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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

УДК 303.09:336.143 

Валуйський І.А., 
аспірант кафедри фінансів, 

Дніпровський національний  
університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна 

СЦЕНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

SCENARIO MODELING OF THE IMPACT OF BUDGETARY POLICY 
ON ECONOMIC DEVELOPMENT 

 Valuiskyi I., 
postgraduate student of the Finance Department, 

Oles Honchar Dnipro National University, 
Dnipro, Ukraine 

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена удосконаленню методичних підходів до 
сценарного моделювання впливу бюджетної політики на економіку України, 
яка знаходиться у кризовому стані. Для пошуку наукових результатів було 
використано методи: порівняння, аналізу, синтезу, сценарного моделювання. 
Запропонований методичний підхід до сценарного моделювання впливу 
бюджетної політики на розвиток економіки складається з етапів: оцінка 
кількісних параметрів бюджетної політики, дослідження 
антиперсистентності структурно обумовлених характеристик бюджетної 
політики та щільності імовірності їх виникнення, побудова мережі 
взаємозв’язків між характеристиками бюджетної політики та 
макропоказниками, формування сценаріїв реалізації бюджетної політики та 
оцінка наслідків їх реалізації. Встановлено, що структурно обумовлені 
характеристики бюджетної політики обумовлюють виникнення трьох груп 
сценаріїв її реалізації в Україні. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: бюджетна політика, економічний розвиток, кризові 
явища в економіці, показник Херста, сценарне моделювання, характеристики 
бюджетної політики. 

ABSTRACT. The article is devoted to the improvement of methodical approaches 
to scenario modeling of the impact of budgetary policy on the Ukrainian economy. 
Its purpose is to improve the methodological principles of modeling the impact of 
budgetary policy on the development of the national economy, taking into account 
its instability. The object of this research is the budgetary policy of Ukraine, and 
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the subject is the methodical principles for justifying its orientation. To achieve the 
scientific results such methods as comparison, analysis, synthesis, scenario 
modeling were used. The proposed methodological approach to the scenario 
modeling of the impact of budgetary policy on the economic development consists 
of the following stages: the evaluation of quantitative parameters of budgetary 
policy, the study of the anti-persistence of structurally determined characteristics of 
budgetary policy and density of the probability of their occurrence, construction of 
a network of interconnections between the characteristics of budgetary policy and 
macro indicators, the formation of scenarios for the implementation of budgetary 
policy and the assessment of the consequences of their implementation. 

The anti-persistence of structurally conditioned characteristics of budgetary 
policy has been proved by calculating the Hurst index. The influence of separate 
independent structurally conditioned indicators (transfer budget loading, ratio of 
budget deficit to GDP) on the development of the Ukrainian economy has been 
determined. The dependencies using for the scenario modeling of the impact of 
budgetary policy on the economic development in crisis conditions have been 
outlined. It is established that structurally conditioned characteristics of the 
budgetary policy cause the emergence of three groups of scenarios for its 
implementation in Ukraine. The proposed methodological approach to scenario 
modeling of the impact of budgetary policy can be transformed in connection with 
the change of laws in the transition to other stages of the economic cycle or 
adapted to the needs of budget management by the development of regional 
economies. 
KEY WORDS: budgetary policy, economic development, crisis phenomena in the 
economy, the Hurst Index, scenario modeling, characteristics of budgetary policy. 

Постановка проблеми. Одним із найбільш актуальних завдань 

економічної науки на сьогодні є обґрунтування управлінських рішень у сфері 

державного управління розвитком економіки. Актуальність зазначеного 

завдання посилюється тим, що наразі економіка України перебуває у стані 

нестабільності та кризи, обтяженому складною соціально-політичною 

ситуацією. Загальна нестача фінансових ресурсів, пов’язана із 

неефективністю роботи реального сектору, необхідністю виконувати значні 

фінансові зобов’язання держави та екстенсивністю фінансового забезпечення 

соціальної сфери, обумовлює обмеженість можливостей державно-

приватного партнерства щодо регулювання розвитку економіки. Тому більш 

вагомого значення набувають бюджетні інструменти, оцінка впливу яких є 

підвалиною обґрунтування стратегічних напрямів бюджетної політики. 
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Обґрунтуванню стратегічних напрямів бюджетної політики 

присвячена значна кількість праць сучасних українських та зарубіжних 

науковців, таких як І.П. Адаменко, Л.М. Бабич, М. Боголіб, Т.П. Богдан, 

Т.В. Березянко, Т.А. Вінник, А.С. Галузинська, С.О. Гапоненко, Г.Я. Глуха, 

О.Д. Гордей, О.С. Григорська, В. Дем’янишин, Н.А. Дехтяр, А.Х. Іляшенко., 

С.В. Козловський, Т.В. Ковальова, Л.В. Лисяк, І.О. Луніна, А.А. Максюта, 

М.Ю Мироненко, С.О. Москаленко, Ю.Л. Наконечна, В.Л. Осецький, 

М.Д. Пасічний, О.Л. Руда, С.О. Рибак,  В.О. Сенчагова, М.В. Тарасюк, 

В.П. Чекановський, І.Я. Чугунов тощо. Набагато меншим є доробок стосовно 

точного розрахункового обґрунтування доцільності застосування тих чи 

інших бюджетних інструментів для досягнення певної спрямованості вектору 

економічного розвитку. Зокрема для такого обґрунтування використовуються 

методи статистичної оцінки (К.В. Захожай та О.В. Пасловський [6]), аналізу 

ієрархій (В.І. Лапшин [9]), індикативне прогнозування (О. Зварич[5]), 

факторний аналіз (Н.І. Шабранська [16]), однак застосовувані методи часто 

не враховують (за поодинокими випадками [4]) високий рівень змінності як 

характеристик бюджетної політики, так і показників економічного розвитку. 

