×5000×1,4=35000 грн/мес. 

Здесь 
оХ  — среднесписочная численность работ-

ников фирмы, чел.;  

принимается
оХ =5 чел.; 

,1ЗС  — среднемесячная заработная плата одного 

работника фирмы, грн/мес.; 

Принимается ,1ЗС =5000 грн/мес.; 

ЗЕ  — коэффициент, учитывающий начисления 

на заработную плату и прочие расходы при функцио-
нировании фирмы, ед.; 

ЗЕ =(1+0,37+0,03)=1,4; здесь 0,37=37% начисле-

ний на заработную плату и 0,03 = 3% затрат по зара-
ботной плате, расходуемых на покрытие прочих рас-
ходов. 

2. Затраты на аренду помещения ( aC ) определя-

ются по следующему соотношению: 

1, 25 200 5000y o
a a aC S Q= ⋅ = × = грн/мес. 

Здесь принято, что 
y
aS =25 — площадь арендуе-

мого помещения; 1,
o

aQ  =200 грн/мес. — стоимость 

аренды помещения, площадью в 1
2м в месяц. 

3. Затраты на транспорт, используемый для орга-

низации и сопровождения проекта ( TYC ) определя-

ются по следующему соотношению: 

1,
y o y

TY TO o oC L Q d= ⋅ ⋅ =120×6×22=15840 грн/мес., 

Здесь приняты следующие значения переменных:  
y
TOL = 120 км — среднесуточный пробег транс-

портного средства, км; 

1,
o

oQ  = 6 грн/км — средняя стоимость 1 км пробега 

арендованным автомобилем; 
y

od  = 22 дня — количество дней работы автомо-

биля в месяц. 

4. Затраты на приобретения бензина ( bC ) опре-

деляются, исходя следующего соотношения:  
a

b b b b npC N L Q E= ⋅ ⋅ ⋅ = 2×120×12×1,2=3456 грн. 

Здесь приняты условные обозначения и значения 
следующих переменных: 

а) bN  — количество бензовозов, используемых 

для транспортировки бензина, ед.; величина bN  опре-

деляется по следующей формуле: 
 

2 Здесь и далее понимаются эксплуатационные затраты. 
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: 32 : 20b b bN V= θ = =1,6 бензовозов ≈2 бензовоза, 

где bθ  — количество тонн перевозимого бензина, т.; 

величина bθ  определяется по следующей формуле: 

1,:b b bC Qθ = = 800000:25=32000=32 т., 

где bC  — количество заемных кредитных средств, ис-

пользуемых для закупки бензина, грн; величина bC  

определяется по формуле: 

(1 )b К РC С К= − = 1000000(1 - 0,2)=800000 грн, 

где КC  — величина заемных кредитных средств, грн; 

КС = 1000000 грн, РК  — коэффициент, характеризую-

щей денежные затраты из кредитных средств на реа-

лизацию проекта реанимации, ед., РК =0,2.  

1,bQ  — стоимость покупки 1 т бензина в рознич-

ной сети, грн/л; 1,bQ =25 грн/л.  

bV  — средняя емкость бензовозов, используемых 

для транспортировки бензина, т; bV =20 т. 

б) bL =120 км — средняя протяженность транс-

портировки бензина, км; 

в) bQ =12 грн/км — средняя стоимость транспор-

тировки бензина на 1 км пути, грн/км; 

г) a
npЕ =1,2 — коэффициент, учитывающий за-

траты на погрузочно-разгрузочные работы при транс-
портировке бензина, ед. 

Итого затраты по управляющей реанимацией 

фирме (
o

YCΦ ) составляют: 

o о о а о
Y З а б T КПC C С С С СΦ γ= + + + +

=35000+5000+3456+15840+20000=59296 грн, 

Здесь 
о
КПС = K KI C⋅ =0,02 ×  1000000 = 20000 ( KI

=0,02 = 20% - «кредитный» процент за использование 
банковских кредитных ресурсов). 

 
II. Показатели деятельности колхоза* 
Начиная с этого «передела», для каждого из них 

принимается схема реанимации, которая предусмат-
ривает равенство объемов в денежном выражении (для 
каждого из них) поступающего сырья и производи-
мого на этой основе продукции, рассчитанных по 
обычным ценам. В связи с этим на этих «переделах» 
не возникает ни доходов, ни прибыли, ни налогов, 
кроме дополнительных затрат на транспортировку сы-
рья. 

Исходя из этого, затраты на перевозку пшеницы 

( nС ) определяются по следующему соотношению: 

1
п

n ГП П П ПРC N Ц L Е= ⋅ ⋅ ⋅ =53×5×40×1,1=11660 грн. 

В этом соотношении приняты следующие услов-
ные обозначения переменных: 

а) ГПN  — количество грузовиков (рейсов), необ-

ходимых для транспортировки пшеницы, ед.; вели-

чина ГПN  определяется по следующей формуле: 

ГПN = :n rnQ Q = 320:6 = 53 грузовика, 

где nQ  — объем перевозимой пшеницы, т; величина 

nQ  определяется по формуле: 

n ЗК ПQ C Ц= ÷ =800000 : 2500 = 320 т, 

где ЗКC  — объем заемных кредитных средств, исполь-

зуемых для реанимации предприятий, грн; ЗКC = 

800000 грн. 

ПЦ = 2500 принятая стоимость (цена) 1 т пше-

ницы, грн/т; 

mQ  — ёмкость транспортного средства по пере-

возке пшеницы, т; принимается mQ = 6т (грузовик с 

прицепом). 

б) принято, что 1ПЦ =5 — стоимость транспорти-

ровки пшеницы на 1 км пути, грн/км 

в) принято, что ПL =40 — протяженность пути по 

транспортировке пшеницы, км.; 
__________________________________ 
*) Имеется в виду колхоз, расположенный в Купянском 
районе Харьковской области (как и было в действитель-
ности). 

 

г) принято, что 
п
ПРЕ = 1,1 — коэффициент, учиты-

вающий стоимость погрузочно-разгрузочных работ по 
транспортировке пшеницы, ед. 

Таким образом, для этого «передела» характерны 
только затраты по транспортировке пшеницы в раз-
мере 11660 грн. 

 
III. Показатели деятельности свиноводческого хо-

зяйства*** 
На этом «переделе» схемы ситуация складывается 

аналогично предыдущему «переделу», поэтому необ-
ходимо определить стоимость (затраты) транспорти-

ровки свинины в «чистом»* виде ( cC ), величина кото-

рой определяется по следующей формуле, аналогич-
ной формуле определения стоимости транспорти-

ровки пшеницы ( ПC ):** 

 

cC = 11000
сс c ЗС

c c c С ПРc
c np

Ц L E
N I L Ц Е

Q E

⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅
=9×8×29×

1,15=2400 грн. 
 
Здесь, кроме указанных выше при определении 

величины ПC , приняты следующие условные обозна-

чения переменных: 

а) cN  — объем (вес) перевозимой «чистой» сви-

нины, кг; определяется по следующей формуле: 
 

800000

50
ЗК

c
К

C
N

Ц
= = =16000 кг, 

 

где 1СЦ  — обычная «продажная» цена 1 кг свинины, 

грн/кг; принимается, что 1СЦ = 50 грн/кг. 

б) СQ  — ёмкость транспортного средства, кото-

рым перевозится свинина; принимается, что СQ =3т. 

в) принято, что ЗСE =0,6 — коэффициент, учиты-

вающий заполняемость транспортного средства; 

г) принято, что 
с
ПРЕ = 1,15 — коэффициент, учи-

тывающий погрузочно-разгрузочные работы при 
транспортировке свинины: 



ЛЕРНЕР Ю. И. 
 

 
 

        2017/№1 175 
 

д) принято, что CL = 29 — протяженность пути 

транспортировки свинины, км; 

е) принято, что 1СЦ = 8 — стоимость транспорти-

ровки свинины на 1 км пути, грн/км; 

ж) CI  — количество транспортных средств (гру-

зовиков - рейсов), используемых для транспортировки 

свинины, ед.; величина CI  определяется по следую-

щей формуле: 
 

CI = 
16000

1000 3 0,61000
C

С
C ПР

N

Q E
=

⋅ ⋅⋅ ⋅
= 8,9 грузовиков ≈ 9 

грузовиков. 
 

___________________________ 
*) Имеется в виду, что свинина находится в виде об-

работанном для использования при производстве из них 
колбасных изделий. 

**) Условные обозначения здесь аналогичны услов-

ным обозначениям переменных при определении ПC , но 

только индексы в них заменяем с «п» на «с» (свинина). 
***) Имеется в виду свиноводческое хозяйство, как 

это есть в действительности находится в поселке Граково. 

 
IV. Показатели деятельности мясокомбината* 
Как и для предшествующего «передела», опреде-

лим затраты, которые должен произвести мясокомби-
нат при реализации схемы реанимации предприятий. 
Это следующие затраты: 

1. Затраты на транспортировку колбасных изде-
лий от мясокомбината до фирмы по реализации этих 

изделий ( KC ). Величина этих затрат определяется по 

формуле: 
К

K K ПK ТК ПРC N Ц L Е= ⋅ ⋅ ⋅ = 9×6×50×1,1= 2970 грн. 

Здесь приняты условные обозначения следующих 
переменных: 

а) KN  — количество машин (рейсов), используе-

мых для транспортировки колбасных изделий, ед.; ве-

личина KN  определяется по следующему соотноше-

нию: 

KN =
3 31 1 1

10 21600 10
3 0,8K

K ПК

V
Q E

− −⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =
⋅

9 гру-

зовиков (рейсов), 

где KV  — объем колбасных изделий, перевозимых к 

реализующей фирме (объем произведенной продук-
ции на реанимируемом мясокомбинате в г. Купянске), 

величина KV  определяется по следующей формуле: 

KV = CN (1+ KE ) = 16000 (1+0,35) = 21600 кг., 

где CN  — количество свинины в «чистом» виде, посту-

пившее на переработку в Купянский мясокомбинат, 

кг.; рассчитано, что CN =16000 кг. 

KE  — коэффициент, учитывающий долю мяса в 

колбасных изделиях, ед.; принимается, что KE = 0,35 

(35% «не мяса» находится в произведенной колбасе); 

KQ  — ёмкость транспортного средства по пере-

возке колбасных изделий; принято, что KQ = 3 т. 

ПKE  — плотность загрузки колбасными издели-

ями транспортного средства, ед.; принимается, что 

ПKE = 0,8. 

б) ПKЦ  — стоимость перевозки на 1 км груза 

(колбасных изделий) грузовым автотранспортом, 

грн/км; принято, что ПKЦ = 6 грн/км. 

в) TKL  — протяженность транспортировки кол-

басных изделий, км.; принято, что TKL = 50 км. 

г) 
К
ПРE  — коэффициент, учитывающий погру-

зочно-разгрузочные операции при транспортировке 

колбасных изделий, ед.; 
К
ПРE = 1,1. 

2. Затраты на приобретение комплекса продуктов 
(ресурсов, кроме мяса) для производства колбасных 

изделий ( PKC ). Величина этих затрат определяется по 

следующей формуле: 

PKC = ( K CV N− ) PKЦ = (21600 — 16000)13,5 = 75430 

грн.  

Здесь PKЦ  — средняя цена «единицы» комплекса 

других компонентов (кроме мяса) при производстве 

единицы колбасных изделий, грн/кг; величина PKЦ  

определяется по следующей упрощенной формуле:** 

PKЦ = KИ ККЦ Е⋅ = 132×0,103 = 13,5 грн/кг, 

где ККЕ  — коэффициент, учитывающий долю стоимо-

сти 1 кг других компонентов колбасы, кроме мяса по 
отношению к оптовой стоимости 1 кг колбасы, ед.; 

принимается ККЕ = 0,103 (10,3%). 

_____________________________ 
*) Мясокомбинат в действительности находится в г. 

Купянск. 
**) Величина ЦРК определяется без детального рас-

чета объема и стоимости рассматриваемых компонентов 
колбасных изделий, который невозможно в данном ис-
следовании произвести из-за большой номенклатуры и 
объема использования этих компонентов. 

 

KИЦ  — оптовая цена 1 кг колбасных изделий, 

грн/кг, величина KИЦ  рассчитывается по следующей 

формуле: 
 

165

1 1 0,20 0,05
РКИ

КИ
КИ ТН

Ц
Ц

I Е
= =

+ + + +
=132 грн/кг. 

 

Здесь PKИЦ  — цена реализации 1 кг колбасных 

изделий реализующей фирмой, грн/кг; принимается, 

что PKИЦ = 165 грн/кг; 

КИI  — норматив налога на НДС, доли ед. КИI = 

0,20. 

ТНЕ  — коэффициент, учитывающий торговую 

наценку в стоимости реализации колбасных изделий; 

ТНЕ = 0,05 (5%).  

 
V. Показатели деятельности реализующей фирмы. 
Этот «передел» последний в схеме реанимации, 

он при реализации предприятий по выпуску колбас-
ных изделий «формирует» не только затраты, но и до-
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ходы, а значит прибыль, рентабельность и эффектив-
ность. Эти показатели рассчитываются следующим 
образом: 

1.Затраты по реализации колбасных изделий в 

торговой сети ( TCC ) (затраты на содержание реализу-

ющей фирмы) равны величине наценки на стоимость 
реализуемых ею колбасных изделий, и их величина 
определяется по следующему соотношению: 

TC РКИ K THC Ц V E= ⋅ ⋅ =165×21600×0,05 = 178200 грн. 

Здесь приняты следующие условные обозначения 
переменных и их значения, приведенные выше. 

2. Общая величина объема реализации колбасных 

изделий ( PΣ ) определяется по следующей формуле: 

PΣ = РКИЦ KV⋅ = 165×21600 = 3564000 грн. 

3. Налог на добавленную стоимость (НДС) DH = 

0,2 (20%) определяется по следующей формуле: 

DH = КИЦ d KH V⋅ ⋅ =132×0,2×21600 = 570240 грн. 

Затраты, указанные в пп.2 и 3 не «входят» в за-
траты по кредитным ресурсам, а «входят» в общую ве-
личину затрат по реализации колбасных изделий, так 
как доходы и прибыль рассчитываются, исходя из 
оптовой цены на единицу этих изделий. 

4.Доход от реализации рассматриваемого бизнес-

проекта реанимации исследуемых предприятий (
PAΣ ) 

определяется по следующей формуле: 
PAΣ = КИЦ KV⋅ =132×21600 = 2851200 грн. 

VI. Обобщающие показатели по бизнес-проекту 
Затраты по рассматриваемому бизнес-проекту и 

другие обобщающие его показатели приведены в таб-
лицах 5 и 6. 

 
Таблица 5  

Первичные и обобщающие показатели бизнес-проекта 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Условные 
обозна-
чения 

показате-
лей 

Расчет-
ные зна-
чения 

показате-
лей

Формула для опреде-
ления расчетных зна-
чений показателей 

Примечание

1 2 3 4 5 6 
А Затраты за счет кредита — 

всего  
ИЗ  182845

ИЗ = ТЗ + ДЗ   

а) Транспортные затраты — 
всего  

ТЗ  69414
ТЗ = ФУC + бC + 

ТПЗ + ТСЗ + ТКЗ  

 

1. По организации проекта
TУC  15840  

2. По транспортировке 
бензина 

OC  3456  

3. По транспортировке 
пшеницы 

ТПЗ  11660  

4. По транспортировке 
свинины 

ТСЗ  2400  

5. По транспортировке 
колбасных изделий 

ТКЗ  2970  

б). Другие кредитные затраты 
- всего 

ДЗ  115431
ДЗ = УC + aC + PKЗ   

1. Затраты по заработной 
плате и начислениям для 
управляющей фирмы

УC  35000 -  

2. Затраты на приобретение 
комплекса продуктов-ре-
сурсов для изготовления 
колбасных изделий (кроме 
мяса) 

PKЗ  75481 -  

3. Затраты по аренде поме-
щения управляющей 
фирмы 

aC  5000 -  

Б Другие затраты — всего 
ПPЗ  1017755

ПPЗ = bЗ + ЗЗ + HЗЗ   

1. Кредитные ресурсы 
непосредственно 
использованные для ре-
анимации предприятий 

bЗ  800000
bЗ = KЗ (1− PK ) 

=1000000×  
х(1−0,2)= 
=800000 

KЗ =1000000 

кредитные ресурсы; 

PK -коэффициент ре-

зерва кредитных ре-
сурсов 

PK =0,2(20%) 

2. Резерв кредитных ресур-
сов, использованных, как 
источник затрат для ре-
анимации предприятий

ЗЗ  200000
ЗЗ = KЗ х PK = 

1000000×0,2 
=200000 

- 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 5 6 

3. Неиспользованная часть 
резерва кредитных ресур-
сов 

HЗЗ  17755
HЗЗ = ЗЗ − KЗ = 

=200000−182245 
=17755 

HЗЗ используется как 

доход (условно, 
чтобы не делать пере-
расчет и доначисле-
ния) 

4. Процент (банковский) за 
кредит 

ПKЗ  20000

ПKЗ = ПKК · KЗ ··
210

12

−

=  

=
24 1000000

12 100

⋅ =
⋅

 

=20000 

ПKК  — процент за 

кредит (номиналь-
ный), 
% в год; 

ПKК =24%. 

В. Основные показатели — 
всего 
затрат 

CΣ  982845 CΣ = bЗ + ИЗ + ПKЗ  

=800000+182845 
+20000=1002845 
≈1000000 

Условно считаем, что 

CΣ = KЗ  (не учитывая 

2845 грн). 

1. Всего получено дохода AΣ  2868955 AΣ = PA + HЗЗ = 

=2851200+ 
+17755=2868955 

PA  — расчетный до-

ход; 

PA =2851200 

2. Валовой доход 
(прибыль) 

ВП  1868955
ВП = AΣ − KЗ = 

2868955−1000000= 
=1868955 

- 

3. Налог на прибыль 
ПH  355101

ПH = HП ВN П⋅ = 

=0,19·1868955= 
=355101 

HПN  - норма налога 

на прибыль  

HПN =0,19 

4. Чистая прибыль 
ЧП  1513854

ЧП = ВП − ПH = 

=1868955−355101= 
=1513854 

Упрощенный расчет

5. Чистая прибыль с учетом 
методологии её расчета 

i
ЧП  1059698 i

ЧП = ЧП · MK = 

=1513854·0,7= 
=1059698 

MK =0,7 ( MK  —  

коэффициент сово-
купного влияния тре-
бований ПСБУ) 

6. Рентабельность производ-
ства (по чистой прибыли), 
% 

nR  107,8
nR =(

i
ЧП : CΣ )·100= 

=(1059698:982845)·100=
107,8

 

7. Срок окупаемости затрат 
 

T  0,93 T = [ ] 21: 10nR −
= 

=
21:107,8 10 0,93− ⋅ =   

 

8. Коммерческая эффектив-
ность проекта 

ПЭ  2,86 2868955
2,86

1000000П

А
Э

С
Σ

Σ

= = =  
>1,55 (норма) 

9 Налог на добавленную 
стоимость (НДС) 

DH  570240 - - 

10. Затраты в торговой сети 
TCC  178200 - - 

11. Общая величина реализа-
ции колбасных изделий 

РКИЦ  3564000 - - 

 
Таблица 6 

Распределение чистой прибыли среди синдицированных участков проекта 
 

Показатели 
 

Управляющая 
фирма 

 
Колхоз 

Свиноводче-
ское 

хозяйство 
Мясокомби-

нат 
Фирма по 
реализации

На следующий 
оборот 

реализации 
схемы 

Всего 

Доля распреде-
ления чистой 
прибыли, % 

 
7,6 

 
3,0 4,6 19,1 3,8 

 
61,9 100 

Размер распре-
деления чистой 
прибыли, 

 
80000 

 
32000 48000 200000 40000 

 
669698 1069698 
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VII. Пути продвижения проекта на рынок банковских продуктов 
 

 
Рис. 3. Схема выполнения работ по продвижению на рынок банковского продукта 

 
На рис. 3 приведены разделы (планы) разработки 

бизнес-плана по рассмотренному проекту (банков-
скому продукту), а также приведена конспективно  
сущность и краткая характеристика задач, которые ре- 

шаются при этом. Указанные здесь вопросы должны 
быть решены при реализации схем реального проек-
тирования. 

 

V 

 
Продвижение на рынок банковского продукта 

Бо и Бв Бизнес - план 

1.Общие цели бизнес-плана: наименование и сущность проекта, необхо-
димые инвестиции, правовая форма реализации бизнес-плана; форма 
участия инвесторов, финансовые гарантии. 
2.Описание бизнес-плана: характеристика товара, его характеристика и 
область применения; особенности проекта, характеристика проекта. 

География и емкость рынка, оценка конкурентов, объем продажи, мар-
кетинговые мероприятия и их стратегии. 

Степень освоения продукции, наличие документации, объем средств, на-
личие производственных площадей, обеспеченность трудовыми ресур-
сами, схема реализации плана. 

Организационно-правовая форма хозяйствования, обоснование её, оце-
нка организационной структуры. 

Приводятся мероприятия того, что поставленные цели не могут быть до-
стигнуты полностью или частично, анализируются риски, устраняются 
причины их вызвавшие, производятся расчеты для учета случайных рис-
ков. 

Объем реализации продукции; расчет доходов и затрат. 
Баланс доходов и расходов; баланс активов и пассивов. 

Коммерческая и сравнительная эффективность вариантов бизнес-плана 
и бизнес-проекта, их народнохозяйственная целесообразность 

План марке- 
тинговой дея-
тельности дея-
тельности 

Производст- 
венный план 

 
Организа- 

ционный план 

 
План  

по рискам 

 
Финансовый 

план 

Эффективность 
и целесо- 

образность ре-
ализации биз-
нес-плана 

I 

II 

III 

IV

VI 

VII 

 
Описание 

бизнес-плана 
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VIII Выводы 
Резюмируя данные, приведенные в табл.1, необ-

ходимо отметить следующее: 
1. Валовая и чистая прибыль от реализации схемы 

реанимации рассматриваемых предприятий составляет 
соответственно 1868955 и 1059698 грн, что является 
значительной величиной для реализуемого объема не-
работающих перед этим предприятий. Это позволяет 
распределить указанную чистую прибыль оптимально 
среди всех участников проекта (см. табл.2). В данном 
исследовании не производится пересчет показателей 
по рассматриваемым «переделам» в связи с «премиро-
ванием» их коллективов указанными в табл.2 частями 
чистой прибыли. 

2. Рентабельность производства (по чистой при-
были) составляет 107,8%, что является для рассматри-
ваемого комплекса предприятий вполне приемлемым 
результатом и позволяет каждый месяц без убытков 
«вкруговую» реализовывать рассмотренную схему ре-
анимации предприятий (срок окупаемости затрат ≈1 
месяц). 

3. Коммерческая эффективность проекта состав-
ляет 2,8, что больше рекомендуемого норматива 1,5 — 
1,6, и что указывает на получение дохода в 2,8 раза 
выше затрат на его реализацию. 

4. Приведенные данные позволяют сделать вывод 
о целесообразности рекомендуемого для аналогичных 
случаев метода реанимации предприятий (метод «це-
почек-переделов»). 

5. Полученная чистая прибыль значительного 
объема при использовании этого метода реанимации 
комплекса предприятий (метод денежного и товарного 
кредитования путем оборачиваемости затрат и резуль-
татов) позволяет распорядится ею по-разному, и оп-
тимизировать таким образом процесс реанимации (ва-
рианты распределения чистой прибыли «по переде-
лам» частично или полностью, вплоть до её использо-
вания полностью в последующие кругообороты затрат 
и результатов). 
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РЕЦЕНЗІЯ 
на колективну монографію 

«Стратегічне управління підприємствами малого  
та середнього бізнесу промислового регіону»1 

 

Сьогодні малий і середній бізнес є рушієм усіх 
позитивних процесів, які відбуваються в економіці  
розвинутих країн, робить значний внесок у суспільний 
прогрес та є основою стійкого зростання економіки. 
Особливо це стосується  сучасних умов господарю-
вання в Україні, де мале підприємництво є провідним 
сектором ринкової економіки, сприяє підвищенню кон-
курентоспроможності продукції національної економіки, 
забезпечує зростання валового внутрішнього продукту, 
насичує внутрішній товарний ринок, розширює сферу 
зайнятості населення та сприяє економічному і соці- 
альному розвитку країни. Саме тому, мале підприєм-
ництво є визначальним фактором у забезпеченні кон-
курентоспроможності країни на світовому ринку, од-
ним із пріоритетів державної регуляторної політики 
України, яка повинна сприяти розвитку малого й се-
реднього підприємництва як двигуна економічного 
росту національної економіки.  