Мета статті – удосконалення методичних засад моделювання впливу 

бюджетної політики на розвиток економіки України із врахуванням її 

нестабільності. Об’єктом дослідження є бюджетна політика України, 

предметом − методичні засади обґрунтування її спрямованості. При 

проведенні дослідження використано методи порівняння, аналізу (в тому 

числі імовірнісного аналізу, R/S-аналізу, кореляційно-регресійного аналізу), 

синтезу, сценарного моделювання. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток економіки України в цілому 

та державних фінансів зокрема характеризується високим рівнем 

невизначеності. Про це свідчать результати досліджень, проведені раніше [3]. 

Однією із найбільш значущих причин такої ситуації є криза, що визначається 

у тому рахунку, структурними змінами у всіх сферах суспільного життя. 

Реструктуризації посилюються інституційними змінами, реформуванням 

глибинних засад розвитку економіки. Відтак, усталені важелі бюджетної 
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політики реалізують свій вплив з неочікуваним ефектом або призводять до 

суперечливих наслідків. Саме у період кризи проявляє себе контингентність 

закономірностей публічних фінансів. Отже для збільшення обґрунтованості 

застосування важелів бюджетної політики у кризовий період необхідно 

враховувати: 

– високий рівень змінності кількісних характеристик їх застосування

(що визначає зменшення прогнозованості); 

– структурну обумовленість результатів застосування.

Цим вимогам відповідає як методична основа сценарне моделювання

на основі системного підходу. Нижче (рисунок 1), наведено методичний 

підхід до сценарного моделювання результатів застосування бюджетної 

політики. Зазначений методичний підхід складається з п’яти етапів. На 

першому етапі формуються динамічні ряди структурно обумовлених 

характеристик бюджетної політики та групи макропоказників, як результату 

застосування цієї політики. У якості останніх, обрано ті показники, що 

фігурують у «бюджетній резолюції» [10, 11, 12, 13]. Зазначимо, що на 

початку дослідження було висунуто гіпотезу, в якій констатувалось 

існування взаємозв’язку між абсолютними вартісними характеристиками 

бюджетної політики та макропоказниками. Гіпотезу перевірено із 

врахуванням лагів та спростовано. 
Відбір структурно обумовлених характеристик бюджетної політики, 

запропонований нами раніше [2], здійснено за коефіцієнтами концентрації 

ВВП через бюджет; відношення дефіциту до ВВП; трансфертного 

завантаження бюджету, фіскального завантаження бюджету, капіталізації 

видатків бюджету, капіталізації видатків на економічний розвиток, 

соціалізації видатків, соціалізації поточних видатків, людського розвитку, 

людського розвитку соціалізованих видатків, адміністративної 

завантаженості видатків, кредитоємності доходів бюджету, відношення 

дефіциту бюджету до ВВП, кредитного фінансування дефіциту. Окрім інших 

результатів, отримано певні кількісні закономірності реалізації бюджетної 

політики України, що полягають переважно у зміщенні спрямованості 
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видатків від фінансування соціальних функцій держави до фінансування 

виконання функцій з адміністрування. Аналіз спрямованості бюджетної 

політики України проводився у розрізах щорічно та поквартально, за даними 

Державного бюджету України та за даними Зведеного бюджету. Джерелом 

інформації стали агреговані статистичні дані про виконання бюджету [14]. 

Також використано дані про динаміку макропоказників, які зазначаються у 

бюджетних резолюціях як стратегічні орієнтири: валового внутрішнього 

продукту, млн. грн.; валового внутрішнього продукту, % до попереднього 

кварталу; індексу споживчих цін, % до попереднього кварталу; індексу цін 

виробників промислової продукції, % до попереднього кварталу; рівня 

безробіття населення у віці  від 15 до 70 років (за методологією МОП), % до 

економічно активного населення; фонду оплати праці найманих працівників 

та грошового забезпечення військовослужбовців, млн. грн. [15], обмінного 

курсу гривні до долара США, в середньому за квартал [14]; експорту товарів 

і послуг, млн.  дол. США, імпорту товарів і послуг, млн. дол. США [7]; 

прибутку прибуткових підприємств, млн. грн. [8]. 
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На другому етапі відбувається відбір антиперсистентних рядів 

структурно обумовлених характеристик бюджетної політики. 

Антиперсистентність визначається за значенням показника Херста (H), 

процедура отримання якого є самостійним етапом дослідження [1, с. 8].  

Результати розрахунку показника Херста для всіх раніше визначених 

структурно обумовлених характеристик бюджетної політики України (за 

даними Зведеного бюджету України та за даними Державного бюджету) 

наведено у таблиці 1. Незважаючи на те, що всі зазначені характеристики 

піддаються суттєвим управляючим впливам, для них є властивою 

антиперсистентна динаміка. Для жодної з характеристик показник Херста не 

перевищує 0,15, що свідчить про фактичну відсутність певної спрямованості 

бюджетної політики. Отримані результати похідним чином підтверджують 

високий рівень змінності показників бюджетної політики, отримані раніше. 

Третій етап реалізації методичного підходу до сценарного 

моделювання бюджетної політики у кризовий період у встановленні 

послідовності побудови сценарію бюджетної політики і об’єднує операції: 

побудови скелетограми взаємозв’язків між антиперсистентними структурно 

обумовленими характеристиками бюджетної політики (на основі парних та 

множинних кореляцій між ними); побудови скелетограми взаємозв’язків між 

макропоказниками (за цим же методом); об’єднання двох вищенаведених 

скелетограм. 
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Таблиця 1 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТІ 
СТРУКТУРНО ОБУМОВЛЕНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

Характеристики бюджетної 
політики 

Значення показника Херста 
для Зведеного 

бюджету України 
для Державного 

бюджету України 
Коефіцієнт концентрації ВВП 
через бюджет 0,05090 0,04736 

Коефіцієнт фіскальної 
завантаженості бюджету 0,09371 0,07701 

Коефіцієнт капіталізації видатків 
бюджету 0,06003 0,04964 

Коефіцієнт капіталізації видатків 
на економічний розвиток 0,14027 0,08208 

Коефіцієнт соціалізації видатків 0,05997 0,0474 
Коефіцієнт соціалізації поточних 
видатків 0,04721 0,04907 

Коефіцієнт людського розвитку 0,05834 0,06836 
Коефіцієнт людського розвитку 
соціалізованих видатків 0,08966 0,04284 

Коефіцієнт адміністративної 
завантаженості видатків 0,06359 0,06701 

Коефіцієнт трансфертного 
завантаження бюджету 0,07373 

Кредитоємність доходів бюджету 0,04886 0,05946 
Відношення дефіциту бюджету до 
ВВП 0,06837 0,04752 

Коефіцієнт кредитного 
фінансування дефіциту 0,0414 0,08909 

Джерело: розраховано автором на основі [15]. 

 

Перша операція дає змогу виокремити ключові характеристики, що 

формують основу скелетограми, друга – використовується на подальших 

етапах для визначення альтернатив або конфлікту між сценаріями.  

Сенсом третьої операції є отримання функціональної залежності між 

макропоказниками та характеристиками бюджетної політики. На третьому 

етапі відбувається поєднання двох взаємосуперечливих точок зору на процес 
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впливу бюджетної політики на розвиток економіки – як детермінований та як 

інде термінований. Детермінованість забезпечується через врахування 

функціональності зв’язку між структурно обумовленими характеристиками 

бюджетної політики, індетермінованість – через врахування 

антиперсистентності самих цих характеристик. 

Результат поєднання скелетограм структурно обумовлених 

характеристик та макропоказників розвитку економіки України представлено 

на рисунку 2. Оскільки припускалось, що застосування інструментів 

бюджетної політики визначає розвиток економіки, то зазначені взаємозв’язки 

розраховувались із певним лагом. Доведеним стало існування лагу у чотири 

квартали. 

Рис. 2. Вплив незалежних структурно обумовлених показників на 

розвиток економіки України (джерело: розроблено автором) 

Поєднання скелетограм свідчить про існування альтернатив 

застосування бюджетних інструментів для регулювання розвитку економіки: 

Фонд оплати праці 
найманих працівників 

млн. гривень 

Прибуток прибуткових 
підприємств, млрд. грн. 

Обмінний курс гривні 
до долара США, в 

середньому за період, 
грн. за дол. США 

Індекс споживчих цін, 
грудень до грудня 

попереднього року, % 

Валовий внутрішній 
продукт, номінальний, 

млн. грн. 

Рівень безробіття 
населення % до 

економічно активного 

Валовий внутрішній 
продукт, % до 

попереднього кварталу 

Індекс цін виробників 
промислової продукції, % 
до попереднього кварталу 

Експорт товарів і послуг, 
млн. дол. США 

Імпорт товарів і послуг, 
млн. дол. США 

Трансфертне 
завантаження бюджету 

Відношення дефіциту 
бюджету до ВВП 
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– при застосуванні як інструменту регулювання відношення дефіциту 

бюджету до ВВП спершу змінюється прибуток прибуткових підприємств, 

потім – фонд оплати праці найманих працівників, і далі – обмінний курс 

гривні, ВВП тощо; 

– при застосуванні як інструменту перерозподілу бюджетних коштів 

через систему трансфертів – першими змінюються фонд оплати праці 

найманих працівників та обмінний курс гривні, потім прибуток прибуткових 

підприємств, ВВП, рівень безробіття тощо. 

На четвертому етапі провадиться вивчення щільності імовірності для 

тих характеристик бюджетної політики, які на третьому етапі (результат 1) 

були визначені як основа скелетограми. Послідовність визначення цільності 

імовірності є стандартною для імовірнісного аналізу, включає в себе (в тому 

числі визначення форми розподілу) аналітичний розрахунок параметрів 

функції цільності імовірності, за недостатності даних – визначення щільності 

імовірності за гістограмою. Для подальшого сумарного моделювання 

обираються мінімальне значення характеристики, імовірне значення та 

максимальне значення (за умови нормального розподілу). Для інших форм 

розподілу пропонується обирати чотири значення характеристики: 

мінімальне, медіану, моду та максимальне з відповідними ймовірностями. 

Відповідно до отриманих результатів форма розподілу щільності імовірності 

є близькою до нормальної, однак спостерігається певна асиметрія.  

Зміст п’ятого етапу полягає у формуванні сценаріїв реалізації 

бюджетної політики та дослідженні їх наслідків. Формування сценаріїв 

реалізації бюджетної політики відбувається за законами комбінаторики. 

Кожні із обраних структурно обумовлених характеристик бюджетної 

політики є незалежною, тому імовірність сценарію визначається як добуток 

імовірності цих характеристик. Функціонально залежний макропоказник 

розраховується за результатами моделювання за еластичністю функції у 

точці останнього історичного значення по відношенню до кожного з 
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аргументів та приростом аргументів від їх останнього історичного значення 

до сценарного значення (1). 








 
 

і

ісц
ііі Р

РР
МРМР 334  , (1) 

де: 4iMP  − прогнозоване значення макропоказника; 

3iMP  − останнє історичне значення макропоказника; 

сцР  − сценарне значення структурно обумовленої характеристики

бюджетної політики; 

iР  − значення структурно обумовленої характеристики бюджетної 

політики, що впливає на макропоказника із лагом у чотири квартали; 

3і − еластичність залежності макропоказника від структурно

обумовленої характеристики бюджетної політики у останньому історичному 

періоді. 

Структурно обумовлені характеристики бюджетної політики 

генерують дві альтернативи, одна із яких може проявитись у двох варіантах, 

що обумовлює виникнення трьох груп сценаріїв: 

− група сценаріїв А – визначальною характеристикою впливу

бюджетної політики на розвиток економіки України є трансфертне 

завантаження бюджету, загалом сценарій генерується у послідовності:  

)()()(
)()()(

)(
)()(4

іііііі

іііііі

іі
іі

іі

РБІвВВПРБФОПВВП
ВВПІсцЕВВПКЕ

КІ
ФОПКТЗФОП







  

де ТЗ  − трансфертне завантаження бюджету; ЗБД  − відношення 

дефіциту бюджету до ВВП за даними Зведеного бюджету; ДБД  − відношення 

дефіциту бюджету до ВВП за даними Державного бюджету; П  − прибуток 
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прибуткових підприємств; ФОП  − фонд оплати праці найманих працівників; 
К  − обмінний курс гривні до долара США; ВВП  − валовий внутрішній 

продукт; РБ  − рівень безробіття населення; E  − експорт товарів і послуг; I  − 

імпорт товарів і послуг; ВВП  − темпи росту валового внутрішнього 

продукту; ВІ  − індекс цін виробників промислової продукції; СЦІ  − індекс 

споживчих цін. 