Стратегічне управління підприємствами будь-
якої організаційно-правовий форми — важливе і акту-
альне питання. Це тема для дискусій науковців і прак-
тиків у сучасній Україні, у тому числі для малих і се-
редніх підприємств. 

Монографія «Стратегічне управління підприєм- 
ствами малого та середнього бізнесу промислового ре-
гіону» структурована за трьома напрямами:  

— теоретичні основи стратегічного управління  
розвитком малих та середніх підприємств промисло-
вого регіону. 

— дослідження математичних моделей та методів 
щодо ідентифікації кластерів в промисловому регіоні.                                                                                            

— оцінка стратегічного управління підприєм- 
ствами малого та середнього бізнесу регіону. 

У першому напрямі значна увага приділена регу-
ляторній політиці та шляхам поліпшення бізнес-клі-
мату в країні. Для вирішення цього завдання запропо-
новано поєднувати стимули і обмеження в регулятор-
них режимах, застосовувати механізм дерегуляції,  
розвивати віртуальну інфраструктуру інноваційного 
підприємництва та застосовувати фінансово-регуля- 
торні режими сприяння поширенню малих и середніх 
підприємств.  

Важливою умовою розвитку сучасного промисло-
вого підприємства є оптимізація системи управління 
витратами (СУВ). При цьому, система управління ви-
тратами являє собою інтегративну одиницю в рамках 
загальної системи управління підприємством, від яко- 
 
 
 
 
 
 

 
сті організації якої залежить загальний результат його 
функціонування (напрям другий). Запропоновано по-
будову системи забезпечення економічної безпеки ма-
лого і середнього бізнесу, що мають включати роз- 
робку функціональної моделі бізнес-процесів згідно з 
ієрархією цілей та виявленим потенціалом малого або 
середнього підприємництва.  

Встановлено, що основними етапами стратегіч-
ного управління малими та середніми підприємствами 
в умовах перетворень є: вивчення ринку, збір інфор-
мації, проведення емпіричних досліджень, трансна- 
ціональний бізнес, прийняття рішень, формування ба-
чення довгострокових перспектив, визначення страте-
гічних альтернатив, міждисциплінарний підхід, опти-
мізація використання ресурсів підприємства, здійс-
нення стратегії та контролю. 

Незважаючи на загальну позитивну оцінку моно-
графії, її наукову та практичну цінність, необхідно 
зробити ряд зауважень та побажань: 

1. У підрозділі 1.4 висвітлюються особливості 
промислового комплексу як основи розбудови регіо-
нальної економіки і наведено результати обсягу реалі-
зованої промислової продукції за регіонами за січень 
2015 р. (табл. 1.2, стор. 33). Нажаль, показники, котрі 
характеризують обсяг реалізованої продукції малих і 
середніх підприємств  на регіональному рівні, відсутні.   

2. В роботі, на мій погляд, не достатньо уваги 
приділено питанням пріоритетної сфери діяльності 
суб’єктів малого і середнього підприємництва у розпо-
ділі за видами економічної діяльності, як на регіона-
льному, так і на національному рівнях.  

3. У монографії доцільно було би  детальніше 
конкретизувати досвід розвинених країн з питань 
стратегії управління підприємствами малого та серед-
нього бізнесу промислового регіону та висвітлити свій 
погляд на можливості його використання в Україні. 

В цілому  монографія «Стратегічне управління 
підприємствами малого та середнього бізнесу промис-
лового регіону» є системною науковою працею колек-
тиву авторів, яка розглядає одну з актуальних проб-
лем — підвищення економічної ефективності суб’єктів 
малого і середнього підприємництва промислового ре-
гіону. Вона призначена для широкого кола читачів: 
представників малого та середнього бізнесу, працівни-
ків місцевого самоврядування, науковців, викладачів, 
студентів, а також для людей, зацікавлених цими  
проблемами. 

 
Професор кафедри фінансів та економічної безпеки 
Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, 
д-р екон. наук, проф. М.Г. Пивоваров   

 
  

                                                
1 Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону: монографія / за наук. ред. д.е.н., 

проф., ак. АЕНУ І.Д. Падеріна. – Дніпро: ТОВ Акцент ПП, 2016. – 184 с. 



ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
 

 
 

        2017/№1 181 
 

ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 

 

Проект 
 

ЗВІТ ПРЕЗИДІЇ АЕН УКРАЇНИ НА ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 
12-13 травня 2017 р. 

 
Шановні колеги! 

 
Дозвольте почати з приємного. Дозвольте вшану-

вати наших гостинних господарів і вручити Почесну 
відзнаку нашої академії — Золоту медаль ім. М.І. Ту-
ган-Барановського ректору Національного універси-
тету державної фінансової служби України, академіку 
нашої академії Пашку Павлу Володимировичу за зна-
чний особистий внесок в підготовку кадрів. 

На виконання постанови наших Зборів щодо 
вшанування пам’яті Миколи Григоровича Чумаченка 
подовжено нагородження медаллю імені першого 
Президента АЕН України «За значний внесок в еко-
номічну науку». Цього року дозвольте вручити цю 
нашу відзнаку ВОЛОДИМИРУ ЯКОВИЧУ ОМЕЛЬ-
ЧЕНКУ — за багаторічну працю заступником декана 
економічного факультету Донецького національного 
університету. 

В Тернополі проведена чергова Всеукраїнська на-
уково-практична конференція присвячена М.Г. Чу- 
маченку, в Інституті економіки промисловості НАН 
України готується до друку черговий збірник наукових 
праць «П’яті Чумаченківські читання», який вже став 
щорічним у відділенні нашого інституту, яким керував 
М.Г. Чумаченко. Хочу також нагадати що ми заплану-
вали до 95-ї річниці з дня народження Миколи Григо-
ровича Чумаченка видати монографію «Академік М.Г. 
Чумаченко у споминах і роздумах сучасників», тому 
ще раз прошу й закликаю всіх у кого є що запропону-
вати Президії АЕН України, як колективному упоряд-
нику матеріалів для цієї книги, по можливості поква-
питися з передачею матеріалів. Прохання подавати 
відскановані матеріали і тексти в електронній та розд-
рукованій формах на нову адресу Президії в м. Києві 
по вул. Желябова 2, к.304. 

Але життя не зупиняється, час плине. Ми можемо 
чесно пишатися тим, що на протязі всього цього часу 
не були осторонь, а завжди намагалися надати поси-
льну допомогу керівництву країни та її регіонів. Не був 
виключенням і минулий рік. Можна не сподіватися, 
що нинішній рік ще раз жорстко протестує владу на її 
здатність створити реальний майданчик для зростання 
національної економіки. Попри незначну макроеко-
номічну стабілізацію, у 2016 р. Україні так і не вдалося 
створити базу для впевненого економічного підйому. 
Тому і цього року перед вітчизняною економікою сто-
ять декілька викликів, від адекватної відповіді на які 
залежатиме доля нашої країни в найближчі кілька ро-
ків. Серед них — необхідність істотного нарощування 
обсягів експорту, залучення внутрішніх і зовнішніх ін-
вестицій, стабілізація банківського сектору, зниження 
боргових ризиків та інші.  

Минулий 2016 р. приніс перші ознаки слабкої  
макроекономічної стабілізації та виходу з рецесії. Еко-
номічне зростання, за оцінками Міністерства економ-
розвитку і торгівлі, склало 1,8%. Загальмувалися темпи 
інфляції (12,4% рік до року в грудні 2016 р.) і деваль-
вації (за 2016 р. курс гривні стосовно долара знизився 
на 13,3%). Платіжний баланс залишається додатним, і 
після дворічного стрімкого падіння почала зростати 

реальна заробітна плата (+8,4% рік до року в листопаді 
2016 р.). Однак говорити про остаточне видужання 
економіки зарано. Слабке економічне зростання торік 
було досягнуте на основі дуже низької статистичної 
бази. Однією з ознак млявої економічної активності є 
високий рівень безробіття. У третьому кварталі 2016 р. 
він залишався на рівнях, близьких до історичних мак-
симумів, і становив 8,8% (що на 0,2%  вище порівняно 
з аналогічним періодом 2015 р.). Цього року рівень 
безробіття також залишиться близьким до 9%. Навіть 
до початку 2020 р. при зростанні економіки відповідно 
до урядових прогнозів (3% у 2017 р. і 4% у 2018— 
2019 рр.) Україна ще не досягне рівня 2013 р. (стано-
витиме тільки 95,2%).  

Великий економічний розрив між Україною і єв-
ропейськими сусідами з ЄС зберігається і загрожує по-
дальшим збільшенням. На початок 2016 р. подушовий 
ВВП в Україні становив приблизно 1/6 від рівня 
Польщі. Для скорочення розриву хоча б до 1/2 Україні 
потрібно зростати значно швидше – не менш як 30 
років із темпами приросту 6% на рік. Створення умов 
для такого динамічного зростання на середньострокову 
перспективу і має бути критерієм успіху при оцінці еко-
номічної політики як цього, так і на наступні роки.  

На жаль, у 2016 р. в Україні так і не було створено 
базу для швидкого економічного підйому. Економіка 
залишається ослабленою через негативні наслідки 
АТО, деіндустріалізації, фінансового шоку, зниження 
купівельної спроможності громадян і поганого інвес-
тиційного клімату. Встановлення міцного миру в Дон-
басі політичними інструментами та реінтеграція поки 
що не контрольованих Україною територій зали-
шиться головним політичним завданням 2017 р. Крім 
того, існують і інші проблеми, які необхідно вирішити 
в найкоротші терміни. 

По-перше, потрібен позитивний перелом у динаміці 
експорту. Експорт падає четвертий рік поспіль і стано-
вить трохи більше половини від рівня 2013 р. Зона ві-
льної торгівлі з ЄС поки що не стала компенсатором 
втрат від руйнування торговельних зв'язків із країнами 
СНД. Тільки за січень–листопад 2016 р. експорт у 
країни СНД упав на 24,2% (1,734 млрд дол.), а в країни 
ЄС зріс лише на 3,1% (0,367 млрд дол.). Це суттєво 
обмежує зростання малої відкритої економіки Укра-
їни, розмір якої в доларовому обчисленні за останні 
три роки й так стиснувся більш як удвічі. Було б наївно 
сподіватися, що очікуване пожвавлення внутрішнього 
попиту стане основним драйвером економіки країни. 
Треба переходити до більш прагматичної та масштаб-
ної підтримки експорту, у тому числі при виході на 
європейські ринки та ринки третіх країн, зокрема Азії 
та Африки. Вибір інструментів визначатиметься наяв- 
ними фінансовими ресурсами й мистецтвом викорис-
товувати в національних інтересах підписані країною 
міжнародні угоди. Прийняте наприкінці минулого 
року рішення про створення Експортно-кредитного 
агентства – крок у правильному напрямку. Щоправда, 
початок діяльності агентства можуть перенести на 
2018 р. Перед урядом постає непросте завдання дове-
сти міжнародним партнерам необхідність цього ін- 
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струменту для підтримки вітчизняного експорту або 
запропонувати новий. Саме реальний прорив в обся-
гах експорту має стати одним з індикаторів успіху 
цього року. 

Другий виклик пов'язаний із необхідністю істотно 
наростити внутрішні і зовнішні інвестиції. За перші три 
квартали 2016 р. капітальні інвестиції збільшилися на 
16,9%. Однак це підвищення досягнуте з дуже низької 
бази. Рівень капітальних інвестицій торік залишився 
на 16% нижчим за рівень 2013 р., не відповідаючи за-
вданню забезпечити стійке зростання. Частка валового 
накопичення основного капіталу (інвестицій) у ВВП 
за дев'ять місяців 2016 р. в Україні становила 13,5% 
(2014 р. – 14%, 2015 р. –12%). Нормальним для підт-
римки економічного зростання вважається показник 
хоча б 20% ВВП. А у швидкозростаючих країнах цей 
показник значно вищий (наприклад, у Китаї – понад 
45%, Індонезії – 33, Південній Кореї – 30%). Джере- 
ла інвестицій поки що вкрай обмежені. Частка вало- 
вих внутрішніх заощаджень низька: за підсумками 
2015 р. – 13,5% ВВП в Україні порівняно з 23,5% у 
Польщі. Незважаючи на зростання гривневого креди-
тування підприємств, сумарний кредитний портфель 
за 2016 р. знизився. Зовнішні ринки для нових коме-
рційних запозичень залишаються закритими (розмі-
щення 25 січня Kernel п'ятирічних облігацій на 500 
млн дол. точно не стане масовим явищем). Фондовий 
ринок узагалі зник з радарів інвесторів. Незважаючи 
на наявність двох рад по роботі з інвесторами (при 
президентові і прем'єр-міністрі), інвестори в Україну 
не поспішають. Левова частка припливу прямих іно-
земних інвестицій (2,2 млрд з 3,8 млрд дол. за 2016 р.) 
пішла на рекапіталізацію банків з іноземним капіта-
лом, а не в реальний сектор.  

Розрекламовані кроки з дерегуляції, на яку зро-
била ставку нинішня влада, ситуації кардинально не 
змінили. Бізнес-клімат залишається несприятливим, а 
довіра потенційного інвестора до країни – низькою. 
Про це, зокрема, свідчить індекс інвестиційної актив-
ності EBA, який залишається в негативній зоні, зни-
зившись з 2,88 у першій половині 2016 р. до 2,85 – у 
другій. За індексом комфортності ведення бізнесу 
Forbes у 2016 р. Україна посіла 74 місце зі 139 країн (у 
2015 р. – 61 зі 144 країн). Причини старі – незахище-
ність прав власності, недовіра до судів (63% насе-
лення, за опитуванням, проведеним проектом "Відк-
ритий суд"), рейдерство, висока корупція.  

Без кардинального поліпшення захисту прав  
власності й бізнес-клімату не можна побудувати плат-
форму для динамічного економічного розвитку кра-
їни. Боротьба з корупцією та продовження судової ре-
форми мають отримати новий імпульс у реалізації вже 
прийнятих законів. Однак критерієм успіху, а отже, 
сигналом для інвестора стане не поява ще однієї ради 
інвесторів і навіть не гучна "посадка" 2—3 корупціоне-
рів. Цим критерієм має стати прихід в Україну цього 
року двох-трьох великих якірних іноземних інвесторів, 
готових вкласти свій капітал у нефінансовий сектор 
країни.  

Третій виклик залишається в банківській сфері.  
Банківська криза з відставкою голови НБУ Валерії 
Гонтаревої не закінчилася й продовжує генерувати си-
стемний фінансовий ризик. Банки не кредитують ре-
альний сектор економіки і продовжують зазнавати 
збитків (-18,9 млрд грн за 11 місяців 2016 р.). Реальна 
частка поганих кредитів у великих банках "зашкалює" 
за 50%, а з валютної іпотеки фізосіб становить і всі 
80—85%. Третій рік триває так зване «очищення» бан- 
ківської системи, і націоналізація найбільшої фінуста- 

нови в країні – Приватбанку – показала, що цей про-
цес також ще далекий від завершення. Потрібна ско-
ординована робота НБУ, уряду й коаліції із завер-
шення реабілітації банківського сектору. Перебіг наці-
оналізації "Привату" і мінімізація пов'язаних з цим 
процесом ризиків, а також зусилля щодо захисту прав 
кредиторів, розчищення балансів банків у 2017 р. ста-
нуть тестом на здатність влади відновити здорове кре-
дитування економіки. І якщо при черговому деклару-
ванні доходів вищими держчиновниками мільйони їх-
нього "кешу" добровільно перетворяться на вклади в 
українській банківській системі, можна буде сказати, 
що ми на правильному шляху.  

Четвертий виклик пов'язаний зі зростаючими бор-
говими ризиками. За оцінками МВФ, сумарний держ-
борг на кінець 2016 р. перевищив 90% ВВП. З ураху-
ванням націоналізації Приватбанку у 2017 р. цей по-
казник може досягнути 95% ВВП. Зростає бюджетна 
"ціна" обслуговування держборгу: з 3,3% ВВП у  
2014 р. до 4,6% 2016 р. Піки виплат за кредитами МВФ 
настануть у 2018 р., а за реструктуризованими єврооб-
лігаціями – у 2019 р. Усього в 2017—2019 рр. Україна 
повинна погасити за зовнішніми боргами близько 14 
млрд дол., у тому числі 11,4 млрд – у 2017—2018 рр. 
Для порівняння: золотовалютні резерви (ЗВР) НБУ на 
кінець 2016-го становили лише 15,5 млрд дол. Чи го-
това економіка країни до "боргового шоку"? Збере-
ження макроекономічної, а також боргової стабільно-
сті прямо залежатиме від продовження співробітни- 
цтва з міжнародними фінансовими організаціями 
(МФО) і здатності максимізувати для країни плоди 
цього співробітництва. У цьому плані на жаль альтер-
нативи зовнішньому фінансуванню України донорами 
поки що немає. За останні три роки Україна одержала 
від міжнародних фінансових організацій (МФО)  
17 млрд дол. на макростабілізацію. Але це не безопла-
тна допомога, а кредити (нехай і за пільговою став-
кою), які треба віддавати. Тому українській владі вже 
давно час перестати розглядати програму цього спів-
робітництва виключно як "кубишку" для покриття ко-
роткострокових розривів у фінансуванні. Ця програма 
має стати якорем і інструментом для глибоких інсти-
туціональних та структурних змін, які закладають базу 
для стійкого зростання і можливості розрахуватися за 
боргами у майбутньому. Якщо це правило не працює, 
отже, треба міняти виконавців програми чи її напов-
нення, або і те й інше. 

Протягом звітного періоду Президією нашої ака-
демії, дев’ятьма відділеннями та шістьома peгіональ-
ними центрами, членами академії проведено значну 
роботу, спрямовану на підготовку пропозицій з метою 
виведення економіки країни з кризи та реалізації  
курсу реформ, спрямованого на модернізацію сучас-
ного суспільства.  

Члени нашої Академії активно працювали над на-
уковими розробками та практичним втіленням у життя 
заходів та програм реформування економіки, брали 
участь у науковому супроводженні соціально-еконо- 
мічних перетворень, дослідженні  проблем прогнозу-
вання та стратегічного планування розвитку вітчизня-
ної економіки, ліквідації її структурних диспропорцій, 
розвитку людського потенціалу, а також науковому 
обґрунтуванню вирішення проблем економічної інте-
грації, в контексті викликів світової рецесії та очіку-
вань другої хвилі світової економічної кризи, визна-
чення пріоритетних напрямів модернізації суспіль- 
ства, економічної і соціальної політики в загально- 
державному та регіональному вимірах.   
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Події останніх трьох років у Криму і на Донбасі 
перевернули все шкереберть. Загалом реальний стан 
справ підтверджує подальше сповзання країни в реце-
сію, поглиблення відтворювальних диспропорцій в 
економіці, погіршення стану державних фінансів та 
зростання корупційної і рейдерської активності в усіх 
сферах господарювання і суспільного життя. Ситуація 
ускладнюється деструктивними діями «критиків 
влади» та поширенням негативних настроїв, що стри-
мують розвиток як держави, так і особистості. Крім 
того не можна не помічати й того, що пліч-о-пліч із 
руйнуванням духовним іде руйнування економічне. 
Практично вичерпано величезний промисловий ба-
гаж, що дістався нам від радянської епохи. Країна 
стрімко втрачає залишки своїх високотехнологічних 
виробництв, конкурентні галузі, ринки, переваги. Ук-
раїна, що продовжує хворіти духовно, все більше на-
буває ознак і економічної катастрофи. Нам, вченим-
суспільствознавцям, необхідно формувати суспільну 
думку про те, що подолання кризових явищ та від- 
новлення позитивної динаміки розвитку досягати-
меться лише спільними зусиллями держави і суспіль-
ства, з урахуванням глобальних викликів, оскільки, на 
жаль, економічна криза у світі також ще не подолана.  

На мою думку, революційні події на Майдані, як 
і будь-яка буржуазно-демократична революція мали 
привести до розширення можливостей та ініціативи 
людей бізнесу, до розвитку креативного середнього 
класу (який в Україні поки що становить на жаль бли-
зько лише 10—12% від населення). Середній клас є за-
звичай носієм демократичних цінностей. Демократія 
сильна в країні тоді, коли вона усвідомлюється як ін-
струмент для досягнення цілей у руках середнього 
класу. Це – прописні істини. Якщо ми зараз реально 
відмовляємося від промислової складової, від розвитку 
економічного потенціалу країни, від нових прозорих 
форм ведення бізнесу, значить, процес, який назвали 
Революцією не став таким за своєю суттю, а став зви-
чайним «бунтом опозиції»? 

Говорімо відверто: у більшості сучасних україн-
ців – абсолютно утриманський підхід до євроінтегра-
ції. Мовляв, ми станемо частиною Європи, і Європа 
зробить нас багатими. До речі, цей же підхід соціологи 
спостерігали й у ряді інших переважно православних 
країн – у Болгарії, Румунії, Греції, деяких держав ко-
лишньої Югославії. Свого часу Радянський Союз при-
вчив свої «країни-сателіти» — як власні республіки, 
так і країни Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), 
до багаторівневого патерналізму й утриманства. Але ж 
Євросоюз не благодійна організація, яка переймати-
меться питанням, як їм облаштувати Україну. Керів-
ництво ЄС навряд чи прокидається зі словами: "Що 
ти зробив для України?". Та й чинник Росії – до 
останніх часів — найбільшого ринку й торговельного 
партнера – постійно тяжітиме над гаслами про одвіч-
ну європейськість України. За оцінками експертів 
втрати від розриву торговельно-економічних зв'язків 
з Росією можуть скласти до $7 млрд в рік. При цьому 
йдеться про відносно високотехнологічний експорт, 
втрата якого не може бути компенсована зниженням 
мит на експорт в Євросоюз, куди Україна поставляє 
переважно сировину, напівфабрикати і інші товари з 
низькою доданою вартістю. У цих умовах заходи, 
спрямовані, як стверджують в Кабміні, на «подо-
лання катастрофи», а по суті, на отримання за будь-
яку ціну кредиту МВФ, ще більше знекровлять еко-
номіку, поставлять громадян на грань або навіть 
за грань виживання. Національна валюта за минулий 
рік вже знецінена майже втричі що призвело до 

сплеску цін. Зростання тарифів ЖКГ, сувора еконо-
мія витрат у бюджетній сфері і сфері соціальних ви-
плат доб'ють споживання, за рахунок якого еконо-
міка якось трималася останніми роками.  

В останні роки тональність дискусій на європейсь-
ких міжнародних форумах відчутно змінюється. На тлі 
потужних трендів європесимізму на європейських тере-
нах і невизначеності майбутньої політики нової адмініс-
трації США як щодо України, так і щодо ЄС європейські 
експерти відчутно розгубили звички зверхньо докоряти 
Україні за зволікання в реформах і зосереджені на пошу-
ках нової моделі для самого Євросоюзу. Механізми 
останнього також яскраво продемонстрували свою не-
ідеальність і потребують термінової модернізації,  
особливо у світлі низки майбутніх виборів у провідних 
країнах ЄС. У цих умовах консолідованість позицій у 
ставленні до України помітно ослабла, що, зокрема, 
продемонстрував і нещодавній традиційний, уже деся-
тий Форум Європа–Україна, що відбувся наприкінці 
січня у польському Жешуві.  

Гасло, під яким готувався форум, – "Шанс, який 
не можна втратити", виглядав настільки неодно-
значно-символічно, що організатори навіть не ризик-
нули розмістити його в остаточних документах заходу. 
Вочевидь уже не лише Україна перебуває під ризиком 
втратити європейське майбутнє, а й у самому Євросо-
юзі реальною є криза подальшої перспективи. Поки 
що ця криза, як правило, підсилює сумнозвісну "втому 
від України". Проте, як відомо, спільність проблеми – 
перша сходинка на шляху до знаходження спільного 
рішення. Щоб усвідомити суть єврошансу для Укра-
їни, потрібно насамперед правильно зрозуміти під- 
ґрунтя та мотивацію європейських прагнень суспіль- 
ства. І перш за все відмовитися від спрощеного розу-
міння членства в ЄС як нібито мети, що спонукала 
суспільство до радикальних змін. Між тим на Євро-
майдан(и) сотні тисяч людей вивели мотиви значно 
більш приземлені. Люди небезпідставно сподівалися, 
що рух у напрямі євроінтеграції і насамперед Асоціа-
ція з ЄС стануть важелем, який дасть змогу вийти з 
пастки корупції та неінклюзивної влади, і водночас 
мотиватором для самої влади, що спонукатиме її до 
бажаних суспільством змін.  