− група сценаріїв Б − визначальною характеристикою впливу 

бюджетної політики на розвиток економіки України є відношення дефіциту 

Зведеного бюджету до ВВП, послідовність генерації сценарію є наступною: 

 

)()()(
)()()(

)(
)()()(4

іііііі

іііііі

іі
іі

ііЗБіі

РБІвВВПРБФОПВВП
ВВПІсцЕВВПКЕ

КІ
ФОПКПФОПДП







 
 

− група сценаріїв В – подібна до групи сценаріїв Б, але основною 

структурно обумовленою характеристикою бюджетної політики є 

відношення дефіциту Державного бюджету до ВВП 

Нижче (таблиця 2) наведено залежності, які використано для 

визначення результатів реалізації сценаріїв. 
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Таблиця 2 

ЗАЛЕЖНОСТІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ СЦЕНАРНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД 
Характеристика залежності Форма залежності Аргумент Функція 

Трансфертне 
завантаження 
бюджету, іТЗ  

Фонд оплати праці 
найманих 
працівників, ФОП

4210392622857,326)( 2
4  іііі ТЗТЗТЗФОП  

Відношення 
дефіциту бюджету 
до ВВП за даними 
Зведеного бюджету, 

ЗБД

Прибуток 
прибуткових 
підприємств, П

83004174382,3209)( 2
4  іЗБіЗБЗБіі ДДДП  

Відношення 
дефіциту бюджету 
до ВВП за даними 
Державного 
бюджету, ДБД  

Прибуток 
прибуткових 
підприємств, П

94729259547,4492)( 2
4  іДБіДБДБіі ДДДП  

Прибуток 
прибуткових 
підприємств, П

Фонд оплати праці 
найманих 
працівників, ФОП

14827)(12034)(  ііі ПLnПФОП  

Фонд оплати праці 
найманих 
працівників, ФОП

Обмінний курс 
гривні до долара 
США, К

41151)(9,3699)(  ііі ФОПLnФОПК  

Фонд оплати праці 
найманих 
працівників, ФОП

Валовий внутрішній 
продукт, ВВП  88,7774260)(712695)(  ііі ФОПLnФОПВВП  

Обмінний курс 
гривні до долара 
США, К

Імпорт товарів і 
послуг, I 84786)(9754)(  ііі КLnКI  

Обмінний курс 
гривні до долара 
США, К

Експорт товарів і 
послуг, E  62095)(6823)(  ііі КLnКЕ  

Валовий внутрішній 
продукт, ВВП  

Рівень безробіття 
населення, РБ  838,11)(5718,1)(  ііі ВВПLnВВПРБ  

Рівень безробіття 
населення, РБ  

Індекс цін 
виробників 
промислової 
продукції, ВІ  

812,67)(816,33)(  іііВ РБLnРБІ  

Експорт товарів і 
послуг, E  

Темпи росту 
валового 
внутрішнього 
продукту, ВВП  

414,120048,0102,4)( 27  
іііі ЕЕЕВВП  

Темпи росту 
валового 
внутрішнього 
продукту, ВВП  

Індекс споживчих 
цін, СЦІ  17,469,00995,0)( 2  ііііСЦ ВВПВВПВВПІ  

Джерело: розроблено автором. 



 

  18

Загальна похибка сценарного моделювання складає ≈-5%, проте 

абсолютна похибка визначається на рівні 15-20%. Це пов’язано з тим, за 

окремими макропоказниками відхилення є суттєвим. Так, сценарне значення 

ВВП перевищує фактичне від 6,9 до 20 %. Для сценаріїв групи Б загальна 

похибка коливається від -3 до -8 %, абсолютна похибка – у межах 13−18 %. 

Трохи більш точною є група сценаріїв В, для яких загальна похибка складає 

3-4 %, абсолютна − коливається у межах похибки сценаріїв Б. 

Зазначимо, що на нашу думку, сценарне моделювання впливу 

бюджетної політики на розвиток економіки набуває, у періоди 

антиперсистетності, більшості характеристик бюджетної політики, що 

властиве ситуації кризи, депресії. В цей же період бюджетні показники 

набувають найбільшої змінності, що визначається зміною основних 

закономірностей економічних процесів. 

Висновки. Сценарне моделювання впливу бюджетної політики на 

розвиток економіки дає змогу отримати адекватну оцінку результатів 

застосування бюджетних інструментів у періоди нестабільності, обрати для 

застосування найбільш доцільний з них та визначити імовірний варіант 

розвитку економіки у взаємозв’язку із змінами характеристик бюджетної 

політики. Методично обов’язковими компонентами сценарного моделювання 

впливу бюджетної політики повинні бути: кількісна оцінка характеристик 

бюджетної політики, дослідження їх антиперсистентності та імовірнісний 

аналіз антиперсистентних характеристик, оцінка щільності взаємозв’язків 

між антиперсистентними характеристиками, макропоказниками розвитку 

економіки та побудова відповідних скелетограм (із врахуванням лагу), 

побудова сценаріїв реалізації впливу бюджетної політики на розвиток 

економіки. Запропонований методичний підхід до сценарного моделювання 

впливу бюджетної політики може бути трансформований у взаємозв’язку із 

зміною закономірностей при переході до інших стадій економічного циклу 

чи адаптований до потреб бюджетного управління розвитком економік 

регіонів. 
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АННОТАЦІЯ. У статті розглянуто сутність соціально-економічних 
суперечностей, розкриті їх функції та наведена їх класифікація. Пояснений 
механізм дії та механізм впливу існування суперечностей на економічну 
систему. Також здійснена спроба розробки математичної оцінки охоплення 
суперечності, рівня її розвитку. Описаний сучасний стан наявності 
суперечностей в національній економічній системі. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Соціально-економічні суперечності, соціально-
економічний розвиток, антагоністичні суперечності, неантагоністичні 
суперечності, економічна політика. 

 
ABSTRACT. In the article the essence of socio-economic contradictions is 
considered, their functions are revealed and their classification is given. Explains 
the mechanism of action and the mechanism of influence of the existence of 
contradictions on the economic system. An attempt was also made to develop a 
mathematical estimate of the incidence of controversy, level of its development. 
The present state of the existence of contradictions in the national economic 
system is described. 
KEY WORDS. Socio-economic contradictions, socio-economic development, 
antagonistic contradictions, non-antagonistic contradictions, economic policy. 

 

Вступ. Соціально-економічний розвиток кожної окремої країни наразі 

залежить від обраного шляху реформування економіки. Наразі особливо 
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детально розглядаються соціальні фактори впливу на економіку. Сучасні 

течії економічної теорії так чи інакше визнають вплив соціальних факторів. 

Людиноцентризм наразі превалює над іншими напрямками, а соціально-

економічні відносини виступають основоположними в системах.  

Відбувається процес соціалізації економіки, що являє собою органічну 

ланку загального процесу соціалізації та виявляється у становленні та 

розвитку тенденції, згідно з якою значно прискорюється процес засвоєння та 

використання специфічних норм і цінностей. 

Вищезазначені процеси, а також процес трансформації економічної 

системи, як такої не може відбуватися без зіткнення між собою інтересів 

різних суб’єктів економіки. Внаслідок цього власне і зароджуються 

соціально-економічні суперечності. Відбувається діалектична взаємодія  

різних соціальних груп, що мають протилежні потреби, інтереси та цілі в 

межах однієї системи внаслідок чого економічна система розвивається 

Теоретико-методологічні основи суперечностей у світовій науковій 

літературі розроблені досить глибоко і всебічно. Вагомий внесок у створення 

існуючих методологічни підходів зробили відомі вчені, зокрема Г. Гегель, Ф. 

Енгельс, І. Кант, К. Маркс, Й. Шумпетер. Значний вклад у розробку 

філософських аспектів суперечностей здійснили Г. Батищев, С. Борщов, Ф. 

Вяккерев, І. Геращенко, В. Горбач, С. Дудель, Є. Ільєнков, Б. Кедров, І. 

Нарський та ін.  

Проте значна частина суперечностей функціонування сучасних 

економічних систем все ще не дослідженні. Це пов’язано з тим, що наразі 

превалює випереджаючий тип розвитку, який є наддинамічним. Економічні 

системи можуть докорінно змінитися за досить короткий проміжок часу, 

тому все більш важко прослідкувати залежності та виявити фактори впливу 

на розвиток економічних систем. 

Досвід ринкового реформування економіки постсоціалістичних країн 

показав, що соціальні перетворення дуже складні, неоднозначні, часто носять 

суперечливий характер. У ході ринкових трансформацій визначилися 
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соціальні пріоритети державної політики, сформувалися національні моделі 

систем соціального захисту населення. Ринкова організаційна культура 

розвивається через становлення різноманітних форм власності, лібералізацію 

економічних відносин, демократизацію систем управління, підвищення 

соціальної відповідальності усіх суб’єктів господарювання. Під впливом 

науково-технічного прогресу змінюються зміст і характер праці, 

поліпшується якість людського капіталу, великого значення набуває 

інтелектуальна власність. [8] 

Під час трансформації економічної системи будь-якої країни, під 

впливом економічної політики відбуваються докорінні зміни в 

інституційному полі, змінюються пріоритети розвитку та принципи 

функціонування основних інститутів суспільства, таких як відносини 

власності, змінюється бізнес-середовище та «правила гри» в ньому, 

законодавча база, зростає соціальна відповідальність бізнесу та частка участі 

суспільства у всіх процесах, зростає рівень соціальної відповідальності. Слід 

зазначити, що в кожній країні дані процеси залежать від умов протікання 

процесу реформування та готовності суспільства до змін. 

Мета. Метою статті є системно-концептуальне дослідження теоретико-

методологічних і практичних основ появи соціально-економічних 

суперечностей, , обґрунтування пропозицій щодо ролі державної влади, 

сфери бізнесу та громадянського суспільства в розв’язанні найважливіших 

соціальних завдань в умовах трансформації соціально-економічних відносин 

в Україні. 

Відповідно до поставленої мети було передбачено постановку та 

розв’язання таких завдань методологічного та практичного характеру: 

 здійснити класифікацію суперечностей соціалізації трансформаційної 

економіки, пояснити їх сутність, види, форми прояву, причини 

виникнення та шляхи розв’язання;  

 пояснити механізм дії соціально-економічних суперечностей; 

 обґрунтувати механізми розв’язання соціальних суперечностей та 
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перспективи розвитку економіки України. 

Об’єктом дослідження є система соціально-економічних відносин, які 

виникають між суб’єктами економічних систем в процесі ринкової 

трансформації економіки. 

Предметом дослідження є загальні закономірності, особливості та 

суперечності процесів трансформації економічних систем. 

Результати. Для пізнання закономірностей функціонування сучасної 

економічної системи, що перебуває в постійному процесі розвитку, 

необхідно передусім дослідити сутність суперечностей в умовах 

функціонування суспільної системи, зокрема в нероздільному тандемі 

економічної на соціальної систем. 

Сутність соціально-економічних суперечностей можна сформулювати, як 

діалектичну взаємодію різних соціальних верств і груп та окремих індивідів 

всередині них, які мають протилежні потреби, інтереси та цілі в межах 

соціальної системи, внаслідок якої (взаємодії) відбувається розвиток цієї 

системи та її перехід в іншу. Соціально-економічні суперечності виступають 

рушійною силою розвитку соціальної системи.[4] Саме за умови розв’язання 

суперечностей система здійснює поступальний рух, відбуваються зміни 

всередині системи, які можуть бути як системоутворюючими, так і не суттєво 

впливати на життєдіяльність системи. 