Збунтувавшись проти неінклюзивної олігархічної 
моделі, українське суспільство ще нерідко залиша-
ється в полоні тієї дитячої хвороби, коли здається, що 
інклюзивності можна досягти, коли щось відібрати в 
одних і роздати іншим. Проте інституційний перехід 
має завершитися введенням прагнення до справедли-
вості у конструктивне русло, яке являє собою євро-
пейська модель розвитку, що історично формувалася 
саме на засадах інклюзивності, базується на верховен-
стві права, консолідованості та конструктивній коопе-
рації спільнот, виходячи зі спільних інтересів. А отже, 
й реальний успіх чи неуспіх євроінтеграції оцінювати-
меться суспільством за цими критеріями. І саме їх не-
виконання, а зовсім не технологічні та безпосередньо 
дотичні лише до незначної частки суспільства зволі-
кання з безвізом чи ненадання перспективи членства, 
сприйматимуться (і сприймаються) суспільством як 
реальна зрада.  

Найбільша, майже фатальна помилка Європи сьо-
годні – в тому, що вона досі недооцінює нинішній рівень 
української ідентичності. В ЄС досі бояться повер-
нення України в русло пострадянського розвитку,  
відмови від проєвропейської орієнтації. Якби розу-
міння незворотності змін в Україні у партнерів з ЄС 
усе ж існувало, вони мали би підстави активніше під- 
тримувати конкретні зміни в нашій країні, ширше за- 
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лучати до своїх проектів і цим зміцнювати її євроінте-
граційну орієнтованість. На жаль, обмеженість як мі-
ждержавних, так і міжособистісних контактів такому 
розумінню не сприяє. Виступаючи на форумі в Же-
шуві, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубі-
люс відзначив реальність концептуальної кризи в Ук-
раїні: внаслідок агресії з боку РФ суспільство вже в 
жодному разі не прийме проросійського вектора роз-
витку, проте розчарування у можливості досягти зга-
даних вище сутнісних змін через прогрес євроінтегра-
ції може призвести також до втрати популярності і єв-
ропейського шляху. Тому спільнота зрештою може 
схилитися до вибору третього шляху. Від себе зазна-
чимо, що, припинивши реформи за європейським 
зразком, цей третій шлях де-факто дуже швидко ско-
титься до нової версії олігархічної моделі націонал-по-
пулістського розливу.  

Отже, час для європейського шансу України не 
безмежний. Показовим є урок Молдови. Два десяти-
ліття тому вона теж була євроорієнтованою країною й 
навіть поплатилася за цю орієнтацію територіальною 
цілісністю та втратами у громадянській війні. Зараз 
Молдова демонструє, що відбувається з країною, яка 
на довгий час зависає у перехідному періоді, й суспі-
льство перегоряє, позбавлене бонусів послідовного 
прогресу в євроінтеграції.  

Щоб розпізнати, в чому полягає шанс для Європи, 
потрібно усвідомити, що підґрунтя сучасного євро- 
скептицизму полягає у розмиванні головної конкурент-
ної переваги європейської моделі – її інклюзивності. За-
гравшись у віртуально-бюрократичні побудови, євро-
пейські чиновники банально втратили курс динаміч-
них змін, що в останнє десятиліття відбулися у глоба-
лізованій економіці, яка дедалі міцніше ґрунтується на 
мережевих засадах, і не помітили, як єврорегуляції пе-
ретворилися на гальмо розвитку спільноти, бо розви-
ток економіки пішов шляхом, який потребує іншої по-
літики. Євроінтеграція у такому виконанні стала 
сприйматися як чинник витіснення значних соціаль-
них груп із продуктивних суспільних процесів. Це  
різко послабило європейську ідентичність національ-
них спільнот, викликавши масовий євроскепсис і від-
центрові рухи. І все ж дуже важливо усвідомлювати 
минущість нинішньої кризи євроідентичності. Втрата 
інклюзивності, звужуючи горизонт мислення особис-
тості, закономірно веде до поширення популярності 
націоналізму, а відтак, і націонал-популізму. Проте 
логіка розвитку досить швидко підштовхне розвине-
ний світ до розуміння, що в сучасних економіках до-
сягнення динамізму національного розвитку як ос-
нови обіцяних тими ж націонал-популістами ство-
рення робочих місць, зростання доходів і потужності 
національної економіки вже нерозривне з участю віт-
чизняних компаній у глобальному поділі праці. Що 
знову поставить на перше місце порядку денного роз-
будову глобальної та регіональної співпраці. 

До речі, найбільш зрозуміло це новим членам ЄС. 
Якщо об'єктивно поглянути на останні два з полови-
ною десятиліття їхньої історії, то побачимо показову 
історію успіху їхніх євроінтеграційних реформ для на-
ціонального розвитку. І сьогодні вони перебувають у 
перших рядах прибічників реформування Євросоюзу, 
чим демонструють приклад оптимізму багатьом зара-
женим "вірусом Брекситу" політикам і спільнотам Ста-
рої Європи.  

Відновити європейську ідентичність національних 
спільнот можливо лише через відновлення інклюзивності 
європейської моделі. Економічним підґрунтям для 
цього є становлення нової мережевої економіки, в 

якій головну роль відіграє людина і яка, відтак, є ор- 
ганічно інклюзивною. Ідеологія реіндустріалізації Єв-
ропи на основі становлення такої нової економіки вже 
поступово впроваджується у рамках концепції проми-
слового ренесансу, ухваленої Європарламентом у  
2013 р. Серед нових джерел інклюзивності для переза-
вантаження європейського проекту у широкому вимірі 
варто також розглядати розвиток малого бізнесу та 
підприємництва як оптимальних цеглинок для побу-
дови мережевої економіки, зокрема сприяння їх вклю-
ченню до міжнародної співпраці (що втілюється шля-
хом реалізації Акта малого бізнесу ЄС), підтримку  
розвитку локальних спільнот, зокрема через розши-
рення транскордонної співпраці (єврорегіони), а та-
кож відтворення сучасного продуктивного соціального 
капіталу, здатного будувати комунікації в рамках ме-
режевої економіки.  

Проте надати довгостроковий вимір глибоким 
структурним змінам європейської економіки можливо 
лише через забезпечення дифузії сучасних цифрових 
технологій (Індустрії 4.0) до широкого спектра секто-
рів економіки нижчих технологічних укладів. Останні 
представлені в основному у країнах європериферії та, 
найпоказовіше, в Україні. З одного боку, в умовах ви-
черпаності традиційних конкурентних переваг циф-
рова модернізація галузей є вельми прибутковою й має 
зацікавити інвесторів, а також формуватиме нові рин-
ки для європейської продукції як інвестиційного, так 
і споживчого призначення. З іншого – підвищення 
ефективності використання ресурсів країни-реципі- 
єнта генеруватиме нові доходи, а отже, прискорюва-
тиме економічну динаміку та зростання добробуту. 
Утворюватиметься синергічний ефект для розширення 
економічних взаємозв'язків, які, у свою чергу, ство-
рять нове підґрунтя європейської ідентичності. За-
вдяки створенню наскрізних проектів і коопераційних 
ланцюгів формуватиметься новий вимір регіональної 
конкурентоспроможності, що є актуальним в умовах 
мультиполярного світу.  

Слід наголосити, що така модель кооперації в жо-
дному разі не означатиме посилення ресурсної експлу-
атації периферійних країн. Навпаки, сучасна мережева 
економіка максимально зближує виробника і спожи-
вача, зменшує сировинно-ресурсну залежність через 
зростання ефективності використання ресурсів та 
зміну самої їх структури, в якій на перших ролях пе-
ребувають праця, інтелект, інформація тощо. Важ-
ливо, що на цих напрямах і Україна, і Європа можуть 
разом шукати шляхи вирішення спільної проблеми не-
інклюзивності. І на залученні до цього пошуку могла 
б бути побудована нова стратегія щодо України, яка 
нині втрачена через припинення процесу розширення 
Євросоюзу, а отже, неможливість запропонувати на-
шій країні визначену перспективу єврочленства.  

Наразі ключовою перешкодою для залучення Ук-
раїни до такої ланцюгової співпраці є проблема ко- 
рупції, яка різко знижує ефективність влади та при-
вабливість кооперації. Будучи зацікавленим у поглиб-
ленні співпраці з Україною як важелі відновлення ін-
клюзивності розвитку, ЄС може перейти від пасивного 
вичікування, доки українська спільнота спроможеться 
власноруч подолати корупцію, до інтенсифікації впро-
вадження європейських практик діяльності органів 
влади і суспільства, які, будучи продуктивнішими для 
суспільства, мають витіснити корупційні механізми. 
Зрозуміло, що для цього Європі потрібно буде зробити 
важливий концептуальний крок – усвідомити, що Ук-
раїна виросла з коротких штанців безмовного одержу- 
вача інструкцій з європейського центру і потроху на- 
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буває власної суб'єктності – не лише на рівні влади, а 
головне, на рівні громадянського суспільства. Пода- 
льше зміцнення суб'єктності України як партнера ЄС по-
требуватиме паралельного руху за двома напрямами. По-
перше, потрібна потужна участь ЄС в інституційній 
модернізації України, впровадженні інституційних ме-
ханізмів поглиблення євроінтеграції, залученні до про-
цесів вирішення проблем загальноєвропейського рів-
ня, поширенні комунікацій на рівнях держави, тери-
торіальних громад, бізнесу та особи. Зазначеним змі-
нам слід сприяти на таких напрямах: 

– розробка механізмів дорадчої участі України на 
етапах підготовки рішень у групах і комітетах Євро-
пейської комісії (за прикладом участі Норвегії);  

– створення розширеної експертної групи щодо 
оцінки перебігу та проблем реалізації Угоди про асо-
ціацію, подальшого розширення співпраці України та 
ЄС;  

– інтенсифікація надання технічної допомоги 
органам державного управління та місцевого самовря-
дування України в формуванні адекватних практик їх-
ньої діяльності;  

– формування спільних інститутів розподілу та 
контролю за використанням міжнародної допомоги 
Україні;  

– розвиток кооперації з дипломатичними відом-
ствами країн ЄС щодо системної підтримки засобами 
економічної дипломатії українських експортерів на єв-
ропейських товарних ринках;  

– створення механізмів міжнародної співпраці 
малих і середніх компаній України та країн ЄС;  

– поглиблення транскордонного співробітни- 
цтва, насамперед на основі якнайповнішого викорис-
тання інструментарію єврорегіонів;  

– сприяння розширенню контактів між діловими 
об'єднаннями України та країн ЄС;  

– розширення міжособистісних контактів на ос-
нові впровадження безвізового режиму для України та 
взаємного сприяння розвитку транспортних комуніка-
цій. 

По-друге, в Україні час вивести питання євроін-
теграції із суто сфери зовнішньої політики, де дипло-
мати-професіонали обговорюють юридичні тонкощі 
укладання та реалізації угод. Мають відбуватися зага-
льний пошук спільнотою сенсів реалізації євроорієн-
тирів та інтеграція у європейські дискурси різних сфер 
життя. Євромайдан, по суті, уже розпочав таку кон- 
версію євроінтеграції, проте потім процес знову відій-
шов до сфери відповідальності професіоналів-дипло-
матів. Наразі діалогу всередині країни з цього приводу 
практично немає, відтак, не формується інституційна 
готовність суспільства до євроінтеграції, а романтичні 
євроочікування дедалі драматичніше розходяться з 
прагматичними євровикликами. 

Щоб дати гідні відповіді на сучасні виклики по-
трібно зрозуміти та на всіх рівнях державного управ-
ління доводити одне: Україна повинна вести перего-
вори з Європою на рівних, а не як бідна родичка. Але 
для цього вона має відбутися не як об'єкт європейської 
політики, а як суб'єкт регіональної політики. Україні 
для початку треба зробити все, аби стати регіональним 
лідером (для прикладу врівень з Польщею та Туреччи-
ною), запропонувати на світових ринках унікальний 
конкурентоспроможний продукт із високою доданою 
вартістю, стати цікавою як політичний (і геополітич-
ний) партнер, і тільки тоді можна порушувати з ак- 
тивних позицій будь-які інтеграційні питання.  

Економічні й торговельні пропозиції, що їх нині 
диктує Євросоюз, м'яко кажучи, не завжди вигідні Ук- 
раїні. Це гра в одні ворота зі свідомо зрозумілим пере- 

можцем. Насправді складається враження, що Європа 
віддаляється від України, попри запевняння в близь-
кому безвізовому режимі та підтримці реформ. На-
справді квоти на поставки продукції з України в ЄС, 
за твердженнями переважної більшості промисловців, 
просто смішні. Країна майже втратила можливість по-
повнювати бюджет за рахунок транзиту з Європи та до 
Європи. Втрачено протекціоністські механізми в різ-
них галузях, зокрема й у сільському господарстві. Ок-
ремі галузі економіки поставлено під загрозу зни-
щення, наприклад машинобудування й суднобуду-
вання, літакобудування й космічну галузь. Дійсно, Єв-
ропі наша сучасна промисловість, навіть наші галузі з 
високою додатковою вартістю, за великим рахунком, 
не потрібні. Але це аж ніяк не означає, що вони не 
потрібні Україні. 

І тут нам потрібно ще раз звернути увагу на те що 
УКРАЇНІ ПОТРІБНА НОВА «РОЗУМНА» ІНДУСТРІ-
АЛЬНА ПОЛІТИКА! 

Протягом ХХ ст. Україна розвивалася саме як ін-
дустріальна держава. Її промисловий потенціал був од-
ним із найвищих не тільки в СРСР (він поступався 
лише Російській Федерації), а й у Східній Європі. 
Якщо зробити невеликий ретроспективний аналіз,  
жодна держава Ради економічної взаємодопомоги (хто 
ще пам'ятає про таке економічне об'єднання) не могла 
зрівнятися з УРСР за обсягами промислового вироб-
ництва. Ба більше: можна сміливо стверджувати, що 
Україна (в межах Союзу) була донором для багатьох із 
центрально- і східноєвропейських держав, їхніх еко-
номік. 

За роки незалежності багато чого змінилося – 
народну власність радянських часів приватизували, ча-
стково модернізували; час теж вніс корективи – ба-
гато підприємств перепрофілювалися або знайшли 
нові ринки збуту. Але все-таки промисловий потен-
ціал продовжував бути основою української еконо-
міки. 

Адепти європейської інтеграції вказували (при-
чому справедливо) на те, що індустріальний сектор є 
однією з перешкод на шляху євроінтеграції: жорстко 
регламентований Спільний ринок європейських дер-
жав не був готовий поглинути Україну з її промисло-
вістю. Питання впиралося, по-перше, у квоти на про-
мислову продукцію, по-друге, у стандарти; по-третє, в 
необхідність багатомільярдних компенсацій за за-
криття цілих секторів економіки. Угода про асоціацію 
з ЄС теж передбачала, що Україна невдовзі може опи-
нитися в ситуації, за якої низка підприємств (зокрема 
флагманів української індустрії) будуть змушені при-
пинити роботу, і про це чесно попереджали і члени 
нашої Академії ще в 2013 р. На жаль, у гонитві за ефе-
ктною, десь навіть позерською зовнішньополітичною 
перемогою українське керівництво не думало про ме-
ханізми пом'якшення удару по українській економіці 
за принципом: "Я подумаю про це завтра". 

За останні роки в Україні склалася катастрофічна 
ситуація в промисловості. Частина об'єктів перебува-
ють на непідконтрольній Україні території (і якщо го-
ворити об'єктивно, це позначається й на діяльності 
підприємств на "основній" території країни, приміром, 
деякі металургійні підприємства пристосовані під ву-
гілля, яке видобувається винятково на непідконтроль-
ній території). Як результат, промислові гіганти ("Пів-
денмаш", "Азовмаш") практично зупинено. "Турбо- 
атом", "Мотор Січ", НКМЗ, "Електротяжмаш" – на 
межі зупинки. Під загрозою скорочення опинилися 
2,5 млн робочих місць у сфері промисловості. Реко- 
мендації на кшталт "робітників, що втратили робоче 
місце, треба стимулювати до того, щоб вони розвивали 
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сферу послуг", утопічні. Уявіть собі процес створення 
подібних робочих місць та перетворення шахтарів, 
слюсарів, токарів, ливарників, сталеварів та інших на 
перукарів, офіціантів, масажистів, продавців.  

Всі ці та інші свої вимоги бізнес виклав у відпо-
відному зверненні на початку квітня 2016 р. до 
прем’єр-міністра України, міністра економічного роз-
витку і торгівлі, міністра закордонних справ та голови 
представництва ЄС в Україні. Українські експортери 
пропонують уряду якнайшвидше розпочати офіційні 
консультації з ЄС: «Незважаючи на застосування ре-
жиму автономних торговельних преференцій на укра-
їнські товари, замість збільшення обсягів експорту Ук-
раїна отримала суттєве його зменшення». Так, 2015 р. 
експорт з України до Євросоюзу скоротився на 25% у 
грошовому вираженні, втрати валютної виручки за рік 
перевищили 4 млрд дол. На початку 2016 р. негативна 
тенденція не змінилася – експорт українських товарів 
в ЄС скоротився на 6,3% і продовжує далі знижува-
тися. Головні причини такого зниження українські 
експортери вбачають у замалих нетарифних квотах, в 
рамках яких здійснюється поставка товарів без сплати 
імпортних мит. У перші місяці 2016 р. квоти на екс-
порт до ЄС більшості конкурентоздатних, сільського-
сподарських товарів Україна вже вичерпала. Примі-
ром, на початок березня використані квоти на без- 
митний експорт в ЄС цукру, ячмінної крупи, боро-
шна, меду, соку, кукурудзи. На 86,9% вичерпано квоту 
на оброблені томати, на 74,5% на пшеницю м’яку, 
пшеничне борошно і гранули. Більш ніж наполовину 
використано квоту з вівса. 

Тому бізнес у своєму зверненні до уряду наполя-
гав на збільшенні квот для поставок української про-
дукції на ринок країн ЄС. Зокрема, квоти на кукуру-
дзяну муку можна було б збільшити у 12 разів, на пше-
ницю – у 2 рази, на виноградний сік – у 9 разів, на 
цукор – в 15 разів, на томати – у 3 рази, на боро-
шно – в 2 рази, на м’ясо птиці та напівфабрикати із 
неї – у 6 разів, а квоти на яблучний сік можуть бути 
скасовані зовсім. У свою чергу, Федерація роботодав-
ців України питання перегляду обсягів тарифних квот 
піднімала у Брюсселі, в ході зустрічі із найбільшим бі-
знес-об’єднанням Європи BusinessEurope та під час за-
сідання української сторони Платформи громадянсь-
кого суспільства, що функціонує відповідно до Угоди 
про асоціацію Україна – ЄС. Не сприяє збільшенню 
українського експорту до Євросоюзу і наявність ім- 
портних мит, на відміну яких багато хто сподівався пі-
сля підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС. Тому український бізнес вимагає також і зни-
ження імпортних мит на деякі товари переробної про-
мисловості та машинобудування. 

Свої підписи під зазначеним зверненням поста-
вили Федерація роботодавців України, Рада підпри- 
ємців при КМУ, Федерація роботодавців автомобіль-
ної галузі, Всеукраїнське об’єднання роботодавців 
«Укрлегпром», Федерація роботодавців машинобудів-
ної промисловості, Всеукраїнське галузеве об’єднання 
організацій роботодавців хімічної промисловості, 
Союз птахівників України, Всеукраїнський союз виро-
бників будівельних матеріалів та виробів, Федерація 
роботодавців скляної промисловості України. Рік — 
минув, а змін на краще — не відбулося!  

Але оптимістичний історичний досвід свідчить: 
«Немає такого економічного дна, з якого неможливо 
було б піднятися за лічені роки!». Це на практиці було 
доведено багатьма країнами. «У світі немає проклятих 
країн» — цю думку ще у 2010 р. висловив батько гру- 
зинських реформ Каха Бендукідзе в одному зі своїх ін- 

терв'ю. Іноді здається, що в цьому правилі Бендукідзе 
є винятки. Але якщо навіть і так, чому цим винятком 
має стати Україна? Не має! Всі нинішні нові міцні еко-
номіки вийшли з війни з сусідами або з самої нижньої 
точки свого політико-економічного стану. Ці країни 
показали, що в світі немає дна, з якого не можна під-
нятися за кілька років.  

Наприклад, у другій половині XX ст. той же Ізра-
їль кожні 10 років приймав у себе по одній великій 
війні. Це не стало перешкодою для побудови держави 
з рівнем ВВП в перерахунку на душу населення вище, 
ніж, наприклад, у Японії. Як говорила про це диво із-
раїльський прем'єр-міністр Голда Меїр: "У нас була се-
кретна зброя – відсутність альтернативи". 

У 1949 р. банкір з Детройта Джозеф Додж приїхав 
в Японію в якості спеціального радника з фінансових 
питань. Йому казали: “Ну ти що, дурень? Ти хочеш 
побудувати в Японії ринкову економіку? Це немож-
ливо. Люди кланяються один одному в пояс. Це фео-
дальна країна". Тим не менш знадобилося зовсім не-
багато часу, щоб острівна економіка стала інновацій-
ної, з другим у світі за обсягом ВВП.  

Сінгапур в 1965 р. тільки вийшов з війни з Ма-
лайзією, мав проблеми із засиллям китайського насе-
лення і був кинутий британцями без природних ре- 
сурсів, навіть без доступу до будівельного піску. Ба-
тько сінгапурського дива прем'єр-міністр Лі Куан Ю 
точно описав події в своїй країні в назві мемуарів «З 
третього світу у перший. Історія Сінгапуру». Тепер цю 
працю цитують навіть українські політики як посібник 
«Капіталізм для чайників».  

Чан Кайші, засновник незалежної держави Тай-
вань, і його партія Гоміньдан у Китаї програвали всі 
битви протягом 14 років. Але потім вони сіли на ко-
раблі і дременули з Піднебесної на острів Фармозу 
(Тайвань). 3 млн лузерів і 4 млн неписьменних селян-
остров'ян – що з цього може вийти? Відреклися від 
соціалізму. Спростили податки, стабілізували валюту і 
так далі. Тепер 23-мільйоний Тайвань – одна з най-
багатших країн світу.  

У 1970-х Ірландію за її нещасний вигляд називали 
"хвора людина Європи". Приблизно тоді ж влада зро-
била ставку на освіту, якісно покращити людський ка-
пітал. Для залучення іноземних інвестицій в Ірландії 
з'явився спеціальний орган – Агентство з індустріаль-
ного розвитку, що надає гранти та фінансові пільги 
компаніям, що розвивають бізнес в країні. Тепер ця 
країна з 4,5-мілйонним населенням, порівнянним з 
Донецькою, Дніпропетровською  областями або з Ки-
євом і Київською областю, виробляє товарів і послуг 
на $256 млрд. За даними Центрального статистичного 
управління Ірландії, в 2015 р. економіка країни за рік 
зросла на 26,3%. Це світовий рекорд.  

Словаччина і Чехія у 1993 р. роз'їхалися, як бідні 
родичі. Майно ділили за курсом 1 до 2. З промислових 
активів Чехії дісталося все. Решта – Словаччини. Ді-
лили навіть хокей. Чехія завоювала всі трофеї. Словач-
чина змушена була починати з третьої ліги (С). Через 
кілька років словаки увійшли в найвищу світову хо-
кейну лігу, в 2002 р. стали чемпіонами світу. Нині 5 
млн словаків, які ніколи не мали потужної промисло-
вості, виробляють ВВП вище, ніж у 45-мільйонної Ук-
раїни.  