Сутність суперечностей найбільше проявляється через їх функції: 

1. Мотиваційну. Протиріччя є джерелом руху. В результаті

вирішення протиріч відбувається подальше вдосконалення не тільки 

соціально-економічних, а й організаційно-економічних, а також техніко-

економічних відносин. Супроводжує ці процеси розвиток виробництва, який 

в свою чергу стимулює суб'єктів господарської діяльності вирішувати 

протиріччя, що і є рушійною силою прогресу. 

2. Деструктуючу. Невирішені протиріччя стають бар'єром на

шляху зростання ефективності економіки, стримуючи науковий прогрес і 

впровадження нових технологій. Суперечності, що загострилися 
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переростають в конфлікт інтересів, так як проявляючись в конкретних своїх 

видах вони перешкоджають задоволенню потреб суб'єктів ринкових 

відносин.[1] 

Головне у вченні про діалектичні протиріччя - закон єдності і боротьби 

протилежностей. Тому основним принципом методології економічної теорії є 

розгляд розвитку виробничих відносин як поділу на протилежності, їх 

взаємопроникнення і боротьбу між ними.  

Кожне виробниче відношення містить в собі внутрішнє протиріччя як 

джерело власного руху в розвитку. Так, товар є єдністю протилежностей - 

вартості і споживчої вартості. Праця товаровиробника представляє 

суперечливу єдність праці конкретної і праці абстрактної.  

Кожен економічний закон являє собою форму вираження і руху 

протиріччя. Наприклад, закон виробництва і привласнення додаткової 

вартості виражає суперечливі відносини підприємців і робочого класу. 

Економічні суперечності перебувають між собою не тільки у взаємодії, 

але і в певній субординації. Ця обставина і характеризує насамперед те, що 

вони утворюють певну систему економічних протиріч. 

Виключне значення має процес пізнання розвитку і розв'язання 

економічних суперечностей. На різних ступенях зрілості способу 

виробництва економічні протиріччя розрізняються за ступенем розвиненості. 

На початкових ступенях зрілості вони представляють собою лише прості 

протилежності і самі виступають як початкові нерозвинені протиріччя. 

Надалі вони стають більш істотними. І нарешті, на ступені зрілого способу 

виробництва протиріччя досягають повної зрілості і напруженості. В цей час 

протиріччя потребують докорінного вирішення. Таке розв'язання 

суперечностей означає реальний прогрес виробничих відносин, перехід їх на 

нову щаблину розвитку. Так протиріччя реалізують свою функцію джерела 

руху. [7] 

За протилежностями, які утворюють економічні суперечності, стоять 

соціальні верстви, громадські групи і класи суспільства. Це, так би мовити, 
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соціальні носії протиріч. Як правило, розв'язання суперечностей буває не в 

інтересах тих чи інших класів і груп. Вони завжди пов'язані з застарілими і 

приреченими на зникнення виробничими відносинами. З боку цих соціальних 

верств виникає опір вирішенню протиріч. І воно затримується.  

Протиріччя полягає в тому, що продуктивні сили приходять в 

невідповідність з існуючими виробничими відносинами або в цілому, або в 

окремих ланках. Цей процес обумовлює розвиток і в кінцевому рахунку 

зміну однієї системи виробничих відносин інший, більш прогресивної. 

Відповідність виробничих відносин рівню розвитку продуктивних сил ніколи 

не буває повним. Він завжди включає момент невідповідності, а отже, і 

суперечливості. 

Розрізняють антагоністичні і неантагоністичні економічні протиріччя. 

Антагоністичні протиріччя пов'язані з непримиренною боротьбою соціальних 

груп і класів суспільства, зі стихійним функціонуванням виробничих 

відносин. Спосіб вирішення антагоністичних протиріч - це соціальні 

конфлікти, потрясіння, кризи, економічні війни. В кінцевому рахунку 

відбувається вибух єдності протилежностей, який знищує одну з 

суперечливих сторін і веде до утвердження нового, більш прогресивного 

відносини.  

Неантагоністичні економічні суперечності пов'язані з соціальною 

спільністю класів, верств і груп суспільства, з їх соціальним єдністю в 

головному і наявністю відмінностей в неосновних моментах. Формою руху 

неантагоністичних протиріч є кооперація, співпраця єдиних класів і 

соціальних груп суспільства. Спосіб вирішення неантагоністичних протиріч - 

це свідома діяльність суспільства щодо вдосконалення своїх виробничих 

відносин, з розвитку процесу їх переростання в більш прогресивні відносини. 

Зміна антагоністичних протиріч неантагоністичними ліквідує розвиток 

суспільства через боротьбу класів. При неантагоністичних протиріччях цей 

рух здійснюється за допомогою свідомої діяльності суспільства, при якому 
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розв’язок протирічь відбувається шляхом співпраці його суспільних груп і 

всіх його членів. 

Суспільство вирішує свої економічні суперечності не довільно, а в 

формах, що найбільш наближають до забезпечення оптимальності перебігу 

економічних процесів. В цьому випадку краще реалізуються вимоги 

економічних законів. Досягнення оптимальності розвитку економіки не 

носить автоматичного характеру. Воно залежить від наукового рівня ведення 

господарських справ і підприємництва 

Залежно від причин виникнення виділяють такі види суперечностей 

соціалізації трансформаційної економіки:  

1) зумовлені рівнем розвитку продуктивних сил і трансформаційним 

характером економічних відносин: між зростаючими потребами та наявними 

ресурсами; між перспективами, пов’язаними з бурхливим розвитком НТП, і 

рівнем їх задіяності в економіці; між швидкими темпами реформування та 

«неринковою» свідомістю більшості населення; між інтересами різних 

суб’єктів соціальних відносин; між цілями та реальними механізмами 

соціалізації; між ефективністю та справедливістю в розподілі ресурсів і 

доходів; між цілями та методами процесів приватизації; 

2) пов’язані з глобалізацією: між темпами соціального прогресу та 

темпами НТП; між консервативними патерналістськими схемами відносин 

між державою та суспільством й розвитком транснаціональних стосунків; 