Польща – ікона сучасного стилю. Ключовий 
етап її перебудови – стрімка приватизація. За два  
перших роки в руках корпоративного сектору вияви-
лося 45% всієї промисловості. Жодних ваучерів або за-
критих копійчаних продажів за прописаним під одного 
покупця умовами. Тільки кеш. Один з перших законів 



ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
 

 
 

        2017/№1 187 
 

польського уряду – закон про іноземні інвестиції. Цей 
документ скасовував обмеження на частку акціонер- 
ного капіталу для іноземців, встановлюючи податкові 
пільги для іноземних інвесторів, усував усі обмеження 
на вивіз прибутку та розмір інвестицій. У 1999 р. 
Польща провела пенсійну реформу. Один з її аспектів 
вимагав від кожного працюючого поляка у віці понад 
30 років платити 12,2% в державний пенсійний фонд 
(ПФ), а 7,3% – перераховувати на особистий накопи-
чувальний рахунок в недержавний ПФ (НПФ). За  
перші чотири роки реформ у Польщі було створено 16 
неурядових ПФ, які керували близько 45 млрд злотих 
(понад €10 млрд). Вже до 2006 р. ця грошова маса зро-
сла до €29,5 млрд, а до 2011 р. – перевищила €50 млрд. 
Ці приватні кошти брали участь у великій і малій при-
ватизації.  

Звичайно, це далеко не повний список стрімких 
підйомів. Але достатній, щоб прийняти формулу Кахи 
Бендукідзе: "У світі немає проклятих країн". І ось ще 
сказане ним в 2010 р.: "В України є всі шанси або за-
лишитися найбільшою нерозвиненою країною Єв-
ропи, або стати однією з найбагатших європейських 
країн". Так, зміни неминучі, такі умови мінливого 
світу, переходу на новий технологічний уклад. Але це 
має бути еволюція завдовжки в покоління, а не катас-
трофічне цунамі на догоду негайним потребам. 

Насправді деіндустріалізація може обернутися 
для країни значно жорстокішим експериментом над 
суспільством, ніж сама індустріалізація 30—40-х років 
минулого століття, основним побічним ефектом якої 
стала спроба знищити класичне українське село. Де-
індустріалізація – може вилитися в знищення про- 
мислової містоутворючої основи сучасних українських 
міст, більшість яких розташовані на Сході України. 

З другого боку ми не можемо ігнорувати і інте-
реси імпортерів, торговельної еліти, офісних праців-
ників і тих, кого класики понад сотню років тому на-
звали дрібними крамарами, а в сучасних умовах — чи-
сельних представників малого та середнього бізнесу. У 
цьому сенсі природа індустріальних міст і міст торго-
вельних зовсім різна. І обидва типи мають право на 
існування в нашій країні. Гаслом має бути: «Співісну-
вання, а не витіснення одних іншими! Синергія взає-
модії, а не Руїна взаємного знищення!» 

Не деіндустріалізація, а саме нова, «розумна» ін-
дустріалізація – орієнтована на чітко визначені, в 
тому числі нові ринки та сектори економіки, на мо- 
дернізацію виробництва, на конкретний сегмент спо-
живання – необхідна нині Україні. Це дасть нові ро-
бочі місця громадянам, нові надходження до бюджету, 
нові кошти для розвитку. При цьому стимулювати слід 
передусім внутрішній ринок – це до питання про ри-
нки збуту. Саме розвиток інфраструктурних проектів 
виводив із глибокої кризи і Сполучені Штати, і Німе-
ччину, і навіть Китай. Безумовно, це хороший рецепт 
економічного піднесення й для України. 

Загальносвітовим трендом, що народився в про-
відних економіках, стає розуміння, що в найближчі де-
сятиліття національні економіки матимуть зростання 
передусім за рахунок стимуляції купівельної спромож-
ності власного населення, монетизації соціальних від-
носин держави з громадянами, передових монетарних 
інструментів, що є, по суті, прямим роздаванням гро-
шей населенню. Це сприятиме зростанню сфери по- 
слуг, малого й середнього бізнесу. І це – теж сценарій 
для підйому вітчизняної економіки. 

Однак слід розуміти, що тільки навколо потужної 
передової, сучасної, конкурентоспроможної індустрії в 
Україні (як і всюди у світі) можливі розвиток малого 
та середнього бізнесу, внутрішнього ринку, зростання 

реальних доходів громадян, формування того самого, 
такого потрібного, третього сектору, громадянського 
суспільства. Без сучасної «розумної» неоіндустріальної 
основи жодне зростання неможливе. 

Серед комплексу економічних, політичних, соці- 
альних та інших причин, які обумовили нездатність ві-
тчизняної економіки гідно протистояти викликам ни-
нішньої, та мабуть і наступних криз, без яких саме іс-
нування ринкової економіки є неможливим, однією із 
визначальних, є саме невідповідність якості техноло- 
гічного розвитку України останніх років сучасним сві-
товим тенденціям. Загальна відсталість технологічної 
бази національної економічної системи та слабкість 
механізмів її інноваційного оновлення – все це значно 
посилює та буде і у подальшому посилювати негативний 
вплив кризових ситуацій у світі на ситуацію в Україні 
та ускладнювати процеси подолання їх негативних нас-
лідків. Проте нинішня ситуація в економіці України є 
свідченням того, що дана проблема і надалі залишати-
меться однією серед найбільш актуальних. 

Технологічна різноукладність вітчизняної еконо-
міки, наявність різних техноекономічних секторів,  
ринкових і галузевих сегментів − це особливість пере-
хідного етапу її розвитку у технологічному і структур-
ному вимірах.  

Минулого року при Кабінеті міністрів України ство-
рений Національний комітет з промислового розвитку. 
На мій погляд назріла необхідність за європейськими 
аналогами у створенні постійно діючої Групи високого 
рівня у складі представників держави, великого, серед-
нього та малого бізнесу, науковців та представників гро-
мадянського суспільства з координації основних страте-
гічних напрямків розвитку вітчизняної промисловості. 
Робочим апаратом такої групи міг би стати Інститут еко-
номіки промисловості НАН України із залученням і ак-
тивістів нашої Академії економічних наук. 

У той же час поточний стан речей не може не 
хвилювати будь кого з нас, як фахових економістів. З 
одного боку декларуються завдання якомога швидше 
наблизитися до найбільш розвинутих країн світу, а з 
іншого — у найбільш відомих світових рейтингах по-
зиції України не покращуються, а часом навіть і погі-
ршуються. Якщо нині Україна, за даними Heritage 
Foundation, перебуває на 162 місці у світі в рейтингу 
економічних свобод (найгірший показник для євро-
пейських держав), то це не просто тривожний дзвінок. 
Це вже набат! 

Загалом ситуація, що складається у світі така, що за 
підрахунками Financial Times, майже мільярд чоловік 
у світі, що розвивається, ризикують випасти з лав се-
реднього класу, що зароджується. За останні 30 років 
вражаючій кількості людей вдалося здолати межу бід-
ності, але тепер виникають сумніви, чи вдасться їм не 
скотитися назад. Зростаюча нерівність і уповільнення 
темпів зростання світової економіки можуть спричи-
нити серйозні наслідки для бізнесу, активно інвесту-
вавшого в ринки, що розвиваються. Одне з найважли-
віших питань, яким задаються уряди, – як уповіль-
нення розвитку позначиться на формуванні серед-
нього класу в Китаї і Індії, адже багато хто вважає ці 
країни двигунами світової економіки в XXI ст.  

Чому б нашій секції економістів-міжнародників 
зараз не ініціювати дослідження переваг і недоліків 
можливого відродження адаптованого до сучасних 
умов колишнього проекту “Міжмор’я” шляхом ство-
рення Балто-Чорноморсько-Середземноморсько-Кас-
пійського торговельного союзу або ж відродження од-
нієї з гілок «Великого Шовкового шляху»? Ринки ре- 
гіону нам знайомі, вони досить місткі й, головне, під- 
ходять нам за технологічним рівнем. Акцентований 
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рух у цей регіон зможе хоча б частково компенсувати 
наслідки для нашої економіки сучасного стану полі- 
тичних та економічних відносин з Російською Феде-
рацією. Вже сьогодні Близький Схід і Центральна 
Азія – чи не основні ринки збуту для українських то-
варів, особливо сільськогосподарських продуктів, ме-
талу, літаків, будівельних матеріалів, добрив. В Укра-
їни і країн регіону спільні геополітичні інтереси. Чому 
б не розвивати спільні стратегічні пріоритетні дво- та 
багатостороні відносини поряд з Польщею, Румунією 
та іншими країнами-членами ЄС, також і з Казахста-
ном, Туреччиною, Іраком, Іраном, Азербайджаном, 
Туркменістаном? 

Сподіваємося, що й економічні відносини із Ро-
сійською Федерацією колись — рано чи пізно будуть 
збалансовані. Сторінку конфронтації, недружніх дій, 
відвертого волюнтаризму обов'язково буде перегор-
нуто. Росія – це наш неминучий, самими історією й 
географією визначений стратегічний партнер. До речі, 
попри всі наявні протиріччя, Росія до сих пір залиша-
ється, наприклад,  для Польщі торговельним партне-
ром №2 після ЄС. Величезна довжина спільного кор-
дону зумовлює цю прописну істину. Закони економіки 
говорять, що після внутрішнього ринку для будь-якої 
передової країни головними є ринки найближчих, зі 
спільним кордоном, сусідів. Тому очевидно, що зго-
дом українські товари повернуться на величезний ро-
сійський ринок, і це повернення має стати справжнім 
проривом для української економіки та величезним 
кроком до її відродження, а отже, до загального доб-
робуту, але вже на новій, сучасній, «розумній неоіндуст-
ріальній основі». 

Відсутність чітких, прозорих, реалістичних планів 
і дій уряду з реформування економіки, а також склад-
нощі з виконанням умов МВФ, безумовно, негативно 
вплинули на очікування бізнесу. Спроби уряду покра-
щити бізнес-клімат, щоб надати поштовх розвитку ма-
лого і середнього бізнесу, не були вдалими, особливо 
з прийняттям Бюджетного, Податкового та Митного 
кодексів. Інші підготовлені законодавчі ініціативи 
врешті не були схвалені парламентом країни. Ми про-
сто зобов'язані реалізувати систему, що дає змогу забез-
печити приплив інвестицій замість кредитів. "Гроші по-
зичають чужі й на певний час, а віддають свої та на- 
завжди", — говорить, здається, народна мудрість. І мо-
жна додати: плюс відсотки. Плюс відсотки з відсотків 
(особливість кредитів від МВФ). Побачити, до чого 
призводить політика непродуманих кредитних позик, 
можна на прикладі Ліберії або Аргентини. У першому 
випадку кожен громадянин задовольняється в серед-
ньому 90 центами – одним доларом на день, але дер-
жава виплачує за боргами перед МВФ суми, рівно- 
значні трьом доларам на день на кожного громадя-
нина. У другому випадку два дефолти призвели до 
того, що земля в Аргентині й ряд стратегічних об'єктів 
перейшли у власність зовнішніх кредиторів. Не думаю, 
що хтось у захваті від того, що Україна може в перс-
пективі стикнутися з комплексним, комбінованим ва-
ріантом. І знову питання впирається в необхідність 
нової індустріалізації, без якої в країну не піде інвес-
тор.  

Неодноразово доводилося на різних рівнях управ-
ління, засобах масової інформації та зібраннях чути 
про те, що Україні ніби то не треба буде виплачувати 
всі борги за кредитами. Мовляв, прийдемо в Європу, 
і Захід нам спише наші боргові зобов'язання, як на 
початку 1990-х списав половину боргу Польщі. Мов- 
ляв, ми їм покажемо реформи, а вони нам — бац! — і 
спишуть борги. Однак не будемо забувати про те, що 

реформи — як і демократія, європейські стандарти та 
інші речі — потрібні не Європі. Європа упевнена, що 
вони необхідні нам. Заохочувати людину тільки за те, 
що вона вмивається та чистить зуби, ніхто не буде — 
гігієна потрібна передусім самій людині.  

До того ж Україна не Польща. На початку 90-х 
років минулого століття справді склалася унікальна 
ситуація, коли з Польщі завдяки впливу її чисельної 
діаспори та не без участі та певного лобіювання в ка-
толицькому середовищі з боку Іонна Павла ІІ почали 
робити зразково-показову країну, на прикладі якої мо-
жна було продемонструвати іншим країнам Східної 
Європи можливості при переході від соціалістичного 
господарювання до ринкової економіки. Для Польщі 
зробили чимало винятків, і це стосується не лише  
боргових зобов'язань. Польща одержала де-факто 
пільгові умови при входженні в європейський спіль-
ний ринок (ні Чехія, ані Угорщина, ані Словаччина, 
ані країни Балтії такими умовами похвалитися не  
могли). Чи є в нас щось подібне, що має змусити Єв-
росоюз піти нині на поступки Україні? 

Тому, як науковці, ми повинні досить обережно 
ставитися до того, що Лєшек Бальцерович на посту 
радника президента України зможе повторити шлях, 
який пройшла Польща. Бальцерович провів не ре- 
форми, а передреформи – комплекс дій із порятунку 
польської економіки. Реформи розпочалися пізніше – 
після шокової терапії Бальцеровича.  

Якщо вже зайшла мова про Польщу, то в мене є 
для вас і декілька цікавих новин. По-перше, на мину-
лих і поточних зборах ми приймаємо до своїх лав де-
кількох представників як польської економічної дум-
ки, так і представників польського земляцтва Донеч-
чини, які евакуювалися влітку 2014 р. на свою етнічну 
Батьківщину, але не поривають зв’зків з Україною. 
По-друге, наша Академія підписала угоду про спів-
працю з Познанським державним економічним уні- 
верситетом, Фундацією «Міжнародний інститут спів-
робітництва та розвитку» при цьому університеті та 
низкою інших установ. Представницька делегація на 
чолі з заступником міжпарламентської групи Поль-
ща — Україна депутатом Сейму Польщі Боженою Ка-
мінською була прийнята Президентом Академії еко-
номічних наук України, в ході якої було обговорено 
декілька можливих напрямів взаємовигідної співпраці. 

На жаль, Україна, внаслідок застарілої структури 
економіки, опинилась серед країн, які найбільше поте-
рпають від світової кризи, тому сподіватись на швидкий 
вихід на передкризові рубежі та структурні трансформа-
ції економіки не доводиться. Зараз як ніколи Україні 
насамперед потрібні дії, спрямовані на стабілізацію 
державних фінансів, оздоровлення банківської сис-
теми, спрощення системи регулювання і стимулю-
вання конкуренції. Не вживши цих заходів, Україна 
буде програвати у гострій конкурентній боротьбі краї-
нам, що винесуть потрібні уроки після кризи. Наяв-
ність подібних розривів та необхідність їх ліквідації і 
ставить на порядок денний перед членами нашої ака-
демії низку завдань з нагального реформування напря-
мів наших досліджень з метою підготовки відповідних 
рекомендацій для всіх рівнів державного керівництва. 
З іншого боку — це також і своєрідний «момент іс-
тини», який дає нам нагоду визначитися, який свій 
доробок ми, як еліта економічної думки країни, мо-
жемо запропонувати народу, країні та владі у най- 
ближчій та більш віддаленій перспективі. На жаль, нам 
не вдалося, як ми це планували на минулорічних збо- 
рах, підготувати до друку монографію «Чи потрібна 
промисловість Україні майбутнього?». Однією з при- 
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чин цього стала низька активність членів нашої акаде-
мії в наданні матеріалів. Тому, виходячи з вищевикла- 
деного пропонується Президії (відповідальні Є.В. Саве-
льєв, М.Г. Білопольський, В.І. Ляшенко) організувати 
до липня  2017 р. збір решти матеріалів, їх узагальнення 
та роздати її учасникам Загальних зборів 2018 р. (проект 
орієнтовної структури наведений ще раз у першому но-
мері журналу «Вісник економічної науки України» за 
2017 р., який Ви отримали при реєстрації). 

А зараз дозвольте мені як і минулого року не зу-
пинятися на основних результатах, які отримали про-
тягом звітного періоду члени нашої академії, оскільки 
через об’єктивні обставини Президія не отримала 
своєчасно звіти від більшості наших відділень та чле-
нів академії. На жаль нам не вдалося оперативно пе-
ребудувати нашу взаємодію на електронну форму  
спілкування. Сподіваюсь що це зроблять присутні в 
залі представники регіональних відділень. 

У подальшій частині свого виступу я хочу зупини-
тися головним чином на питанні розробки стратегії дій 
нашої академії в умовах набрання чинності Законами 
України про вищу освіту та нової редакції Закону Укра-
їни про наукову та науково-технічну діяльність.  

Одним із кроків на шляху реалізації дії цих зако-
нів може стати більш тісне співробітництво зі Спілкою 
економістів України. Ми вдячні керівництву спілки, 
що Президент АЕН України О.І. Амоша та віце-пре-
зидент В.І. Ляшенко обрані до складу Президії цієї 
шанованої організації. Це може надати додаткові мо-
жливості для поєднання зусиль наших братніх струк-
тур на благо України. Хто хоче шукати шляхи виходу 
з існуючої кризи, той спільними зусиллями їх обов’яз-
ково знайде. 

На минулорічних зборах вже доповідалося, що на 
виконання положень цих законів та статутних поло-
жень нашої академії щодо розбудови ланцюжка «на-
ука-освіта-бізнес», наша Академія виступила спільно з 
Полтавським університетом економіки і торгівлі  
Укоопспілки та евакуйованим до м. Дніпра «Сімферо-
польским вино-коньячним заводом» засновницею 
громадської спілки «Міжнародний центр соціально-
економічних досліджень проблем модернізації та роз-
витку кооперації», офіс якої розташований у Полтав-
ському університеті. Як показав минулий рік функці-
онування цієї структури реально підсилило представ-
ництво економічної науки в регіоні та сприяє його су-
часній модернізації. 

На мою думку ці закони також повинні скласти 
правове підґрунтя створення на базі регіональних  
центрів НАН та МОН України мережі регіональних 
інноваційних систем, які дозволять ініціювати форму-
вання спеціальних регуляторних режимів прискорення 
реалізації пріоритетних напрямків розвитку регіонів, 
тим самим прискорити подолання відставання у впро-
вадженні сучасних технологій з метою випереджаль-
ного розвитку регіонів та країни в цілому.  

Можливо для цього треба шукати нові форми вза-
ємодії в областях осередків нашої академії, створювати 
спільно з вишами філії та лабораторії академічних ін-
ститутів, більш активно взаємодіяти з бізнесом через 
регіональні Торгово-промислові палати, а з обласною 
владою та органами місцевого самоврядування через 
обласні та місцеві Агенції регіонального розвитку, ре-
гіональні фонди підтримки підприємництва. На мій 
погляд це буде сприяти поширенню наших наукових 
розробок, а також диверсифікації джерел їх фінансу-
вання. 

Тому пропонується розгорнути відповідне обгово-
рення на шпальтах нашого журналу і доручити Президії  

(академіки Є.В. Савельєв, М.Г. Білопольський, В.І. Ля-
шенко) узагальнити відповідні пропозиції, надати їх у 
відповідний комітет Верховної Ради, а також розробити 
відповідні заходи з реалізації та доповісти про виконання 
на наступних Загальних Зборах. 

Далі декілька традиційних організаційних питань. 
Традиційно за звітний період членами академії 

видано значну кількість монографій, підручників,  
навчальних посібників, збірників наукових праць 
тощо. Вважаю, що на цьому більш детально зупи-
няться керівники регіональних осередків. 

Новим статутом було передбачено з метою усу-
нення проблем, які виникають при визначенні квору-
мів на загальних зборах, а також втратою деякими чле-
нами зв’язків з академією, введення поряд з членами 
та членами-кореспондентами звань — почесних та асо-
ційованих членів до яких відносити тих, хто фактично 
втратив зв’язки з академією в силу різних обставин. 
Минулого року ми приймали відповідні рішення про 
перереєстрацію та щодо складання відповідних спис-
ків регіональними центрами та місцевими відділен-
нями і передачі їх Президії для узагальнення і затвер-
дження на цьогорічних зборах. Згідно нової редакції 
Статуту ці категорії наших членів не будуть враховува-
тись як «бойові багнети» нашої організації при визна-
ченні відповідних кворумів та прийнятті рішень. Цю ро-
боту треба завершити, думаю, у першому півріччі цього 
року. Тому ще раз дуже вимогливо прошу віце-прези- 
дента М.Г. Білопольського взяти виконання прийнятих 
відділеннями та центрами кадрових рішень під особистий 
контроль. 

Втім хочу іще раз і цього року наголосити, що су-
часна криза висвітлила ще раз напрям, над яким слід 
було б попрацювати як Президії нашої академії, так і 
її членам, — це співробітництво з недержавними аналі-
тичними центрами, які починають відігравати все більш 
суттєву роль у формуванні економічної політики 
уряду. У лавах нашої академії майже немає представ-
ників цих структур, що не сприяє інформаційним  
контактам та вирішенню статутних завдань академії. 
Тому вважав би за доцільне ще раз обговорити на цих 
зборах питання співробітництва з недержавними ана-
літичними центрами та їх більш активного залучення 
до роботи в нашій академії. Відповідний пункт пропо-
нував би внести і до проекту рішення наших Загальних 
зборів. 

Ще раз хочу рекомендувати регіональним центрам, 
місцевим відділенням та членам Академії при наданні 
щорічних звітів не обмежуватися тільки переліком ста-
тей, конференцій та назв виконаних наукових тем, але й 
більш детально висвітлювати зміст наукового доробку 
(результати аналізу, виявлені тенденції та закономірно-
сті, розроблені концепції, обґрунтування перспективних 
напрямків досліджень тощо). Це сприятиме підготовці 
змістовних звітів як керівників регіональних відділень, 
так і загалом Президії нашої академії. 

Ще раз нагадаю, що наша Академія економічних 
наук України вже понад протягом 20 років її існування 
ніколи не залишалася осторонь від сучасних соціа-
льно-економічних проблем України. Певний погляд та 
певні думки на сучасні проблеми будуть висловлені в 
процесі обговорення доповіді Президії та стану еконо-
міки на зборах та знайдуть своє відображення на шпа-
льтах як академічних, так і інших видань.  

Усе це дасть змогу наблизити головну мету — зро-
бити правильні висновки та знайти шляхи подолання 
негативних наслідків сучасної кризи. 

Любіть Україну! 
Дякую за увагу!  Запрошую до дискусії! 
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М. Є. Рогоза 
академік АЕН України 

керівник Полтавського обласного відділення 
 

Інформація 
про роботу Полтавського обласного відділення АЕНУ 

 
1. Відповідно до Закону України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність» (стаття 23 «Громадські 
наукові організації») в Полтавському університеті еко-
номіки і торгівлі спільно з Академією економічних 
наук України та Інститутом економіки промисловості 
НАН України створений і діє Міжнародний науково-
дослідний центр соціально-економічних проблем мо-
дернізації та розвитку кооперації. 

2. В межах НДР «Проблема модернізації і роз- 
витку кооперації в системі життєзабезпечення регіонів 
України» Полтавським обласним відділенням Академії 
економічних наук України, Полтавським університе-
том економіки і торгівлі, Інститутом економіки про-
мисловості НАН України та Міжнародним науково-
дослідним центром соціально-економічних проблем 
модернізації та розвитку кооперації: 

підготовлено низку статей та тез доповідей на- 
уково-виробничих та науково-методичних конферен-
цій; 

опрацьовані перспективні напрями співпраці з 
Драбівською районною радою Черкаської області та 
Полтавською районною радою Полтавської області; 

підготовлена наукова записка «Концептуальні 
підходи щодо розробки стратегії економічного роз- 
витку м. Полтави до 2020 р.»; 

проведена науково-практична конференція 
«Освітня безпека та економічний розвиток «Україна — 
Польща» (у рамках ІІІ Наукового симпозіуму «Укра-
їна — Польща — синергетична співпраця»).  

3. В межах НДР, пов’язаних із стратегією роз- 
витку міста Полтави та з метою залучення інвестицій 
для досягнення стратегічної цілі через запровадження 
інноваційних технологій та наукових розробок Пол-
тавським обласним відділенням Академії економічних 
наук України та Полтавським університетом еконо-
міки і торгівлі запропоновано: 

- проект Poltava Science, який передбачає аудит 
наукових розробок місцевих ВНЗ та формування уза-
гальненої бази даних місцевих наукових розробок для 
отримання синергетичного ефекту з наукового супро-
воду розвитку міської еко-системи; 

- проект Poltava eco-Learning, який запропоно-
вано для комплексного розвитку міста через нала- 
годжену взаємодію всіх навчальних закладів (шкіл,  
гімназій, коледжів, технікумів), підтримання активної 
комунікації з учнівською молоддю міста, з метою оп-
тимізації навчальних процесів через впровадження 
апаратно-програмного комплексу «Poltava eco-
Learning» — спеціалізованого рішення для автоматиза-
ції надання дистанційних навчальних послуг за новіт-
німи інформаційно-комунікаційними технологіями та 
збалансованого використання еко-ресурсного потен-
ціалу міста. Впровадження такого проекту забезпечує 
регіональну доступність громадян на отримання нав-
чальних послуг, культурного розвитку і соціальних 
пільг незалежно від місця проживання через запропо-
новані заходи із розвитку міської ІТ — інфраструктури 
на основі використання сучасних енергоефективних 
технологій та збалансованого використання еко-ре- 
сурсного потенціалу міста, підтримки інноваційних 
технологій, спрямованих на використання відновлю-
вальних джерел енергії. 

4. Результатом роботи постійно діючого науково-
методологічного семінару Полтавського університету 
економіки і торгівлі та Інституту економіки промис-
ловості НАН України, Міжнародного науково-дослід-
ного центру соціально-економічних проблем модерні-
зації та розвитку кооперації «Взаємодія науки, освіти і 
бізнесу: стратегія ПУЕТ» стала розробка і схвалення 
оновленої стратегії Полтавського університету еконо-
міки і торгівлі та заходів з її реалізації у 2017-2022 рр. 
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Проект 
П О С Т А Н О В А 

загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії 
про роботу АЕН України з 13 травня 2016 р. по 12 травня 2017 p. 

 

Протягом звітного періоду Президією академії, 9 відділеннями та 6 peгіональними центрами, 
дійсними членами академії проведено значну роботу, спрямовану на виведення економіки країни з 
кризи, над науковою розробкою та практичним втіленням в життя реформування економіки. Підго-
товлено та подано до керівних органів як державних, так і регіональних велику кількість наукових 
доповідей, проектів Законів України, Указів Президента України, постанов уряду. За звітний період 
членами академії видано багато монографій, підручників, учбових посібників, збірників наукових 
праць тощо. Поширюються та тіснішають творчі зв'язки членів академії із зарубіжними вченими, у 
тому числі інших країн СНД та ЄС. Слід, однак, визнати, що ефективність діяльності АЕНУ по 
деяких напрямках недостатня. Далеко не всі пропозиції академії, її підрозділів та окремих членів 
академії своєчасно втілюються в життя. Деякі члени академії не приймають участі в роботі академії, 
не виявляють необхідної творчої активності, не сплачують членські внески і навіть не звітують про 
свою діяльність. 

Загальні збори Академії економічних наук України виходячи із завдань, підсумовуючи обгово-
рення звітної доповіді Президії АЕНУ 

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 
1. Схвалити діяльність Академії економічних наук України, її Президії та регіональних центрів. 

З урахуванням пропозицій, які були висловлені в процесі обговорення на Загальних зборах, доручити 
Президії роздрукувати матеріли загальних зборів на шпальтах наукового журналу АЕНУ “Вісник 
економічної науки України”. 

2. Затвердити нову редакцію Статуту академії та зареєструвати його згідно чинного законодавства 
(М.Г.Білопольський, В.І.Ляшенко). 

3. Продовжити роботу з розміщення наукового журналу АЕНУ “Вісник економічної науки Ук-
раїни” у міжнародних наукометричних базах даних та створення власного сайту журналу згідно вимог 
цих баз. 

4. З метою реалізації положень Законів України «Про науку та науково-технічну діяльність» та 
«Про вищу освіту» в частині інтеграції академічної та університетської науки розгорнути відповідне 
обговорення на шпальтах журналу «Вісник економічної науки України» і доручити Президії  
(Є.В. Савельєв, М.Г. Білопольський, В.І. Ляшенко) узагальнити відповідні пропозиції та надати їх у 
відповідний комітет Верховної Ради та доповісти на наступних Загальних Зборах. 

5. Запропонувати керівникам регіональних відділень та членам академії терміново подати готові 
до друку у «Віснику економічної науки України» тексти своїх доповідей на Загальних зборах на па-
пері та в електронній формі на адресу журналу та Президії АЕНУ. 

6. Президії (В.І. Ляшенко) організувати до листопада 2017 р. збір матеріалів, їх узагальнення та 
підготовку друком монографії «Чи потрібна промисловість Україні майбутнього?» до Загальних збо-
рів 2018 р. (проект орієнтовної структури додається). 

7. Рeгіoнaльним центрам та місцевим відділенням  продовжити роботу з уточнення списків своїх 
членів відповідно до категорій — академіки, член-кори, почесні та асоційовані, та подати їх до Пре-
зидії.  

8. Рекомендувати регіональним центрам, місцевим відділенням та членам Академії при наданні 
щорічних звітів не обмежуватися тільки переліком статей, конференцій та назв виконаних наукових 
тем, але й більш детально висвітлювати зміст наукового доробку (результати аналізу, виявлені тен-
денції та закономірності, розроблені концепції, обґрунтування перспективних напрямків досліджень 
тощо). 

9. Керівникам регіональних центрів та місцевих відділень ширше залучати представників недер-
жавних аналітичних центрів та молодих членів академії до науково-організаційної роботи в її місце-
вих осередках. Президії академії, регіональним центрам та відділенням приділяти належну увагу осві-
тянській галузі, проведенню наукових конференцій, семінарів, симпозіумів тощо. 

10. З метою більш широкого висвітлення діяльності академії в засобах масової інформації вка-
зувати  в публікаціях, наукових доповідях, всюди, де це можливо та доцільно,  що ці роботи виконані 
в рамках АЕН України. 

 
Президент Академії економічних наук України О.І. Амоша 
 

Головний вчений секретар В.І. Ляшенко 
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Проект 

 
Орієнтовний зміст монографії 

 
ЧИ ПОТРІБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНІ МАЙБУТНЬОГО? 

 

Розділ 1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ СВІТОВОГО ПРОМИСЛОВОГО  
 РОЗВИТКУ 

 1.1. Деіндустріалізація, некроіндустріалізм або неоіндустріалізм?! 
 1.2. «Стратегія — 2020», «Індустрія 4.0» чи «Індустрія 3.0» ? 
 1.3. Чого досягне Європа «розумною індустріальною політикою»? 
 
Розділ 2. МІСЦЕ УКРАЇНИ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ 
 2.1. Чи стане Україна аграрним придатком цивілізованого світу? 
 2.2. Сировинна чи напівфабрикатна доля України? 
 2.3. Чи можливий «неоіндустріальний прорив» України? 
 
Розділ 3. МІСІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 3.1. Концептуальні основи промислової політики. 
 3.2. Регіональні особливості розвитку промисловості: розумна спеціалізація  

  чи активна деградація? 
 3.3. Секторальні пріоритети розвитку 
 
Розділ 4. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: РИЗИКИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ ПРОМИСЛОВОГО  

 РОЗВИТКУ 
 4.1. Макроекономічні ризики 
 4.2. Інвестиційно-фінансові ризики 
 4.3. Технологічні виклики та чи можливий інноваційний прорив України? 
 4.4. Ризики деградації соціального капіталу 
 4.5. Екологічні ризики 
 
Розділ 5. СТРАТЕГІЧНІ СЦЕНАРІЇ ТА МОДЕЛІ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ  

 МОДЕРНІЗАЦІЇ 
 5.1. Інтегральна оцінка розвитку промисловості та вплив ризиків  

  на її загальний рівень 
 5.2. Адаптивний підхід до визначення сценаріїв стратегії неоіндустріальної  

  модернізації промисловості  
 5.3. Стратегічні орієнтири стратегії неоіндустріальної модернізації  

  промисловості за сценаріями розвитку 
 5.4. Агроропромисловий консенсус 
 
Розділ 6. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ  

 МОДЕРНІЗАЦІЇ 
 6.1. Чи стане Україна «інноваційним офшором»? 
 6.2. Де взяти кадри відповідної кваліфікації? 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 
 

До 70-річчя  
АКАДЕМІКА-ЗАСНОВНИКА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  

ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА  
 

БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА АНДРУШКІВА 
 

Богдан  Миколайович Андрушків  народився 
19 червня 1947 року в селі Метенів Зборівського рай-
ону на Тернопільщині. Від механізатора до одного з 
перших керівників у обласній раді та обласній дер- 
жавній адміністрації — така його життєва дорога. Ба-
тько двох дітей. Має п’ять онуків. Член Національної 
спілки письменників України. Доктор економічних 
наук, професор, член президії Академії економічних 
наук України. Президент Академії соціального управ-
ління. Автор чотирьохсот наукових праць, багатьох 
монографій, навчальних посібників та підручників з 
економічної тематики. Має десять авторських свідоцтв 
на раціоналізаторські пропозиції і патенти. Заслуже-
ний діяч науки і техніки України. Про автора напи-
сано ряд книг, автобіографічних нарисів, він пред- 
ставлений в енциклопедичних словниках НАН Укра-
їни, НТШ, «Тернопільському Енциклопедичному 
Словнику», ін. 

Але мало хто знає про ще одне захоплення Бог-
дана Миколайовича — художнє та публіцистичне 
слово. Його літературні твори відзначаються спосте- 
режливістю, філософським підходом, легким гумо-
ром... Перша художня книжка «Хліб для розуму» 
(1993 р.) популярна у читачів і перевидавалася тричі. 

За переконаннями Богдана Андрушківа, всі наші 
співвітчизники причетні до творення історії України — 
вільної, незалежної. Ми повинні пробудити в кож-
ного, хто в ній живе, почуття гордості за свою Вітчиз-
ну та викоренити зі своєї свідомості все, що принижує 
гідність українця. Власне, цими міркуваннями була 
продиктована спроба висвітлити в художньо-публіци-
стичній формі період визвольних змагань Української 
Повстанської Армії. Про нього автор розповів у кни-
жці «Невигойний біль», що вийшла 1994 року. В роз-
ширеному варіанті це видання побачило світ 2002 року 
під назвою «Тернистими стежками» при художньому 
оформленні заслуженого художника України Ярослава 
Омеляна. 

Богдан Андрушків подарував читачам також кі-
лька саркастично-гумористичних книг, в яких зобра-
жено деякі сторони нашого життя в період тоталіта- 
ризму та перебудови.  

Загалом у доробку автора — понад сорок різно- 
жанрових художніх та публіцистичних творів. 

Будучи обраним головою обласної організації То-
вариства охорони пам’яток історії та культури, не 
лише написав нариси з цієї тематики, серед яких «Про 
що співає на історичних вітрах ковила сивих козаць-
ких могил», а й своїми зусиллями побудував на Збо- 
рівщині пам’ятник 2,5 тис. загиблих козаків, біля Бу-
динку профспілок — пам’ятник Ангелу — символу 
профспілок, охоронцю бідних і знедолених. Також  
Б. Андрушків причетний до відзначення та побудови 
пам’ятного знака з нагоди 365-річчя заснування 
с. Байківці на Тернопільщині й пам’ятного знака з на-
годи Дня знань у ТНТУ.  

Працюючи в ТНТУ, на кафедрі створив музей за-
собів управління та економічно-управлінської літера-
тури тоталітарного періоду, спецраду із захисту канди-
датських та докторських дисертацій, перше в цей час 
у Західній Україні наукове фахове електронне видання 
«Соціально-економічні проблеми і держава». Член ре-
дколегії низки наукових, художніх і науково-популяр-
них збірників та журналів. 

З ініціативи Б. Андрушківа створено україно-
польський вищий навчальний заклад — Тернопіль- 
ський інститут соціальних та інформаційних техноло-
гій, Фонд неординарних ідей і проектів, Академію со-
ціального управління. Завдяки йому й за його підтри-
мки отримали наукові ступені та звання кандидата, 
доктора, доцента і професора близько 50 науковців. 

Окрім цього, він заснував ряд премій імені відо-
мих в Україні та світі наших земляків, серед яких пре-
мії ім. І. Пулюя, ім. В. Вихруща, ім. С. Подолинського 
і впроваджено нагороди — Золоту медаль імені Байди-
Вишневецького, ордени українського козацтва ім. 
Байди-Вишневецького і князя Костянтина-Острозь-
кого, які вручають за визначні заслуги в розвитку еко-
номіки, соціальної сфери та ін. 

Богдан Миколайович має багато галузевих, ві-
домчих, державних та міжнародних нагород, лауреат 
всеукраїнської премії ім. братів Богдана та Левка Леп-
ких, Почесний професор ТНТУ. 

За результатами творчої діяльності НАН України 
занесла його прізвище до «Енциклопедії сучасної Ук-
раїни». 

Державні органи влади, громадськість його здо- 
бутки на виробництві, в галузях науки, техніки, літе-
ратури достойно відзначили наступними нагородами: 

• медаль «Ветеран праці» (1987); 
• всеукраїнської премія ім. братів Лепких 

(1996); 
• золота медаль ім. М. Туган-Барановського 

АЕНУ за визначні заслуги в економічній науці (1998); 
• орден Дмитра (Байди) Вишневецького Україн-

ського козацтва (1999); 
• почесне звання «Заслужений діяч науки і тех-

ніки України» (1992); 
• міжнародний орден Миколи Чудотворця 

(2002); 
• міжнародна медаль «За віру і труд» (2005); 
• Почесна грамота Верховної Ради України 

(2006); 
• орден «За заслуги » (2007); 
• Відзнака: «Честь і слава Тернопільщини»; 
• Відзнака АЕНУ за визначні заслуги у розвитку 

економіки України; 
• Відзнака АВОУ за визначні заслуги у розвитку 

освіти України; 
• численні грамоти міністерств і відомств. 
Богдан Андрушків — ініціатор створення наукової 

школи «Регіональні та міжрегіональні аспекти підтримки 
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соціально-економічної реформи, інноваційні контексти 
розвитку підприємництва». 

 
Довідково: Школа заснована у 2007 році в Терно-

пільському національному технічному університеті імені 
Івана Пулюя. 

За останніх п’ять років представники школи брали 
участь у здійсненні ряду міжнародних науково-практич-
них проектів, зокрема «Українсько-польсько-американ-
ський Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в 
Україні (CEUME)» за фінансової підтримки Агентства 
Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку 
та «Розвиток корпоративного управління в Україні» за 
фінансової підтримки Міжнародної Фінансової Корпора-
ції (МФК).  

 
Організовано щорічні науково-практичні конфе-

ренції і позапланові регіональні науково-практичні се-
мінари, наукові дослідження актуальної тематики: 
«Науково обґрунтована реструктуризація регіону» і 
«Стратегія розвитку туристично-рекреаційного бізнесу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

регіону», «Інноваційні підходи в управлінні нав-
чально-науково-виробничими системами в умовах су-
спільних та інституційних трансформацій». Учасники 
школи працювали над науковими дослідженнями, ро-
зробленням науково-методичних і навчальних матері-
алів, брали участь у конкурсах удосконалення навча-
льних методів викладання бізнес-дисциплін та неод-
норазово перемагали в них.  За останні роки підгото-
влено й успішно захищено одну докторську та 10 кан-
дидатських дисертацій. 

Наукова школа розробила теоретичні обґрунту-
вання нових ідей, на які отримані авторські права. 

Надзвичайно плідним для науковця, письмен-
ника став період між його 60- та 70-річчями. Одна за 
одною побачили світ: «Світ очима художника», «Рек-
вієм за втраченими можливостями», «Кафедра…»,  на-
вчальні посібники, монографії та інші друковані ви-
дання, що викликали певний резонанс у наукових та 
літературних колах. 

Дай, Боже, нашому ювіляру створити ще багато 
художніх, наукових, публіцистичних творів! 

 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу  
«Вісник економічної науки України», 

Надія Моховик,  
член Національної спілки журналістів України 
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До 85-річчя  
АКАДЕМІКА-ЗАСНОВНИКА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  

 
ГРИГОРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА П’ЯТАЧЕНКА 

 
22 березня 2017 р. виповнилося 85 років видат-

ному державному діячеві — першому Міністру фінан-
сів у новітній (пострадянській) історії України (1991-
1994 рр.), Заслуженому економісту України, знаному 
організатору вітчизняної фінансової науки (нині — 
Почесному директору Науково-дослідного фінансово-
го інституту Державної навчально-наукової установи 
«Академія фінансового управління») і науковцю — 
академіку-засновнику Академії економічних наук Ук-
раїни, професору Григорію Олександровичу П’ятаче-
нку. 

Народився Григорій Олександрович на Віннич-
чині у с. Великий степ. Після закінчення в 1956 р. 
Львівського торгово-економічного інституту (нині — 
Львівська комерційна академія) працював заступни-
ком головного бухгалтера Рибницьких розробок «Сах-
камінь» Міністерства промисловості продовольчих то-
варів УРСР, з 1958 р. — заступник головного бухгал-
тера з фінансових питань тресту «Сахкамінь» Вінни-
цького раднаргоспу, з 1960 р. — заступник головного 
бухгалтера цього раднаргоспу. У 1966 р. Г.О. П’ята- 
ченко обійняв посаду заступника начальника фінансо-
вого управління Міністерства харчової промисловості 
УРСР, яке у 1972 р. очолив. З 1984 до 1991 р. — нача-
льник відділу фінансів Держплану УРСР, заступник 
Міністра економіки України. Зі здобуттям Україною 
державної незалежності Григорій Олександрович був 
призначений першим Міністром фінансів в Уряді, 
очолюваному В. Фокіним, і був безпосередньо при- 
четним не лише до реалізації визначальних перетво-
рень фінансової системи країни (фактично до  розбу-
дови цієї системи, зокрема її державних управлінських 
органів), але й до формування засад державної еконо-
мічної політики у нових умовах господарювання. 
Обіймаючи посаду Міністра фінансів України, чимало 
зусиль Г.О. П’ятаченко доклав до входження України 
до міжнародних фінансових організацій, зокрема 
Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової 
корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багато-
стороннього агента з гарантій інвестицій. З 1992 до 
1994 р. — керуючий від України в Міжнародному ва-
лютному фонді та Європейському банку реконструкції 
та розвитку.  

У 1993 р. Г.О. П’ятаченко виступив з ініціативою 
про необхідність створення при Міністерстві фінансів 
України Науково-дослідного фінансового інституту. 
Ще А. Барановський — Міністр фінансів УРСР (1961—
1979 рр.) — мав намір організувати такий інститут, але 
в Москві цю пропозицію не підтримали. Проте все ж 
таки, згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 07.06.1993 р. № 424 «Про створення Науково-дос-
лідного фінансового інституту при Міністерстві фі-
нансів України», цей інститут було організовано, 
нині — Державна навчально-наукова установа «Акаде-
мія фінансового управління», яка стала провідним на-
уково-методичним центром, що забезпечує впрова-
дження в національну систему управління держав-
ними фінансами наукових фінансово-економічних до-
сліджень. 

У 1992 р. він підтримав ідею академіка НАН Ук-
раїни М.Г. Чумаченка та його соратників про необхід-
ність створення Академії економічних наук України і 
погодився стати одним з академіків-засновників цієї 
структури.  

Після виходу на пенсію у 1994 р. Григорій Олек-
сандрович очолював Науково-дослідний фінансовий 
інститут Міністерства фінансів України, а з 2003 р. 
обраний Почесним директором цього закладу. Профе-
сор Г.О. П’ятаченко постійно бере учать у наукових 
проектах інституту, є членом редколегій видань Ака-
демії фінансового управління. Професору Г.О. П’ята-
ченку належить ряд праць, присвячених теоретичним 
засадам грошово-кредитної та бюджетної політики 
України, української фінансової думки, історії фінан-
сів, а також висвітленню співпраці України з міжна-
родними фінансовими установами з метою підви-
щення ролі нашої держави у світовому фінансовому 
просторі, серед них: «Україна в Міжнародному валют-
ному фонді: Вступ України до МВФ. Статті угоди 
МВФ», «Україна і Європейський банк реконструкції 
та розвитку»; «Становлення та розвиток фінансів Ук-
раїни. 1917—2003», «Міністри фінансів України (1917—
1998); Короткі біографії», «Життєвий шлях міністрів 
фінансів України та їх внесок у розвиток державної 
фінансової системи, 1917—2006» (у співавторстві); 
«Удосконалення механізму наповнення дохідної час-
тини бюджету», «Бюджетний дефіцит України в дер-
жавному бюджеті Росії в середині ХІХ — на початку 
ХХ століття», «Перша річниця гривні в судинах еко-
номіки України», «Бюджетна політика держави на 
етапі підготовки грошової реформи», «Бюджетний де-
фіцит у фінансовій політиці держави», «Проблеми бю-
джетного дефіциту у фінансовій політиці держави», 
«Проблеми та шляхи становлення фінансів підприєм-
ницьких структур України», «Проблеми взаємодії Мі-
ністерства фінансів, Національного банку та Кабінету 
Міністрів України (Теоретичні проблеми регулювання 
економіки)». 

Колеги та академічна спільнота щиро поважають 
Григорія Олександровича П’ятаченка за високий про-
фесіоналізм, принциповість, демократичність поглядів 
та переконань, толерантне ставлення до людей, ціну-
ють його талант і працездатність. 

Наукова громада Академії економічних наук Ук-
раїни, друзі, колеги щиро вітають Григорія Олександ-
ровича П’ятаченка з 85-річчям і бажають йому ще на 
довгі роки міцного здоров’я, щастя, невичерпної  
енергії, натхненної плідної праці, нових творчих здо-
бутків у науковій діяльності. 

 

Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу  
«Вісник економічної науки України» 
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До 80-річчя  
професора, доктора економічних наук 

МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА ЯКУБОВСЬКОГО 
 

ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ДОСЛІДНИК 
 

 
10 березня 2017 р. виповнилося 80 років відомому 

вченому, доктору економічних наук, професору, про-
відному науковому співробітнику Інституту економіки 
промисловості НАН України Миколі Миколайовичу 
Якубовському. Його наукова діяльність є прикладом 
творчої єдності практичного досвіду і змістовної на- 
укової праці з дослідження актуальних проблем роз- 
витку промисловості. 

Народився М.М. Якубовський у м. Горлівці До-
нецької області в сім’ї службовців, які присвятили себе 
будівництву і експлуатації підприємств хімічної ін- 
дустрії, що вплинуло на професійний вибір ювіляра. У 
1959 р. він закінчує Харківський інженерно-економіч-
ний інститут (нині — Харківський національний еко-
номічний університет) за спеціальністю економіка і 
організація хімічної промисловості. Свою трудову дія-
льність розпочав економістом, старшим інженером-
економістом на Київському комбінаті хімічного во- 
локна (1959-1963 рр.). Потім був запрошений до Укр-
раднаргоспу на посаду головного фахівця Управління 
хімічної промисловості, а в 1966 р., після реформу-
вання управління економікою призначений начальни-
ком відділу собівартості та цін Міністерства хімічної 
промисловості України (1966-1970 рр.). 

Хист до наукової роботи Микола Миколайович 
проявив ще студентом, працюючи в наукових гуртках, 
беручи участь в дослідженнях. Його дипломна робота 
одночасно була і розділом наукової теми інституту. 
Починаючи з 1970 р. він повністю пов’язав свою дія-
льність  з науково-дослідною роботою, очолюючи  
сектор ціноутворення і фінансових ресурсів, а з  
1974 р. — відділ економіки і народногосподарського 
планування хімічної промисловості НДЕІ Держплану 
УРСР. 

Його наукове зростання позначилося захистом у 
1973 р. кандидатської, а у 1991 р. — докторської ди- 
сертації, в якій він провів дослідження основних  
проблем хімізації економіки України з урахуванням 
регіональних особливостей виробництва і забезпе-
чення республіки засобами хімізації, потенційних  
можливостей інтенсифікації розвитку галузі та розв’я-
зання екологічних проблем, пошуку ефективних шля-
хів управління хімізацією в умовах економічної само-
стійності галузевих та регіональних господарських 
структур. Результатом докторської роботи стали мето-
дичні рекомендації та практичні пропозиції з обґрун-
тування концепції хімізації економіки України, засно-
ваної на використанні інтенсивних факторів відтво-
рення, екологічній спадкоємності та економічних ме-
тодах регулювання. 

З початком економічної перебудови країни  
М.М. Якубовський, будучи заступником директора 
НДЕІ Міністерства економіки України з наукової ро-
боти (1991-2005 рр.) і завідуючим відділом міжгалузе-
вих та структурних проблем виробництва активно, до-
лучився до формування ефективної галузевої струк-
тури промисловості, розвитку внутрішнього ринку, ак- 

тивізації інвестиційної діяльності та формування інно-
ваційної моделі розвитку з метою підвищення конку-
рентоспроможності в умовах ринкових відносин. 