між логікою потоків капіталу і культурними цінностями людського буття; 

між національним і світовим рівнями заробітної плати; між національними 

культурними традиціями та бажанням імітації чужого, не вкоріненого в 

даному середовищі, досвіду; 

3) зумовлені специфікою функціонування суспільно-політичних 

інститутів: між курсом політики держави і межами її повноважень; між 

обіцяними ідеалами свободи і демократії та відчуженням більшості від 

управлінських функцій і власності; між владними повноваженнями та 

механізмами відповідальності за їх реалізацію; між формальними та 
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неформальними  (тіньовими) механізмами управління та нормами поведінки 

суб’єктів ринкових відносин; між цілями та методами державного 

регулювання; між конкуренцією та монополією; між суспільним характером 

виробництва та приватною формою привласнення його результатів; між 

економічною свободою та господарським порядком; між пріоритетами 

довгострокового соціально-економічного розвитку та приватними інтересами 

тіньового сектора економіки;  

4) зумовлені особливостями господарського менталітету суспільства: 

між економічними та соціальними пріоритетами бізнесу; між приватними та 

колективними інтересами; між зростанням соціальних потреб і ступенем 

зрілості соціального капіталу; між традиційною та корпоративною 

культурами; між конструктивним і деструктивним характером неформальних 

норм. 

5) пов’язані із здійсненням соціальної політики держави: між 

задекларованими цілями економічної та соціальної політики та обсягами 

фінансування; між сучасними й майбутніми пріоритетами соціальної 

політики; між реальними соціальними потребами та нормативно 

встановленими соціальними стандартами; між цілями соціальної політики та 

реально існуючими механізмами її реалізації; між якісним станом соціальної 

сфери і відповідними положеннями державних програм; між цілями та 

способами ухвалення колективних рішень; між цілями та наслідками 

державного регулювання бізнесу, коли корупція виступає прихованою 

формою протекціонізму місцевої  економіки.  

Для української економіки характерні досить глибокі економічні 

суперечності, які за своїм змістом наближаються до рівня антагоністичних. 

Серед основних стає можливим виділити наступні: 

1) значне скорочення суспільного виробництва (зменшення кількісного 

та якісного рівнів виробництва, що спричинено зменшенням рівня 

платоспроможного попиту населення України та невідповідність стандартам 

країн ЄС, що, у свою чергу, унеможливлює експорт даної продукції);  
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2) розширення меж «тіньової» економіки та явище «хабарництва», яке 

наявне у всіх сферах життя українців;  

3) суттєве зниження життєвого рівня населення (інфляція випереджає 

зростання заробітної плати, рівень заробітної плати в рази менший ніж в 

країнах ЄС);  

4) велика диференціація доходів, що спричиняє надмірне розшарування 

суспільства на дуже багатих і бідних; 

5) відсутність соціальних гарантій (низький рівень медичного 

обслуговування, відсутність контролю за станом екологічного середовища; 

низький рівень підтримки найменш забезпечених верств населення); 

6) низька частка середнього класу в структурі населення України; 

7) значний борговий тягар, що лягає на плечі звичайних українців, 

гальмує економічний розвиток. Слід згадати також про неефективність 

перерозподілу податків і зборів всередині країни та низький рівень 

інвестування галузей освіти та науки, які по суті можна трактувати як 

інвестиції в людський капітал. 

Варто зазначити, що неможливо вирішити одразу всі суперечності, що 

наразі існують в економічній системі України. Проте необхідно виділити 

серед вищенаведених системоутворючих, розв’язання яких може посприяти 

вирішенню всіх інших. В сучасній реальності гостро стоїть питання розвитку 

економіки на ринкових засадах, підтримка малого та середнього бізнесу, 

створення умов для розширення середнього класу та зменшення рівня 

диференціації в доходах. 

На підставі вищесказаного можна сформулювати наступну загальну 

математичну модель для визначення рівня прояву економічних 

суперечностей та їх стану у суспільстві: 

∂x/∂t=ky-gx±h (1), де 

X — рівень впливу певної суперечності на стан економічної системи; 

У — рівень загострення даної суперечності; 

T — час; 
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G — коефіцієнт державного регулювання даної проблеми; 

K — коефіцієнт нагромадження проблем (старих форм функціонування 

економічної систем) 

H — коефіцієнт впливу суспільства (певні особливості суспільства, що 

сприяють або гальмують розв’язок економічної суперечності). 

Таким чином, за допомогою формули (1) можна визначити рівень 

впливу будь-якої суперечності на стан економіки суспільства за визначений 

проміжок часу. Проте, ця формула є суто теоретичною, вона не піддається 

практичному застосуванню, так як коефіцієнти G, K та Н досить важко 

визначити. 

Я пропоную задати для даних коефіцієнтів проміжок від 0 до 1, де 0 — 

вплив відсутній, 1 — вплив дуже сильний. Для цих коефіцієнтів можна 

зробити вибірку показників, за допомогою яких встановлювати вже певні 

значення. Таким чином навіть таке явище, як суперечність буде можливо 

виміряти за допомоги даної формули та шляхом збору даних та інформації з 

даного питання. 

Висновки. Підсумовуючи слід сказати, що суперечності соціалізації 

трансформаційної економіки, у першу чергу, проявляються між старими, 

відживаючими і новими, що зароджуються, соціально-економічними 

відносинами, між ідеалами бажаного соціального стану та реальними 

можливостями наближення до них. Найскладніші суперечності виникають 

при кардинальній зміні фундаментальних основ функціонування економіки 

— відносин власності, форм та методів державного регулювання. Похідними 

від зазначених є суперечності суб’єктивного характеру, пов’язані із 

механізмами узгодження економічних інтересів різних суб’єктів соціалізації.  