Як науковий керівник і відповідальний викона-
вець він брав участь у багатьох важливих дослідженнях 
з пріоритетної тематики економічного розвитку на за-
мовлення центральних органів виконавчої влади — 
Міністерства економіки України та Міністерства про-
мислової політики України, розв’язуючи проблеми, 
що виникали перед країною в умовах становлення  
ринкових відносин. Отримані ним наукові результати 
використовувалися в роботі центральних органів ви-
конавчої влади при підготовці проектів урядових рі-
шень, програмних документів, розробці практичних 
заходів з реалізації економічної політики держави. Зо-
крема, він є основним розробником таких урядових 
документів, як: Проект Програми структурної перебу-
дови економіки України на середньостроковий період 
(1999-2003 рр.); Комплексна програма розвитку внут-
рішнього ринку (2001 р.); Державна програма розвитку 
промисловості на 2003-2011 рр.; Проект Концепції  
розвитку промислового комплексу України на період 
до 2017 року; 

На особливу увагу заслуговують наукові напра-
цювання ювіляра зі структурно-технологічної модер-
нізації та інноваційного розвитку промисловості, які 
він здійснював як головний науковий співробітник 
відділу промислової політики в Інституті економіки і 
прогнозування НАН України з 2005 по 2015 р. і про-
довжує досліджувати в Інституті економіки промисло-
вості НАН України, розкриваючи регіональний аспект 
модернізації в умовах децентралізації управління еко-
номікою. 

Його бачення проблем промисловості й шляхів їх 
розв’язання дістали широке висвітлення майже у  
150 наукових працях і ряді монографій, зокрема: «Хі-
мізація: економічні проблеми» (Якубовський М.М.  
К.: «Наукова думка», 1988, 198 с.); «Структурна пере-
будова економіки України: основні напрями і пріори-
тети» (Мінін Л.В., Науменко В.І., Якубовський М.М.. 
Антоненко А.І. За ред. д.е.н. М.М. Якубовського. К.: 
НДЕІ Мінекономіка України, 1994, 109 с.); «Державне 
регулювання економіки України: методологія, на-
прями, тенденції, проблеми» ( за ред. д,.е.н. М.М. Яку-
бовського. К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2005,  
410 с.); «Промисловий потенціал України: проблеми 
та перспективи структурно-інноваційних трансформа-
ції» (Відп. ред. к.е.н. Ю.В. Кіндзерський. К.: Ін-т екон. 
та прогнозув. НАН України, 2007, 408 с.); «Потенціал 
національної промисловості: цілі та механізми ефек-
тивного розвитку» ( Кіндзерський Ю.В., Якубовський 
М.М. Галиця І.О. та ін. За ред. к.е.н. Ю.В. Кіндзерсь-
кого. К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009, 
928 с.); «Структурні зміни та економічний розвиток 
України» (Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артемова Т.І. 
та ін. За ред. д.е.н. Л.В. Шинкарук. Ін-т екон. та про-
гнозув. НАН України, 2011, 696 с.). «Промислова по- 
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літика посткризової економіки (Дейнеко Л.В., Яку-
бовський М.М., Шелудько Е.І. та ін. за ред. д.е.н., 
проф. Л.В.Дейнеко та д.е.н., проф. М.М. Якубовсь-
кого, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. — К., 
2014, 316 с.) 

Учений не байдужий до майбутнього нашої кра-
їни, тому у своїх працях він завжди намагається роз- 
крити сучасні проблеми розвитку економіки України, 
зокрема промисловості, пов’язуючи їх із світовими  
тенденціями промислового розвитку, визначаючи 
проблемні риси і надаючи рекомендації щодо їх роз-
в’язання з урахуванням нових викликів, що їх ставить 
суспільство і економіка інноваційного типу. 

Наукову діяльність М.М. Якубовський активно 
поєднує з науково-організаційною та педагогічною ро- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ботою. Протягом багатьох років він був радником Мі-
ністра промислової політики, є членом спеціалізованої 
ради із  захисту дисертацій на здобуття наукового сту-
пеня доктора економічних наук, серед його учнів  
7 кандидатів наук і 1 доктор наук. Він член редакцій-
ної колегії і постійний автор журналів «Економіка Ук-
раїни» та «Економічний вісник Донбасу». У 2000 р. 
його було нагороджено Почесною відзнакою Мініс-
терства економіки  України за багаторічну сумлінну 
працю, пов’язану з реалізацією економічної політики. 

Свій ювілей Микола Миколайович зустрічає з 
творчим натхненням і підтримкою однодумців. Щиро 
вітаємо дорогого ювіляра із 80-річчям, бажаємо йому 
міцного здоров’я, довгих років життя, подальших здо-
бутків на благо нашої Батьківщини. 

 
 

Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу  
«Вісник економічної науки України» 

  



 
 

 

 
 

198 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ 
 

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО-ОРГАНИЗАТОРА 
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАИНЫ 

АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА САВЧЕНКО 
 
 

3 февраля 2017 г. исполнилось бы 80 лет из-
вестному учёному-экономисту, члену-корре-
спонденту НАН Украины, доктору экономиче-
ских наук, профессору Анатолию Петровичу  
Савченко. Его трудовая деятельность началась в 
1959 г. после окончания Харьковского инже- 
нерно-экономического института. Около 20 лет 
трудовой жизни Анатолия Петровича были свя-
заны с Донбассом. Он работал в нормативно-ис-
следовательской станции треста «Горловск- 
уголь», в отделе экономики Донецкого совнар-
хоза, заведующим сектором, заведующим отде-
лом, учёным секретарём Института экономики 
промышленности АН УССР. В 1968 г. защитил 
кандидатскую, а в 1973 г. — докторскую диссер-
тацию. 

В центре научных интересов А. П. Савченко 
находились проблемы теории и практики управ-
ления промышленным производством, разработ-
ки и внедрения комплексных планов и программ 
по переводу экономики республики на новые 
условия хозяйствования.  

Значителен его личный научный и органи-
зационный вклад в создание и внедрение рес- 
публиканской системы комплексных научно-
технических программ, в том числе по ресурсо- 
сбережению как важнейшему фактору повыше-
ния эффективности экономики Украины. 

В 1985 г. коллективу авторов, в состав кото-
рого входил Анатолий Петрович Савченко, была 
присуждена Государственная премия Украин- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ской ССР в области науки и техники — за орга-
низацию промышленного внедрения технологи-
ческих систем и комплексов по эффективному 
использованию вторичных ресурсов и отходов 
производства в народном хозяйстве Украинской 
ССР. 

Им опубликовано более ста научных работ. 
В их числе монографии: 

— Принятие решений в управлении произ-
водством / Чумаченко Н.Г., Савченко А.П., Ко-
ренев В.Г. — К.: «Техніка», 1978. — 192 с.; 

— Ресурсосбережение и научно-технический 
прогресс. Из опыта работы по ресурсосбереже-
нию и снижению материалоёмкости производ-
ства в УССР / отв. ред. А.П.Савченко. — К.: По-
литиздат Украины, 1985. — 185 с. 

В 1988 г. А.П.Савченко избран членом-кор-
респондентом Академии наук УССР. Он поддер-
живал тесные связи с производством, сочетая 
научные исследования с большой общественной 
работой. Буквально до последнего дня жизни 
(27.01.1995 г.) Анатолий Петрович работал над 
актуальными проблемами развития отечествен-
ной экономики и её топливно-энергетического 
комплекса. 

В наших сердцах навсегда останется светлая 
память об Анатолии Петровиче Савченко как  о 
выдающемся, принципиальном учёном и педа-
гоге, талантливом руководителе и организаторе, 
большом труженике и истинном патриоте, бо- 
левшем за судьбы людей и прогресс страны. 

 
Президиум Академии экономических наук Украины 

 
Ученый совет Института экономики  

промышленности НАН Украины 
 

Редколлегия журнала 
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АНОТАЦІЇ 
 
Анісімова О. В. Ефективність застосування інно-

вацій у сфері охорони ґрунтів: сутність і види. — С. 15. 
Висвітлено теоретичні підходи (неокласичний, 

праксеологічний, інституційний) до визначення сут-
ності ефективності як економічної категорії на сучас-
ному етапі. На основі аналізу сучасної наукової літе-
ратури в статті запропоновано визначення ефективно-
сті в рамках неокласичного підходу. Визначено такі 
види ефекту від застосування інновацій у сфері охо-
рони ґрунтів: економічний, екологічний, соціальний і 
науково-технічний. Визначено можливість оціню-
вання синергетичного ефекту. Виокремлено техноло-
гічну, енергетичну, економічну, соціальну й екологіч-
ну ефективність застосування інновацій у сфері охо-
рони ґрунтів. 

Ключові слова: ефект, ефективність, інновації, 
охорона ґрунтів, види ефективності. 

 
Білопольський М. Г., Філіпішина Л. М. Модель 

взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем на 
етапі побудови стійкого розвитку бізнесу та суспіль- 
ства. — С. 3. 

У статті визначено та систематизовано рекомен-
дації щодо координації дій з боку влади та підпри-
ємств за рахунок отримання належної інформації. 
Проведено дослідження індексів промислової продук-
ції, цін та чинників стримуючих виробництво (попит, 
робоча сила, сировина, фінансові обмеження) за пе-
ріод 2006-2016 рр. Запропоновано проведення техніко-
економічного аудиту підприємства, який має поєднати 
техніко-економічний аналіз та зовнішній аудит, ре-
зультатом має бути скоригований обсяг реалізації в 
прогнозованому періоді. Запропоновано модель взає-
модії «підприємство — регіон — країна» на етапі побу-
дови стійкого розвитку бізнесу та суспільства. 

Ключові слова: підприємство, модель взаємодії, 
індекс промисловості, стратегічний розвиток, техніко-
економічний аудит. 

 
Богуцька О. А., Брюховецький Я. С. Оцінка рівня 

інвестиційно-інноваційної активності у взаємозв’язку з 
політикою інтелектуалізації та мотивації праці персо-
налу промислових підприємств. — С. 19. 

Обґрунтовано підхід до оцінювання інвестиційної 
активності підприємств через рівень їх інноваційної 
мотивації. Виявлено залежність між рівнем інвести-
ційно-інноваційної активності промислових підпри-
ємств в Україні і чисельністю їх персоналу та видом 
економічної діяльності. Ідентифіковано види політик 
інтелектуалізації праці персоналу інноваційної діяль-
ності промислових підприємств. Визначено заходи мо-
тивації, що домінують в управлінні персоналом про-
мислових підприємств з позиції пріоритетів інновацій-
ного розвитку.  

Ключові слова: промислові підприємства, інвес-
тиційно-інноваційна активність, інноваційна мотива-
ція інвестиційної активності,  інтелектуалізація праці 
персоналу, мотивація інтелектуалізації праці. 

 
Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П. Конкуренція і 

змагання в умовах інноваційного розвитку підпри-
ємств. — С. 7. 

В історичному аспекті розглянуто тенденції роз-
витку змагання та конкуренції як соціально-еконо- 

мічних категорій. Показано, що змагання притаманне 
всім громадським формаціям, конкуренція — форма-
ціям, де пануючими є товарно-грошові, ринкові від-
носини. Для конкуренції характерна боротьба, витіс-
нення з ринку інших підприємств, що в підсумку веде 
до монополії, нераціонального використання матеріа-
льних, трудових, інтелектуальних ресурсів за межами 
суб'єкта господарювання при жорсткій економії і пла-
новому використанні всередині підприємства. 

Показано, що інтелектуалізація праці розширила 
сферу змагання, якому на відміну від конкуренції при-
таманні гласність, порівнянність результатів, можли-
вість повторення досвіду. У змаганні виграють всі, 
плановість виходить за межі суб'єкта господарювання; 
забезпечується раціональне використання ресурсів, 
економічна ефективність, соціальна стабільність. 

Співвідношення конкуренції та співробітництва в 
умовах переходу підприємств на інноваційний шлях 
розвитку істотно змінюється на користь людського, 
інтелектуального капіталу, формування економіки 
знань. 

Ключові слова: конкуренція, змагання, іннова-
ційний розвиток підприємств, монополізація, плано-
вість. 

 
Васильківський Д. М., Войнаренко М. П., Нижник 

В. М. Кластерна політика як чинник підвищення ефек-
тивності функціонування соціально-економічних сис-
тем. — С. 25. 

У статті запропонована взаємопов'язана система 
понять, які відображають розвиток регіональних  
освітніх кластерів, що розширює теоретичне уявлення 
про функціонування регіональної інноваційної сис-
теми. Авторами визначено та систематизовано типо-
логію кластерної політики, сформовано фактори, які 
впливають на створення, функціонування і розвиток 
кластерів. Досліджено особливості та концептуальні 
основи міжнародного досвіду формування регіональ-
них освітніх кластерів. Проаналізовано умови форму-
вання та функціонування освітнього кластера в Укра-
їні. 

Ключові слова: кластерна політика, ефективність, 
функціонування, соціально-економічна система, ін-
ституційний розвиток, освітній кластер. 

 
Верезубова Т. А., Бєльський О. Б., Цагойко А. О. 

Інтернет-доходи фізичних осіб: тенденції та перспек-
тиви розвитку. — С. 30. 

У статті розглядаються тенденції і перспективи 
розвитку інтернет-доходів фізичних осіб в Республіці 
Білорусь за останній час. 

Ключові слова: Інтернет-доходи; фріланс; фо-
рекс; онлайн-казино. 

 
Гриценко С. І. Можливості маркетингу та логіс-

тики в сталому розвитку регіонів України. — С. 36. 
Розглянуто сталий розвиток регіонів України з 

урахуванням конкурентних переваг раціонального ви-
користання ресурсів, концепції бажаного суспільного 
розвитку в його взаємодії з довкіллям. Конкуренто-
спроможним перевагам в сталому розвитку регіонів 
сприяють маркетинг і логістика. Маркетинг і логістика 
на рівні регіону передбачають: вивчення виниклого 
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попиту або формування його, і забезпечення просу-
вання товарного потоку споживачеві, оптимізуючи ви-
трати на кожній ділянці руху товару. Виявлено вплив 
чинників макросередовища, які формують можливості 
і загрози, як для ринкових суб'єктів, так і для самих 
регіонів. Запропоновано графічну модель можливос-
тей маркетингу та логістики в сталому розвитку регіо-
нів України. 

Ключові слова: маркетинг, логістика, сталий роз-
виток, регіони, конкурентні переваги, чинники мак-
росередовища, економічні райони, транспортно-логі-
стичні кластери, індустріальні парки. 

 
Єрфорт І. Ю., Збаразська Л. О. Політика Китаю 

щодо розвитку smart-промисловості. — С. 39. 
Розглянуто зміст Плану «Зроблено у Китаї 2025», 

в якому визначено стратегію  модернізації промисло-
вості Китаю на найближчі десять років. Проаналізо-
вано особливості промислової політики китайського 
уряду, спрямованої на стимулювання розвитку висо-
котехнологічних виробництв. Розкрито можливі нас-
лідки реалізації  Плану 2025 для різних груп підпри-
ємств. Узагальнено концептуальні принципи промис-
лової політики Китаю, які варті уваги при формуванні 
стратегії промислового розвитку в Україні. 

Ключові слова: smart-промисловість, Китай, про-
мислова політика,  державна підтримка, промислова 
модернізація, промислова стратегія. 

 
Заруцька О. П., Осадча Н. В., Ченцов В. В. Шляхи 

активізації інноваційної політики в Україні. — С. 44. 
Стаття присвячена актуальним питанням дослі-

дження стану інноваційної політики, визначення шля-
хів її активізації. Державна підтримка інноваційних 
підприємств в Україні недостатня для їх розвитку.  
Банківські кредити надаються під високі проценти. 
Для аналізу перспектив підтримки інноваційних про-
ектів запропоновано методику структурно-функціона-
льного аналізу банківської системи, визначення біз-
нес-моделей для однорідних груп банків. Розвиток ін-
струментів прямого кредитування сприяє відтворенню 
інноваційного бізнесу. Університети мають стати яд-
ром інноваційної діяльності та поширення фінансової 
грамотності. 

Ключові слова: інноваційна політика держави, 
фінансування інноваційних програм, банківські про-
дукти. 

 
Іванов С. В., Вишневський О. С. Електронні плат-

форми як інструмент модернізації економіки України. — 
С. 47. 

У статті проаналізовано тенденції розвитку циф-
рової економіки, які свідчать про збільшення її обсягів 
у ВВП. Висвітлена роль електронних платформ у фор-
муванні цифрової економіки. Доведено загальність за-
стосування і використання електронних платформ у 
всіх ключових моделях взаємодії між бізнесом, владою 
і споживачами (домогосподарствами). Проведені до-
слідження дозволяють зробити висновок про доціль-
ність модернізації економіки України на цифровій ос-
нові з подальшим активним розвитком електронних 
платформ як прикладних інструментів. 

Ключові слова: електронна платформа, цифрова 
економіка, модернізація. 

Карпенко Ю. В. Парадигма модернізації економіки: 
становлення та розвиток. — С. 54. 

У статті проведено теоретико-методологічний 
аналіз категорії «модернізація». Визначено напрями 
процесу трансформації суспільств. Сформульовано 
власне визначення феномену модернізація. Доведено, 
що модернізація економіки є невід’ємною складовою 
модернізаційних процесів різних сфер суспільного 
життя, яка забезпечує кількісні зміни та якісні пере- 
творення в суспільстві. 

Ключові слова: модернізація, типи модернізації, 
модернізація економіки, трансформація економіки, 
реформи, сталий розвиток, наздоганяючий розвиток, 
суспільно-історичний процес. 

 
Квилинский А. С. Делегування компетенцій як чин-

ник розвитку фінансового сектора. — С. 58. 
В статті розкриті питання розвитку фінансового 

сектора з урахуванням розгляду процесу делегування 
компетенцій як стабілізуючого економічного чинника. 
На підставі емпіричних досліджень відносно глобаль-
них фінансових інститутів, запропоновані варіанти ро-
згляду проблем мікро-, мезо- і макро-  рівнів в перс-
пективі розвитку світової економіки, в співвідношенні 
з циклом технологічних хвиль Кондратьєва. У роботі 
використані результати досліджень як економістів, що 
займаються проблемою стійкого розвитку, так і вчених 
суміжних наукових напрямів. Результати аналізу в цій 
статті припускають відкриття нових горизонтів і на-
прямів для проведення наукового аналізу з метою об'-
єднання науки і практики, і прискорення науково-те-
хнічного прогресу.     

Ключові слова: фінансовий сектор, делегування 
компетенцій, віртуальний регіоналізм, хвилі Кондра-
тьєва, глобалізація. 

 
Костін Ю. Д., Телегін В. С. Ціноутворення на рин-

ках електроенергії. — С. 64. 
У статті проаналізований вплив реформування  

ринку електричної енергії України на діяльність ДП 
«НЕК «Укренерго». Визначено наслідки реорганізації 
підприємства, зокрема відокремлення діяльності, 
пов’язаної з передачею електроенергії, від оперативно-
диспетчерського управління об’єднаною енергосисте-
мою України. Оцінено пов’язані з цим процесом ризики. 

Ключові слова: ринок електричної енергії, об’єд-
нана енергосистема, системний оператор, електропе-
редавальне підприємство, реорганізація, ДП «НЕК 
«Укренерго». 

 
Падерін І. Д., Горященко Ю. Г., Романов О. В. 

Інтелектуальний бізнес як важливий напрям інновацій-
ного розвитку підприємств. — С. 68. 

У статті досліджено та узагальнено науковий і 
практичний досвід інтелектуального бізнесу. Розгля-
нуто основні поняття, інтелект-процеси і фактори, що 
впливають на його розвиток, а також створення і ве-
дення підприємства інтелектуального бізнесу. Узагаль-
нено висновки та надано практичні рекомендації. 

Ключові слова: інтелект-інноватика, продукт,  
бізнес-процеси, інфраструктура, інноваційний фонд, 
ефективність. 

 
Пожуєва Т. О. Бюджетування як напрямок удоско-

налення системи управління діяльністю підприємств. — 
С. 73. 
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У статті розглянуто сутність бюджетування як ін-
струменту оперативного управління; визначено пере-
ваги та доцільність використання бюджетування в си-
стемі управління діяльністю підприємств. 

В умовах трансформації вітчизняної економіки, 
яка супроводжується високими темпами інфляції, не-
стабільністю діючого законодавства, зміцненням кон-
куренції, мінливістю цін на фінансових та товарних 
ринках, низькою фінансовою результативністю, пла-
тоспроможністю та ліквідністю вітчизняних промис-
лових підприємств обґрунтованою є необхідність та 
доцільність пошуку та впровадження і застосування 
більш ефективних методів управління фінансово-гос-
подарською діяльністю. Одним з таких методів управ-
ління є оперативне фінансове планування — бюджету-
вання. 

Метою статті є дослідження методологічних аспе-
ктів бюджетування для підвищення ефективності ро-
боти підприємства. 

Підприємство, що функціонує в умовах ринкової 
економіки, зобов'язане з необхідною вірогідністю ви-
значити потребу у фінансових, матеріальних, трудових 
і інтелектуальних ресурсах, а також джерелах їхнього 
одержання. Важливе значення надається вмінню до-
сить точно розрахувати ефективність наявних ресурсів 
і кінцевий економічний і фінансовий результат. Бю-
джетування є першим етапом розробки системи регу-
лярного економічного управління й сприяє оптиміза-
ції фінансових потоків і ресурсів підприємства, що до-
зволяє значно знизити їхній обсяг і потребу в них, со-
бівартість і підвищити конкурентоспроможність під- 
приємства. 

Ключові слова: бюджетування, бюджет, плану-
вання, підприємство, операційний бюджет, фінансо-
вий бюджет. 

 
Рогоза М. Є., Кузьменко О. К. Модернізація еко-

номіки України у контексті неоіндустріальних перетво-
рень. — С. 78. 

Метою статті є аналіз модернізації економіки Ук-
раїни у контексті неоіндустріальних перетворень. 
Сформовано умови успішної реалізації проекту мо- 
дернізації. З’ясовано термін «модернізація», проаналі-
зовано типи та напрямки модернізації. Наведено по-
няття «неоіндустріалізація» та сучасні моделі індустрі-
алізації. Проаналізовано основні державні програми 
економічного розвитку та структурної перебудови у 
контексті проведення неоіндустріальних реформ. 

Ключові слова: модернізація, неоіндустріалізація, 
програма, стратегія.  

 
Солоха Д. В., Бєлякова О. В. Основні підходи  

формування організаційно-економічного механізму інно-
ваційного розвитку. — С. 84. 

В статті досліджено підходи до формування орга-
нізаційно-економічного механізму інноваційного роз-
витку підприємства. Проаналізовано сутність іннова-
ційної діяльності. Визначено стратегію інноваційного 
розвитку промислових підприємств, виходячи з довго-
строкової політики держави у галузі формування про-
мислового комплексу. Досліджено стратегію держав-
ної промислової політики на основі довгострокової 
політики держави у галузі формування промислового 
комплексу, що є основою визначення стратегічних ці-
лей інноваційного розвитку великих компаній по від-

ношенню до виділених рівнів управління. Виокрем-
лено стратегічні цілі інноваційного розвитку великої 
компанії та структуру стратегій організаційно-еконо-
мічного механізму інноваційного розвитку підприєм- 
ства. 

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, 
стратегія,  інноваційний розвиток, підприємство, ме-
тодологія, механізм, управління. 

 
Сохнич А. Я., Сохнич С. А. Методологічні напрями 

формування вартості земельних ресурсів. — С. 88. 
Обґрунтовано вибір валюти, в якій будуть прово-

диться розрахунки земельних активів. Наголошено на 
необхідності формування принципово нової системи 
управління економікою країни і зокрема земельними 
ресурсами на підставі технології «Блокчейн», яка га- 
рантуватиме значне зниження вартості ітерацій ку- 
півлі-продажу і прозорість ринкового ціноутворення. 
Використання оновленої системи управління дасть 
можливість знизити ризики банкрутства і нелегальних 
маніпуляцій у процесі передачі прав власності на зе-
мельні ресурси. Обґрунтовано необхідність оцінки зе-
мельних ресурсів в криптовалюті біткойнів, що гаран-
туватиме в перспективі значне збільшення їх вартості 
в умовах стагнації національного виробництва. 

Ключові слова: вартість земельних ресурсів, кри-
птовалюта, ринкове ціноутворення, управління, право 
власності. 

 
Столяров В. Ф., Артеменко Д. М. Удосконалення 

методики визначення ринкової вартості комерційного 
банку на основі порівняльного підходу в рамках методу 
ринку капіталу. — С. 124. 

В статті розкрито етапи, методи і процедури ви-
значення ринкової вартості комерційного банку, які 
узагальнено в економіко-математичній моделі, її кіль-
кісній оцінці в ретроспективі та прогнозних розрахун-
ках на короткострокові періоди (у тому числі на 1-2 
квартали).  

Ключові слова: ринкова вартість, оціночні проце-
дури, підхід до оцінки, принципи оцінки, метод ринку 
капіталу, оціночний мультиплікатор, регресійна мо-
дель. 

 
Сушко М. Ю. Аналіз сучасного стану розвитку 

промислової галузі України. — С. 93. 
В статті розкрито значення промислового ком-

плексу в економічному розвитку країни. Встановлено, 
що промислове виробництво формує п’яту частину до-
даної вартості, а також більшу половину експортного 
потенціалу держави. Проаналізовано основні показ-
ники розвитку промислової галузі України (індекс 
промислової продукції, обсяг реалізованої промисло-
вої продукції, кількість суб’єктів господарювання та 
зайнятих працівників на промислових підприємств, 
середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 
працівників, чистий прибуток (збиток) промислових 
підприємств, частка підприємств, які отримали прибу-
ток та збиток, рівень рентабельності промислових під-
приємств, сума капітальних інвестицій в промисло-
вість України тощо). Проведений аналіз сучасного 
стану промисловості України свідчить про те, що на 
даний час порушено стабільну діяльність промислових 
підприємств. Наведено перелік проблем, які існують в 
промисловому комплексі в Україні. 
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Ключові слова: промисловість, промислове виро-
бництво, промислове підприємство, інвестиційна ак-
тивність вітчизняних промислових підприємств, рен-
табельність промислових підприємств, проблеми про-
мислового комплексу в Україні. 

 
Ткаченко А. М., Бакута А. В. Управління трудовим 

потенціалом підприємства та підвищення ефективності 
його використання. — С. 99. 

В статті висвітлене питання розробки системи уп-
равління трудовим потенціалом підприємства, яка пі-
двищує його ефективність у практичному викорис-
танні. 

Відповідно до мети даної роботи були поставлені 
наступні завдання: виявлення чинників, що визнача-
ють трудовий потенціал окремого працівника і підп-
риємства; аналіз критеріїв і методології оцінки трудо-
вого потенціалу; аналіз методів управління трудовим 
потенціалом підприємства; оптимізація організаційної 
структури та взаємодії працівників; розробка системи 
управління персоналом, націлених на підвищення 
ефективності використання трудового потенціалу під-
приємства. Об'єктом дослідження є персонал підпри-
ємства. Предметом дослідження є трудовий потенціал 
окремого працівника і підприємства, що визначають 
його чинники і способи управління. Основу статті 
складають положення економічної теорії та економіки 
праці, роботи вітчизняних і зарубіжних вчених в обла-
сті управління трудовим потенціалом, методичні роз-
робки з проблем діагностики трудового потенціалу, 
мотивація персоналу, оцінки соціально-психологіч-
ного клімату, визначення оптимальної чисельності пе-
рсоналу, а також дослідження в суміжних областях 
(менеджмент, управління персоналом, теорія мотива-
ції, аналіз господарської діяльності підприємства). 

Практична значимість статті полягає в тому, що 
застосування розробленої системи може сприяти під-
вищенню ефективної діяльності підприємства за раху-
нок більш повного і раціонального використання його 
трудового потенціалу. Результати комплексного ана-
лізу, що представлений в даній роботі, можуть бути 
використані для розробки систем підвищення ефекти-
вності використання трудового потенціалу на інших 
підприємствах. 

Ключові слова: трудовий потенціал, підприємс-
тво, аналіз, управління персоналом, теорія мотивації, 
підвищення ефективності діяльності підприємства, 
працівник, колектив, суб’єкт господарювання. 

 
Трушкіна Н. В. Формування системи контрактних 

взаємовідносин вугледобувного підприємства зі спожива-
чами вугільної продукції. — С. 103. 

Метою статті є розробка пропозицій щодо фор-
мування системи контрактних взаємовідносин вугле-
добувного підприємства з різними категоріями спожи-
вачів вугільної продукції, виходячи із специфіки орга-
нізації процесів збутової діяльності. 

У результаті дослідження проаналізовано особли-
вості організації контрактної діяльності з різними ка-
тегоріями споживачів вугільної продукції. Сформо-
вано систему контрактних взаємовідносин вугледобу-
вного підприємства з урахуванням специфіки обслуго-
вування велико-, середньо- та дрібнооптових спожи-
вачів. Розроблено пропозиції щодо уточнення та до-
повнення змісту контракту на поставку вугільної про-
дукції. 

Перспективами подальших досліджень у даному 
напрямі є розробка моделі контрактних взаємовідно-
син у системі управління збутовою діяльністю вугле-
добувного підприємства. 

Ключові слова: вугледобувне підприємство, кон-
трактні взаємовідносини, різні категорії споживачів, 
збутова діяльність, контрактна діяльність, контракт на 
поставку, процес обслуговування, системний підхід, 
функціональний підхід.  

 
Харазішвілі Ю. М., Прокопенко Р. В., Ляшенко  

В. І. Неформальна складова в структурі регіональної 
економіки: спроба моделювання та оцінки. — С. 109. 

Досліджено існуючі методи оцінення тіньового 
ВРП, переваги та недоліки існування тіньової еконо-
міки. Розглядаються проблемні питання інтерпретації 
показників тіньової економіки стосовно визначення її 
обсягів та внеску в офіційний ВВП (ВРП, ВДВ). Роз-
глядається метод оцінення тіньової економічної діяль-
ності — “метод соціальної справедливості”, якій пояс-
нює внутрішній та зовнішній вклад тіньової економіки 
в офіційний ВРП для Дніпропетровської області та ос-
новних видів економічної діяльності, та показано, що 
наближення до правильному перерозподілу доходів 
між працею та капіталом може бути дуже важливим 
резервом для модернізації та економічного зростання 
регіональної економіки. 

Ключові слова: тіньова економіка, інтерпретація 
внеску в ВРП, оплата праці, детінізація, регіон, вид 
економічної діяльності, середня та мінімальна заро- 
бітна плата. 

 
Шевченко А. І. Cталий розвиток залізничного тра-

нспорту України з позицій економічної безпеки. — С. 116. 
За сучасною методологією проведено ідентифіка-

цію стану сталого розвитку залізничного транспорту 
України з позицій економічної безпеки. Визначено 
структуру сталого розвитку та запропоновано перелік 
індикаторів. Розраховано та проаналізовано інтегра-
льні індекси існуючого стану сталого розвитку заліз-
ничного транспорту в цілому та в розрізі окремих його 
складових. Проведено ранжування загроз економічній 
безпеці залізничного транспорту за пріоритетом 
впливу на рівень його сталого розвитку. 

Ключові слова: сталий розвиток, транспорт, еко-
номічна безпека, індикатори, інтегральний індекс, за-
гроза.   
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Анисимова О. В. Эффективность применения ин-

новаций в сфере охраны почв: сущность и виды. — С. 15. 

Освещены теоретические подходы (неоклассиче-

ский, праксеологический, институциональный) к 

определению сущности эффективности как экономи-

ческой категории на современном этапе. На основе 

анализа современной научной литературы в статье 

предложено определение эффективности в рамках 

неоклассического подхода. Определены следующие 

виды эффекта от применения инноваций в сфере 

охраны почв: экономический, экологический, соци-

альный и научно-технический. Определена возмож-

ность оценки синергетического эффекта. Выделена 

технологическая, энергетическая, экономическая, со-

циальная и экологическая эффективность примене-

ния инноваций в сфере охраны почв. 

Ключевые слова: эффект, эффективность, инно-

вации, охрана почв, виды эффективности. 

 

Белопольский Н. Г., Филипишина Л. Н. Модель 

взаимодействия предприятия с внешней средой на этапе 

построения устойчивого развития бизнеса и обще- 

ства. — С. 3. 

В статье определены и систематизированы реко-

мендации по координации действий со стороны вла-

сти и предприятий за счет получения надлежащей ин-

формации. Проведено исследование индексов 

промышленной продукции, цен и факторов, сдержи-

вающих производство (спрос, рабочая сила, сырье, 

финансовые ограничения) за период 2006-2016 гг. 

Предложено проведение технико-экономического ау-

дита предприятия, который должен быть сочетанием 

технико-экономического анализа и внешнего аудита, 

результатом должен быть скорректированный объем 

реализации в прогнозируемом периоде. Предложена 

модель взаимодействия «предприятие — регион — 

страна» на этапе построения устойчивого развития би-

знеса и общества. 

Ключевые слова: предприятие, модель взаимо-

действия, индекс промышленности, стратегическое 

развитие, технико-экономический аудит.  

 

Богуцкая О. А., Брюховецкий Я. С. Оценка уровня 

инвестиционно-инновационной активности во взаимо-

связи с политикой интеллектуализации и мотивации 

труда персонала промышленных предприятий. — С. 19. 

Обоснован подход к оцениванию инвестицион-

ной активности предприятий через уровень их инно-

вационной мотивации. Выявлена зависимость между 

уровнем инвестиционно-инновационной активности 

промышленных предприятий в Украине и численно-

стью их персонала и видом экономической деятельно-

сти. Идентифицированы виды политик интеллекту- 

ализации труда персонала инновационной деятельно-

сти промышленных предприятий.  Определены меро-

приятия мотивации, доминирующие в управлении 

персоналом промышленных предприятий с позиции 

приоритетов инновационного развития.   

Ключевые слова: промышленные предприятия, 

инвестиционно-инновационная активность, иннова- 

ционная мотивация инвестиционной активности, ин- 

теллектуализация труда персонала, мотивация интел-

лектуализации труда. 

 

Брюховецкая Н. Е., Булеев И. П. Конкуренция и 

соревнование в условиях инновационного развития пред-

приятий. — С. 7. 

В историческом аспекте рассмотрены тенденции 

развития соревнования и конкуренции как социально-

экономических категорий. Показано, что соревнова-

ние присуще всем общественным формациям, конку-

ренция — формациям, где господствующими являются 

товарно-денежные, рыночные отношения. Для конку-

ренции характерна борьба, вытеснение с рынка других 

предприятий, что в конечном итоге ведет к монопо-

лии, нерациональному использованию материальных, 

трудовых, интеллектуальных ресурсов за пределами 

субъекта хозяйствования при жесткой экономии и 

плановом использовании внутри предприятия.  

Показано, что интеллектуализация труда расши-

рила сферу соревнования, которому в отличие от кон-

куренции присущи гласность, сравнимость результа-

тов, возможность повторения опыта. В соревновании 

выигрывают все, плановость выходит за пределы  

субъекта хозяйствования; обеспечивается рациональ-

ное использование ресурсов, экономическая эффек-

тивность, социальная стабильность. 

Соотношение конкуренции и сотрудничества в 

условиях перехода предприятий на инновационный 

путь развития существенно меняется в пользу челове-

ческого, интеллектуального капитала, формирования 

экономики знаний.  

Ключевые слова: конкуренция, соревнование, 

инновационное развитие предприятий, монополиза-

ция, плановость. 

 

Васильковский Д. Н., Войнаренко М. П., Нижник 

В. М. Кластерная политика как фактор повышения эф-

фективности функционирования социально-экономиче-

ских систем. — С. 25. 

В статье предложена взаимосвязанная система 

понятий, которые отображают развитие региональных 

образовательных кластеров, расширяющая теоретиче-

ское представление о функционировании региональ-

ной инновационной системы. Авторами определенна 

и систематизирована типология кластерной политики, 

сформированы факторы, которые влияют на создание, 

функционирование и развитие кластеров. Исследо-

ваны особенности и концептуальные основы междуна-

родного опыта формирования региональных образова-

тельных кластеров. Проанализированы условия формиро-

вания и функционирования образовательного кластера в 

Украине. 

Ключевые слова: кластерная политика, эффек-

тивность, функционирование, социально-экономиче-

ская система, институционное развитие, образова-

тельный кластер. 
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Верезубова Т. А., Бельский А. Б., Цагойко А. А. 

Интернет-доходы физических лиц: тенденции и перс- 

пективы развития. — С. 30. 

В статье рассматриваются тенденции и перспек-

тивы развития интернет-доходов физических лиц в 

Республике Беларусь за последнее время. 

Ключевые слова: Интернет-доходы; фриланс; фо-

рекс; онлайн-казино. 

 

Гриценко С. И. Возможности маркетинга и логи-

стики в устойчивом развитии регионов Украины. —  

С. 36. 

Рассмотрено устойчивое развитие регионов Укра-

ины с учетом конкурентных преимуществ рациональ-

ного использования ресурсов, концепции желатель-

ного общественного развития в его взаимодействии с 

окружающей средой. Конкурентоспособным преиму-

ществам в устойчивом развитии регионов способ-

ствуют маркетинг и логистика. Маркетинг и логистика 

на уровне региона предусматривают: изучение воз- 

никшего спроса или формирование его, и обеспечение 

продвижения товарного потока потребителю, оптими-

зируя расходы на каждом участке движения товара. 

Выявлено влияние факторов макросреды, которые 

формируют возможности и угрозы, как для рыночных 

субъектов, так и для самих регионов. Предложена гра-

фическая модель возможностей маркетинга и логи-

стики в устойчивом развитии регионов Украины. 

Ключевые слова: маркетинг, логистика, устойчи-

вое развитие, регионы, конкурентные преимущества, 

факторы макросреды, экономические районы, транс-

портно-логистические кластеры, индустриальные 

парки. 

 

Ерфорт И. Ю., Збаразская Л. А. Политика Китая 

по развитию smart-промышленности. — С. 39. 

Рассмотрено содержание Плана «Сделано в Ки-

тае 2025», в котором определена стратегия модерни-

зации промышленности Китая на ближайшие десять 

лет. Проанализированы особенности промышленной 

политики китайского правительства, направленной на 

стимулирование развития высокотехнологичных про-

изводств. Раскрыты возможные последствия реали-

зации Плана 2025 для разных групп предприятий. 

Обобщены концептуальные принципы промышлен-

ной политики Китая, заслуживающие внимания при 

формировании стратеги промышленного развития в 

Украине.  

Ключевые слова: smart-промышленность, Китай, 

промышленная политика, государственная поддер-

жка,  промышленная модернизация. 

 

Заруцкая Е. П., Осадчая Н. В., Ченцов В. В. Пути 

активизации инновационной политики в Украине. —  

С. 44. 

Статья посвящена актуальным вопросам исследо-

вания состояния инновационной политики, определе-

ния путей ее активизации. Государственная поддержка 

инновационных предприятий в Украине не обеспечи-

вает их  развития. Банковские кредиты предоставля-

ются под высокие проценты. Развитие прямого креди-

тования способствует развитию инновационного биз-

неса. Университеты должны стать ядром инновацион-

ной деятельности и расширения финансовой грамот-

ности. 

Ключевые слова: инновационная политика госу-

дарства, финансирование инновационных программ, 

банковские продукты. 

 

Иванов С. В., Вишневский А. С. Электронные 

платформы как инструмент модернизации экономики 

Украины. — С. 47.  

В статье проанализированы тенденции развития 

цифровой экономики, которые свидетельствуют об 

увеличении её размеров в ВВП. Показана роль элек-

тронных платформ в формировании цифровой эконо-

мики. Доказано всеобщность применения и использо-

вания электронных платформ во всех ключевых моде-

лях взаимодействия между бизнесом, властью и потре-

бителями (домохозяйствами). Проведенные исследо-

вания позволяют сделать вывод о целесообразности 

модернизации экономики Украины на цифровой ос-

нове с дальнейшим активным развитием электронных 

платформ как прикладных инструментов.  

Ключевые слова: электронная платформа, циф-

ровая экономика, модернизация.  

 

Карпенко Ю. В. Парадимга модернизации эконо-

мики: становление и развитие. — С. 54. 

В статье проведен теоретико-методологический 

анализ категории «модернизация». Определены 

направления трансформации обществ. Сформулиро-

вано собственное определение феномена модерниза-

ция. Доказано, что модернизация экономики является 

неотъемлемой составляющей модернизационных про-

цессов различных сфер общественной жизни, которая 

обеспечивает количественные изменения и качествен-

ные преобразования в обществе. 

Ключевые слова: модернизация, типы модерни-

зации, модернизация экономики, трансформация эко-

номики, реформы, устойчивое развитие, догоняющее 

развитие, общественно-исторический процесс. 

 

Квилинский А. С. Делегирование компетенций как 

фактор развития финансового сектора. — С. 58. 

В статье раскрыты вопросы развития финансо-

вого сектора с учетом рассмотрения процесса делеги-

рования компетенций как стабилизирующего эконо-

мического фактора. На основании эмпирических ис-

следований в отношении глобальных финансовых ин-

ститутов, предложены варианты рассмотрения про-

блем микро-, мезо- и макро-  уровней в перспективе 

развития мировой экономики, в соотношении с цик-

лом технологических волн Кондратьева. В работе ис-

пользованы результаты исследований как экономи-

стов, занимающихся проблемой устойчивого разви-

тия, так и ученых смежных научных направлений. Ре-

зультаты анализа в данной статье предполагают от-

крытие новых горизонтов и направлений для проведе-

ния научного анализа с целью объединения науки и 

практики, и ускорения научно-технического про-

гресса.     

Ключевые слова: финансовый сектор, делегиро-

вание компетенций, виртуальный регионализм, волны 

Кондратьева, глобализация. 
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Костин Ю. Д., Телегин В. С. Ценообразование на 

рынках электроэнергии. — С. 64. 

В статье проанализировано влияние реформирова-

ния рынка электрической энергии Украины на деятель-

ность ГП «НЭК «Укрэнерго»». Определены последствия 

реорганизации предприятия, в частности отделения дея-

тельности, связанной с передачей электроэнергии, от 

оперативно-диспетчерского управления объединенной 

энергосистемой Украины. Оценены связанные с этим 

процессом риски. 

Ключевые слова: рынок электрической энергии, 

объединенная энергосистема, системный оператор, 

электропередающее предприятие, реорганизация, ГП 

«НЭК «Укрэнерго». 

 

Падерин И. Д., Горященко Ю. Г., Романов О. В.  

Интеллектуальный бизнес как важное направление ин-

новационного развития предприятий. — С. 68.  

В статье исследован и обобщен научный и прак-

тический опыт интеллектуального бизнеса. Рассмот-

рены основные понятия, интеллект-процессы и фак-

торы, влияющие на его развитие, а также создание и 

ведение предприятия интеллектуального бизнеса. 

Обобщены выводы и даны практические рекоменда-

ции.  

Ключевые слова: интеллект-инноватика, про-

дукт, бизнес-процессы, инфраструктура, инновацион-

ный фонд, эффективность. 

 

Пожуева Т. О. Бюджетирование как направление 

совершенствования системы управления деятельностью 

предприятий. — С. 73. 

В статье рассмотрены сущность бюджетирования 

как инструмента оперативного управления; опреде-

лены преимущества и целесообразность использова-

ния бюджетирования в системе управления деятельно-

стью предприятий. 

В условиях трансформации отечественной эконо-

мики, сопровождается высокими темпами инфляции, 

нестабильностью действующего законодательства, 

укреплением конкуренции, изменчивостью цен на 

финансовых и товарных рынках, низкой финансовой 

результативностью, платежеспособностью и ликвид-

ностью отечественных промышленных предприятий 

обоснованной необходимость и целесообразность по-

иска и внедрения и применения более эффективных 

методов управления финансово-хозяйственной дея-

тельностью. Одним из таких методов управления яв-

ляется оперативное финансовое планирование — бюд-

жетирование. 

Целью статьи является исследование методологи-

ческих аспектов бюджетирования для повышения эф-

фективности работы предприятия. 

Предприятие, функционирующей в условиях ры-

ночной экономики, должно с необходимой достовер-

ностью определить потребность в финансовых, мате-

риальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, а 

также источниках их получения. Важное значение 

придается умению достаточно точно рассчитать эф-

фективность имеющихся ресурсов и конечный эконо-

мический и финансовый результат. Бюджетирование 

является первым этапом разработки системы регуляр-

ного экономического управления и способствует оп-

тимизации финансовых потоков и ресурсов предпри-

ятия, что позволяет значительно снизить их объем и 

потребность в них, себестоимость и повысить конку-

рентоспособность предприятия. 

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, пла-

нирование, предприятие, операционный бюджет, фи-

нансовый бюджет. 

 

Рогоза Н. Е., Кузьменко А. К. Модернизация эко-

номики Украины в контексте неоиндустриальных прео-

бразований. — С. 78. 

Целью статьи является анализ модернизации эко-

номики Украины в контексте неоиндустриальных пре-

образований. Сформированы условия успешной реа-

лизации проекта модернизации. Был выяснен термин 

«модернизация», проанализированы типы и направле-

ния модернизации. Приведены понятие «неоинду-

стриализация» и современные модели индустриализа-

ции. Проанализированы основные государственные 

программы экономического развития и структурной 

перестройки в контексте проведения неоиндустриаль-

ных реформ. 

Ключевые слова: модернизация, неоиндустриа-

лизация, программа, стратегия. 

 

Солоха Д. В., Бєлякова О. В. Основные подходы к 

формированию организационно-экономического меха-

низма инновационного развития. — С. 84. 

В статье исследованы подходы к формированию 

организационно-экономического механизма иннова-

ционного развития предприятия. Проанализировано 

сущность инновационной деятельности. Определена 

стратегия инновационного развития промышленных 

предприятий, исходя из долгосрочной политики госу-

дарства в области формирования промышленного 

комплекса. Исследованы стратегии государственной 

промышленной политики на основе долгосрочной по-

литики государства в области формирования промыш-

ленного комплекса, что является основой определения 

стратегических целей инновационного развития круп-

ных компаний по отношению к выделенных уровней 

управления. Выделены стратегические цели иннова-

ционного развития крупной компании и структуру 

стратегий организационно-экономического меха-

низма инновационного развития предприятия. 

Ключевые слова: инновация, инновационная де-

ятельность, стратегия, инновационное развитие, пред-

приятие, методология, механизм, управление. 

 

Сохнич А. Я., Сохнич С. А. Методологические 

направления формирования стоимости земельных ресур-

сов. — С. 88. 

Обоснован выбор валюты, в которой будут про-

водится расчеты земельных активов. Подчеркнута 

необходимость формирования принципиально новой 

системы управления экономикой страны и в частно-

сти земельными ресурсами на основании технологии 

«Блокчейн», которая будет гарантировать значитель-

ное понижение стоимости итераций купли-продажи и 

прозрачность рыночного ценообразования. Использо-

вание обновленной системы управления даст возмож-
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ность снизить риски банкротства и нелегальных ма-

нипуляций в процессе передачи прав собственности 

на земельные ресурсы. Обоснована необходимость 

оценки земельных ресурсов в криптовалюте Биткойн, 

что будет гарантировать в перспективе значительное 

увеличение их стоимости в условиях стагнации наци-

онального производства. 

Ключевые слова: стоимость земельных ресурсов, 

криптовалюта, рыночное ценообразование, управле-

ние, право собственности.  

 

Столяров В. Ф., Артеменко Д. М. Совершенство-

вание методики определения рыночной стоимости ком-

мерческого банка на основе сравнительного подхода в 

рамках метода рынка капитала. — С. 124. 

В статье раскрыты этапы, методы и процедуры 

определения рыночной стоимости коммерческого 

банка, обобщенные в экономико-математической мо-

дели, ее количественной оценке в ретроспективе и 

прогнозных расчетах на краткосрочные периоды (в 

том числе на 1-2 кварталы). 

Ключевые слова: рыночная стоимость, оценоч-

ные процедуры, подход к оценке, принципы оценки, 

метод рынка капитала, оценочный мультипликатор, 

регрессионная модель. 

 

Сушко М. Ю. Анализ современного состояния раз-

вития промышленной отрасли Украины. — С. 93. 

В статье раскрыто значение промышленного 

комплекса в экономическом развитии страны. Уста-

новлено, что промышленное производство формирует 

пятую часть добавленной стоимости, а также большую 

часть экспортного потенциала государства. Проанали-

зированы основные показатели развития промышлен-

ной отрасли Украины (индекс промышленной про- 

дукции, объем реализованной промышленной продук-

ции, количество субъектов хозяйствования и занятых 

работников на промышленных предприятиях, средне-

месячная номинальная заработная плата штатных ра-

ботников, чистая прибыль (убыток) промышленных 

предприятий, доля предприятий, получивших при-

быль и убыток, уровень рентабельности промышлен-

ных предприятий, сумма капитальных инвестиций в 

промышленность Украины и т.д.). Проведенный ана-

лиз современного состояния промышленности Укра-

ины свидетельствует о том, что в настоящее время 

нарушена стабильная деятельность промышленных 

предприятий. Приведен перечень проблем, которые 

существуют в промышленном комплексе в Украине. 

Ключевые слова: промышленность, промышлен-

ное производство, промышленное предприятие, инве-

стиционная активность отечественных промышлен-

ных предприятий, рентабельность промышленных 

предприятий, проблемы промышленного комплекса в 

Украине. 

 

Ткаченко А. М., Бакута А.В. Управление трудовым 

потенциалом предприятия и повышение эффективности 

его использования. — С. 99. 

В статье освещен вопрос разработки системы 

управления трудовым потенциалом предприятия, по-

вышает его эффективность в использовании. 

Согласно с целью данной работы были постав-

лены следующие задачи: выявление факторов, опреде-

ляющих трудовой потенциал отдельного работника и 

предприятия; анализ критериев и методологии оценки 

трудового потенциала; анализ методов управления 

трудовым потенциалом предприятия; оптимизация 

организационной структуры и взаимодействия работ-

ников; разработка системы управления персоналом, 

нацеленных на повышение эффективности использо-

вания трудового потенциала предприятия. Объектом 

исследования является персонал предприятия. Пред-

метом исследования является трудовой потенциал от-

дельного работника и предприятия, определяющие его 

факторы и способы управления. Основу статьи состав-

ляют положения экономической теории и экономики 

труда, работы отечественных и зарубежных ученых в 

области управления трудовым потенциалом, методи-

ческие разработки по проблемам диагностики трудо-

вого потенциала, мотивация персонала, оценки соци-

ально-психологического климата, определение опти-

мальной численности персонала, а также исследова-

ния в смежных областях (менеджмент, управление 

персоналом, теория мотивации, анализ хозяйственной 

деятельности предприятия). 

Практическая значимость статьи заключается в 

том, что применение разработанной системы может 

способствовать повышению эффективной деятельно-

сти предприятия за счет более полного и рациональ-

ного использования его трудового потенциала. Резуль-

таты комплексного анализа, который представлен в 

данной работе, могут быть использованы для разра-

ботки систем повышения эффективности использова-

ния трудового потенциала на других предприятиях. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, предприя-

тие, анализ, управление персоналом, теория мотива-

ции, повышения эффективности деятельности пред-

приятия, работник, коллектив, предприятие. 

 

Трушкина Н. В. Формирование системы контракт-

ных взаимоотношений угледобывающего предприятия с 

потребителями угольной продукции. — С. 103. 

Целью статьи является разработка предложений 

по формированию системы контрактных взаимоотно-

шений угледобывающего предприятия с различными 

категориями потребителей угольной продукции, ис-

ходя из специфики организации процессов сбытовой 

деятельности. 

В результате исследования проанализированы 

особенности организации контрактной деятельности с 

различными категориями потребителей угольной про-

дукции. Сформирована система контрактных взаимо-

отношений угледобывающего предприятия с учетом 

специфики обслуживания крупно-, средне- и мелко-

оптовых потребителей. Разработаны предложения по 

уточнению и дополнению содержания контракта на 

поставку угольной продукции. 

Перспективами дальнейших исследований в дан-

ном направлении является разработка модели кон-

трактных взаимоотношений в системе управления 

сбытовой деятельностью угледобывающего предприя-

тия. 

Ключевые слова: угледобывающее предприятие, 

контрактные взаимоотношения, различные категории 
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потребителей, сбытовая деятельность, контрактная де-

ятельность, контракт на поставку, процесс обслужива-

ния, системный подход, функциональный подход. 

 

Харазишвили Ю. М., Прокопенко Р. В., Ляшенко 

В. И. Неформальная составляющая в структуре регио-

нальной экономики: попытка моделирования и оценки. — 

С. 109. 

Исследованы существующие методы оценки те-

невого ВРП, преимущества и недостатки существова-

ния теневой экономики. Рассматриваются проблем-

ные вопросы интерпретации показателей теневой эко-

номики относительно определения ее объемов и 

вклада в официальный ВВП (ВРП, ВДВ). Рассматри-

вается метод оценки теневой экономической деятель-

ности - "метод социальной справедливости", которой 

объясняет внутренний и внешний вклад теневой эко-

номики в официальный ВРП для Днепропетровской 

области и основных видов экономической деятельно-

сти, и показано, что приближение к правильному пе-

рераспределению доходов между трудом и капиталом 

может быть очень важным резервом для модернизации 

и экономического роста региональной экономики. 

Ключевые слова: теневая экономика, интерпре-

тация вклада в ВРП, оплата труда, детенизация, ре-

гион, вид экономической деятельности, средняя и ми-

нимальная заработная плата. 

 

Шевченко А. И. Устойчивое развития железнодо-

рожного транспорта Украины с позиций экономической 

безопасности. — С. 116. 

По современной методологии проведено иденти-

фикацию состояния устойчивого развития железнодо-

рожного транспорта Украины с позиции экономиче-

ской безопасности. Определена структура устойчивого 

развития и предложен перечень индикаторов. Рассчи-

тано и проанализировано интегральные индексы су-

ществующего состояния устойчивого развития желез-

нодорожного транспорта в целом и в разрезе отдель-

ных его составляющих. Проведено ранжирование 

угроз экономической безопасности железнодорожного 

транспорта по приоритету влияния на уровень его 

устойчивого развития.   

Ключевые слова: устойчивого развитие, транс-

порт, экономическая безопасность, индикаторы, ин-

тегральный индекс, угроза. 
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ABSTRACTS 
 
Anisimova O.  Efficiency of Application of Innovation in 

Field of Soil Protection: Essence and Types. — Р. 15. 
The theoretical approaches (neoclassical, praxeologi-

cal, and institutional) are considered in the article to define 
the essence of efficiency as an economic category at the 
present stage. Based on analysis of current scientific litera-
ture the definition of efficiency within the neoclassical ap-
proach is proposed in the article. The following types of 
effect of the application of innovation in the field of soil 
protection are determined: economic, environmental, so-
cial and technological. The possibility of evaluating syner-
gies is defined. It is highlighted a technology, energy, eco-
nomic, social and environmental efficiency of innovations 
in the field of soil protection. 

Keywords: effect, efficiency, innovations, soil protec-
tion, types of efficiency. 

 
Bіlopolskyi M., Filipishina L. The Model of Enterprise 

Interaction with External Environment at the Stage of Build-
ing a Stable Development of Business and Society. — Р. 3. 

The article defines and systematizes recommendations 
on coordinating actions of the government and enterprises 
by obtaining necessary information. A study of indices of 
industrial produce, prices and factors hindering production 
(demand, work force, raw materials, financial limitations) 
for the period of 2006-2016 was conducted. There is a sug-
gestion of conducting technical-economic audit of the en-
terprise which should be a combination of technical-eco-
nomic analysis and external audit. The result should be the 
adjusted sales volume during the predictable period. The 
model of interaction “enterprise — region - country” on 
the stage of building a stable development of business and 
society is proposed. 

Keywords: enterprise, the model of interaction, in-
dustrial index, strategic development, technical-economic 
audit. 

 
Bogutskaya O., Bryukhovetsky Ya. Evaluation of In-

novative Investment Activity in Relation to the Intellectual-
ization and Motivation Policy of the Industry Enterprises Per-
sonnel. — Р. 19. 

Grounded approach to the assessment of the invest-
ment activity of enterprises through its level of innovative 
motivation. Found dependence between the level of inno-
vative investment activity of industrial enterprises in 
Ukraine and number of personnel and economic activity 
type. Identified types of labor intellectualization policies for 
personnel in innovative enterprises.  Defined the meausers 
of motivation that prevail in personnel management of  in-
dustry enterprises from point of priorities in innovative 
growth.  

Keywords: Industrial enterprises, innovative invest-
ment activity, innovative motivation of investment activity, 
intellectualization of staff work, motivation of work intel-
lectualization. 

 
Bryukhovetskaya N., Buleev I. Competition and Ri-

valry in the Conditions of the Innovative Development of 
Companies. — Р. 7. 

Competition and rivalry development trends are con-
sidered as socio-economic categories in the historical as-
pect. It is shown that rivalry is inherent in all social for- 

mations; competition is inherent in those formations where 
commodity-money, market relations are dominant. The 
competition is characterized by a struggle, the exclusion of 
other companies from the market, which ultimately leads 
to monopoly, irrational using of material, labor, intellectual 
resources outside the business entity under austerity and 
planned using within the company. 

It is shown that the intellectualization of labor has 
expanded the sphere of rivalry, which, unlike competition, 
is characterized by publicity, comparability of results, the 
possibility of a repetition of experience. In the rivalry, eve-
ryone wins: the planning is spread beyond the business en-
tity; the rational using of resources, the economic effi-
ciency, and the social stability are ensured. 

In the conditions of the transition of companies to an 
innovative way of development, the ratio of competition 
and cooperation changes significantly in favor of human, 
intellectual capital, the formation of the knowledge econ-
omy. 

Keywords: competition, rivalry, innovative develop-
ment, innovative development of companies, monopoliza-
tion, planning. 

 
Erfort I., Zbarazskaya L. The China's Policy to Trans-

form into Smart-Manufacturing. — Р. 39. 
In the article, the authors analyzed the key features 

and strategies of the Chinese industrial policy which are 
revealed in national plan “Made in China 2025”. The gov-
ernment of China aims at boosting performance of its high-
tech industries in the next ten years on the basis of funda-
mental industrial modernization in the country. The au-
thors consider the possible consequences of this policy to 
different business clusters; they emphasize the core issues 
of the Chinese industrial policy which should be taken into 
account when the strategic goals for economic develop-
ment in Ukraine are determined. 

Keywords: smart-industry, smart-manufacturing, 
China, industrial policy, government support, industrial 
modernization. 

 
Gritsenko S. Opportunities of Marketing and Logistics 

within Sustainable Development of Ukrainian Regions. —  
Р. 36. 

This study considered sustainable development of 
Ukrainian regions in compliance with competitive ad-
vantages of rational resources use, the concept of desirable 
social development in its interaction with the environment. 
Competitive advantages within sustainable development of 
regions are promoted by marketing and logistics. Market-
ing and logistics at the region level provide the following 
points: research of the appeared demand or its formation, 
and promotional support of commodity flow to consumer 
by means of minimizing costs on each area of commodity 
promotion. The factors of macroenvironment that form 
opportunities and threats for both market actors and the 
regions themselves have been explored. Diagrammatic op-
portunities model of marketing and logisics within sustain-
able development of Ukrainian regions has been suggested. 

Keywords: marketing, logistics, sustainable develop-
ment, regions, competitive advantages, factors of macro- 
environment, economic area, transport and logistics clus-
ters, industrial parks. 
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Ivanov S., Vishnevsky A. Electronic Platforms as a Tool 
for Modernization the Economy of Ukraine. — Р. 47. 

The article analyzes trends in the development of the 
digital economy, which testify to an increase in its size in 
GDP. The role of electronic platforms in the formation of 
the digital economy is shown. The universality of the use 
of electronic platforms in all key models of interaction 
between business, authority and consumers (households) is 
proved. The conducted researches allow to draws a conclu-
sion about expediency of modernization of economy of 
Ukraine on a digital basis with the further active develop-
ment of electronic platforms. 

Keywords: electronic platform, digital economy, 
modernization. 

 
Karpenko Yu. Paradigm of the Economy Moderniza-

tion: Formation and Development. — Р. 54. 
This article presents theoretical-methodological anal-

ysis of the concept of «modernization». There were defined 
the directions for transformation of societies. There was 
formulated the author’s definition of modernization  phe-
nomenon. There was proved that modernization of econ-
omy is an integral part of modernization processes in vari-
ous spheres of social life that provides quantitative and 
qualitative changes in the transformation of society. 

Keywords: modernization, types of modernization, 
economy modernization, transformation of the economy, 
reform, sustainable development, overtaking development, 
socio-historical process. 

 
Kharazishvili Yu., Prokopenko R., Lyashenko V. In-

formal Component in the Structure of Regional Economy: 
Valuation and Modelling Attempt. — Р. 109. 

The existing methods of assessment shadow GRP, ad-
vantages and disadvantages of the existence of the shadow 
economy. Consider issues of interpretation concerning the 
performance of shadow economy determine its scope and 
contribution of official GDP (GRP, GVA). The method of 
evaluation of shadow economy - "a method of social jus-
tice," which explains the internal and external contribution 
to the shadow economy into the official GRP for 
Dnipropetrovs’k region and the main economic activities 
and shown to approach the proper redistribution of income 
between labour and capital can be very important reserve 
for modernization and growth of the regional economy. 

Keywords: shadow economy, contribution to the in-
terpretation of GRP, wages, legalization, region, economic 
activity, average and minimum wages. 

 
Kostin Yu., Telegin V. Pricing on Electricity Markets. 

— Р. 64. 
The impact of Ukrainian electricity market reform on 

NPC "Ukrenergo" activity is analyzed in the article. The ef-
fects of the company reorganization, including segregation of 
electricity transfer activities from operational dispatch man-
agement of Unified Power System of Ukraine are determined. 
The risks associated with this process are reviewed.  

Keywords: electricity market, unified power system, sys-
tem operator, electricity transfer enterprise, reorganization, 
NPC "Ukrenergo". 

 
Kvilinskyi A. Delegation of Competencies as a Factor of 

Financial Sector Development. — Р. 58. 
The article reveals problems of financial sector devel-

opment with regard to the consideration of the competen-
cies delegation process as a stabilizing economic factor. On 

the basis of empirical research of the global financial insti-
tutions, proposed options for addressing problems of mi-
cro-, meso- and macro- levels in the long term develop-
ment of the world economy in accordance with technolog-
ical cycle of the Kondratiev waves. The research results of 
the article suppose the opening of new horizons and areas 
for scientific analysis, cooperation of science and practice, 
acceleration of scientific and technical progress. 

Keywords financial sector, delegation of compe-
tences, virtual regionalism, Kondratiev waves, globaliza-
tion. 

 
Paderin І., Goryaschenko Y., Romanov O. Intellectual 

Business as an Important Direction of Development of Inno-
vative Enterprises. — Р. 68. 

The article studied, generalized scientific and practi-
cal experience of intellectual business. The basic concepts, 
intelligence processes and factors influencing its develop-
ment, the establishment and maintenance of intellectual 
business enterprise. The conclusions and recommendations 
was summarized. 

Keywords: intelligence-innovation, product, business 
processes, infrastructure, innovation fund, efficiency. 

 
Pozhuyeva T. Budgeting as a Way to Improve the 

Performance Management System of Enterprises. — Р. 73. 
The essence of budgeting as a tool for operational 

management; Advantages and usefulness of budgeting in 
the management activities of enterprises. 

In terms of transformation of the national economy, 
accompanied by high inflation, instability of the current 
legislation, the strengthening of competition, price volatil-
ity in financial and commodity markets, poor financial per-
formance, solvency and liquidity of domestic industrial 
sound is a necessity and expediency of search and the in-
troduction and use of more effective methods management 
of financial and economic activity. One of these methods 
is the operational management financial planning - budg-
eting. 

The article is to study the methodological aspects of 
budgeting to improve the efficiency of the enterprise. 

The company, which operates in a market economy, 
with the necessary certainty required to determine the need 
for financial, human and intellectual resources and sources 
of their receipt. The importance attached to the ability to 
accurately calculate the effectiveness of available resources 
and end the economic and financial results. Budgeting is 
the first step in developing a system of regular economic 
governance and promotes financial flows and optimize en-
terprise resources that can significantly reduce their volume 
and the need for them, the cost and increase competitive-
ness. 

Keywords: budgeting, budget planning, enterprise op-
erating budget, financial budget. 

 
Rogoza M., Kuzmenko A. Modernization of the 

Ukrainian economy in the context of neoindustrial 
transformation. — Р. 78. 

The purpose of the article is to analyze the moderni-
zation of the Ukrainian economy in the context of neo-
industrial transformations. Conditions for the successful 
implementation of the modernization project have been 
formed. The term «modernization» was clarified, types and 
directions of modernization were analyzed. The concept of 
«neoindustrialization» and modern models of industrializa-
tion are given. The main state programs of economic de- 



ABSTRACTS 
 

 

 
 

210 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

velopment and structural adjustment in the context of non-
industrial reforms are analyzed. 

Keywords: modernization, neoindustrialization, pro-
gram, strategy. 

 
Shevchenko A. Sustainable Development of Ukraine's 

Railway Transport from the Standpoint of Economic Security. 
— Р. 116. 

According to modern methodology, the state of sus-
tainable development of Ukraine's railway transport has 
been identified from the point of view of economic secu-
rity. The structure of sustainable development is defined 
and a list of indicators is proposed. The integral indices of 
the existing state of sustainable development of railway 
transport in general and in the context of its individual 
components have been calculated and analyzed. The rank-
ing of threats to the economic safety of railway transport 
on the priority of influence on the level of its sustainable 
development 

Keywords: sustainable development, transport, eco-
nomic security, indicators, integral index, threat. 

 
Sokhnych A., Ya. Sokhnych S. Methodological Trends 

of Formulating Land Resources Value. — Р. 88. 
The article determines the choice of currencies which 

will be used in calculation of land assets. It stresses the 
necessity of formation of fundamentally new system of 
management of national economy and, in particular, land 
resources on the basic of Blockchain technology which will 
guarantee the reduction of buying-and-setting iteration and 
transparency of market price-setting. The use of the re-
newed system of management will allow to reduce risks of 
bankruptcy and illegal manipulations in the process of 
transfer of property rights for land resources. It grounds the 
necessity of evaluating land resources in Bitcoin crypto-cur-
rency which will guarantee their sufficient increase under 
conditions of national production stagnation. 

Keywords: value of land resources, management, 
crypto-currency, market price-setting, property right. 

 
Solokha D., Bieliakova O. The Main Approaches of the 

Formation of the Organizational-Economic Mechanism of In-
novative Development. — Р. 84. 

The article explores approaches to the formation of 
organizational-economic mechanism of innovative devel-
opment of the enterprise. Analyzes the essence of innova-
tion. Determines the strategy of innovative development of 
industrial enterprises on the basis of long-term state policy 
in the field of the industrial complex formation. Explores 
the strategy of the state industrial policy based on long-
term state policy in the field of the industrial complex for-
mation, that is the basis for the definition of strategic goals 
of innovative development of large companies relative to 
selected levels of management. Singled the strategic goals 
of innovative development of large companies and the 
structure of strategies of the organizational-economic 
mechanism of innovative development of the enterprise. 

Key words: innovation, innovative activity, strategy of 
innovative development, enterprise, methodology, mecha-
nism, management. 

 
Stolyarov V., Artemenko D. Improving Procedures De-

termine the Market Value of Commercial Banks for the Com-
parative Approach Basis within the Scope of Capital Market. 
— Р. 124. 

The article disclosed steps, methods and procedures 
for determining the market value of commercial banks, 
which are summarized in the mathematical model of scor-
ing in retrospect and forecast calculations for short periods 
(including 1-2 quarters). 

Keywords: market value, evaluation procedures, me-
thodical an approach to evaluation, valuation principles, 
capital market method, evaluation multiplier, regression 
model. 

 
Sushko M. Analysis of the Current State of the Indus-

trial Sector of Ukraine. — Р. 93. 
In the article the importance of industry in economic 

development. Established that industrial production gener-
ates a fifth of added value, and more than half of export 
potential. The analysis of the key indicators of the indus-
trial sector in Ukraine (index of industrial production, the 
volume of industrial production, the number of businesses 
and employees at industrial enterprises, average nominal 
wages of staff, net income (loss) industry, the share of firms 
that received profit and loss, profitability of industrial en-
terprises, the amount of capital investment in industry of 
Ukraine, etc.). The analysis of the current state of the in-
dustry of Ukraine indicates that at present violated stable 
industrial activity. The list of problems that exist in the 
industrial complex of Ukraine. 

Keywords: industry, manufacturing, industrial plant, 
the investment activity of domestic industry, the profitabil-
ity of industrial enterprises, industrial complex problem in 
Ukraine. 

 
Tkachenko A., Bakuta A. Enterprise Management and 

Labor Potential Increase of Efficiency. — Р. 99. 
The article highlighted the issue of developing a sys-

tem of labor potential of the enterprise, which increases its 
effectiveness in use.  

According to the purpose of this study were as follows: 
to identify the factors that determine the employment po-
tential of individual workers and enterprises; analysis crite-
ria and methodology for assessing the employment poten-
tial; analysis of management labor potential of the enter-
prise; optimization of the structure and interaction of em-
ployees; development of personnel management system 
aimed at improving the efficiency of the labor potential of 
the enterprise. Object is personnel. The subject of the study 
is the employment potential of individual workers and 
companies that determine the factors and methods of ad-
ministration. The article make provision economics and la-
bor economics of domestic and foreign scientists in the 
field of labor potential, methodical with problems of diag-
nosis of labor potential, motivation, appraisal of socio-psy-
chological climate, determine the optimal number of staff 
as well as research in related fields ( management, person-
nel management, motivation theory, analysis of business 
enterprises). 

The practical significance of the article is that the use 
of the developed system can enhance the efficient opera-
tion of the company through more complete and efficient 
use of its labor potential. Complex analyzes presented in 
this paper can be used for the development of more effi-
cient use of labor potential in other enterprises.  

Keywords: labor potential; enterprise analysis; per-
sonnel management; motivation theory; increase enterprise 
efficiency; employee collective entity. 
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Trushkina N. V. Formation of the System of Contractual 
Relationships between the Coal-Mining Enterprise and Con-
Sumers of Coal Products. — Р. 103. 

The purpose of the article is to develop proposals for 
the formation of a contractual relationship system for a 
coal-mining enterprise with different categories of consum-
ers of coal products, based on the specifics of the organi-
zation of marketing activity processes.  

As a result of the study peculiarities of organization 
of contract activity with different categories of consumers 
of coal products are analyzed. The system of contractual 
relationships between the coal-mining enterprise is formed 
taking into account the specifics of customer service. Pro-
posals to clarify and supplement the content of the contract 
for the supply of coal products are developed. 

Prospects for further research in this direction are the 
development of a model of contractual relationships in the 
management system of the marketing activity of the coal-
mining enterprise. 

Keywords: coal-mining enterprise, contractual rela-
tionships, various categories of consumers, marketing ac-
tivity, contract activity, supply contract, service process, 
system approach, functional approach. 

 
Vasylkivskyi D., Voynarenko M., Nyzhnyk V. Cluster 

Policy as a Factor in Increasing the Efficiency of Social and 
Economic Systems. — Р. 25. 

In the article, the interconnected system concepts are 
presented that reflect the development of regional educa-
tional cluster and extends the theoretical understanding of 
the functioning of the local innovation system. The authors  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

systematically identified the typology of group policy,  
formed factors affecting the creation, operation, and deve- 
lopment of clusters. The features and conceptual foundations 
of international educational experience of regional clusters for-
mation are investigated. The conditions of formation and func-
tioning educational cluster in Ukraine are suggested.  

Keywords: cluster policy, efficiency, performance, so-
cio-economic system, institutional development, educa-
tional cluster, education cluster. 

 
Verezubova T., Belsky A., Tsagoyko A. Internet In-

come of Natural Persons: Tendencies and Prospects of Devel-
opment. — Р. 30. 

In article tendencies and the prospects of develop-
ment of the Internet income of natural persons in Republic 
of Belarus for lately are considered. 

Keywords: Internet income; freelance; Forex; online 
casino. 

 
Zarutska E., Osadcha N., Chentsov V. The Ways of 

Enhance Innovation Policy in Ukraine. — Р. 44. 
The article is devoted to topical issues of the analysis 

of the customs policy of the state, identifying ways to acti-
vate it. State financial support of innovative enterprises in 
Ukraine support is not sufficient for their development. 
Bank loans are available at high interest rates. The devel-
opment of the direct lending contributes to the reconstruc-
tion of business innovation. Universities must become the 
core of innovation and the expansion of financial literacy. 

Keywords: innovation policy of the state, funding in-
novative programs, banking products. 
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