Теоретична концепція розбудови соціальної держави містить низку 

економічних суперечностей, а саме: суперечність між метою соціальної 

держави (підтримка абсолютної рівності у правах, сприяння економічному і 

суспільному прогресу всіх громадян) та методами її реалізації (примусове, 

свідоме обмеження з боку держави прав одних суб’єктів господарювання на 
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користь інших); суперечність між формально надкласовою сутністю 

соціальної держави та фактично класовою формою втілення влади 

(використання державної влади в особистих економічних інтересах окремих 

бізнес-груп). Загострення цих суперечностей у вітчизняній економіці 

негативно впливає на перспективи становлення соціальної держави, підриває 

матеріальну базу подальшої соціалізації економічного розвитку. Однією з 

причин цього є недостатність вітчизняної нормативно-правової бази для 

пом’якшення суперечностей між економічною свободою та забезпеченням 

рівності і реальності соціально-економічних прав. 
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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена висвітленню існуючих в сучасній 
економічній науці поглядів на співвідношення понять інфраструктура, 
невиробнича сфера та сфера послуг. Розкрито сутність цих понять, виявлено 
точки їх перетину та те, чим вони відрізняються. 
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Постановка проблеми. Інфраструктура стала об'єктом вивчення 

економічної теорії у другій половині XX століття, коли її роль і значення в 

економіці істотно зросли. Вона є невід'ємною складовою будь-якого 

господарства і властива всім економічним системам. При цьому 

інфраструктура визначальним чином впливає на характер життєвого 

простору суспільства і на загальну якість життя кожної людини в цьому 

суспільстві. 

Однак, перш ніж аналізувати існуючі в сучасній економічній теорії 
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погляди на інфраструктуру, важливо визначитися з сутністю цього поняття. 

Це важливо через те, що відсутність загальноприйнятого і чіткого визначення 

серйозно ускладнює порівняння результатів, які отримані у різних 

дослідженнях. А саме така ситуація (через відсутності чіткого і 

загальноприйнятого визначення поняття) характерна для досліджень, 

об’єктом вивчення яких є інфраструктура. Крім того, дуже часто в сучасній 

економічній науці відбувається ототожнення таких понять як 

інфраструктура, невиробнича сфера та сфера послуг, що обумовлено 

специфікою того продукту, який створюється у відповідній сфері. 

Метою статті є розмежування використовуваних у сучасній 

економічній науці понять інфраструктура, невиробнича сфера та сфера 

послуг. Необхідність цього обумовлена тим, що в сучасній економічній науці 

ці поняття досить часто ототожнюються. 

Основний текст. У різних авторів набір об’єктів, які, на їхню думку 

відносяться до інфраструктури, може бути різним. Однією з причин такого 

становища є те, що, як зазначав В.П. Красовський, «коло галузей і об'єктів, 

які включаються до складу інфраструктури, характеризується певною 

гнучкістю, в зв'язку з чим не доцільно пропонувати єдину сувору і жорстку 

класифікацію інфраструктурних об'єктів» [1, с. 12]. Але, як зазначають 

А. Вінінг і Дж. Річардс, у вирішенні питання, що таке інфраструктура, більш 

важливим є «не те, які активи і об'єкти відносяться до неї, а те, що і чому не 

входить до її складу» [2]. 

Незважаючи на всю складність чіткого визначення поняття 

інфраструктури, цей термін набув у науковій літературі широкого 

поширення. Вважається, що спочатку поняття «інфраструктура» (від. лат. 

Infra – «нижче», «під» і Structura – «будова», «споруда», «розташування») 

отримало поширення у мові військових, де це поняття означало системи 

стаціонарних об'єктів та окремих споруд, які є основою для розгортання 

збройних сил, ведення військових дій і забезпечення бойової й оперативної 

підготовки військ [3]. 
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Найкоротше визначення інфраструктури звучить так: «Інфраструктура 

– це сукупність допоміжних галузей (підгалузей) економіки» [4]. 

Інфраструктура в найбільш широкому розумінні – це «... підприємства, 

організації, галузі й частини економіки, що забезпечують стабільне 

функціонування чи всієї економіки, чи її окремих частин» [5, с. 126]. 

Інфраструктура, з точки зору такого автора як В. Жамін, виступає як 

«комплекс допоміжних галузей, виробництв і видів діяльності, які 

займаються обслуговуванням та створенням умов для основного 

виробництва» [6, с. 12]. В. Васильєв, В. Лівшиць та інші розуміють під 

інфраструктурою «сукупність галузей, що забезпечують ефективне 

функціонування промисловості та сільського господарства, а також 

створюють умови для нормального життя населення країни» [7, с. 643]. 

Причиною розгляду інфраструктури як самостійної економічної сфери, 

на думку представників марксистської політекономії, став суспільний поділ 

праці, завдяки якому «...суспільний процес виробництва розчленований на 

окремі самостійні види трудової діяльності, пов'язані між собою за 

допомогою ... обміну» [7, с. 642]. Завдяки поглибленню загального поділу 

праці в системі суспільного відтворення виникли дві різних виробничих 

сфери: основне і допоміжне виробництво (чи інфраструктура). Основним 

завданням інфраструктури стало задоволення тих потреб суспільства чи 

підприємства, які пов’язані зі створенням умов для здійснення основного 

виробництва. 

На рівні всієї національної економіки поділ на основне і допоміжне 

виробництво трансформується в поділ на дві значні групи галузей – базові 

галузі (галузі матеріального виробництва) і галузі інфраструктури. До 

«базових» відносять галузі промисловості, сільського господарства та 

будівництва. Специфіка цих галузей економіки полягає в тому, що вони 

з’явились першими у системі суспільного поділу праці, а крім того, вони 

створюють продукт в уречевленій формі. Головне завдання всіх інших 

галузей економіки полягає в тому, щоб створити умови для нормального 
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протікання процесу виробництва саме у цих базових галузях. По відношенню 

до них (базових галузей) всі інші галузі виступають як неосновні, допоміжні 

чи обслуговуючі. 

Це безпосередньо перегукується з визначенням інфраструктури, яке 

було дано В. Лівшіцем та І. Таракановою. Зокрема вони визначають поняття 

інфраструктури наступним чином: «Інфраструктура – це сукупність ... 

підрозділів народного господарства, кінцевим результатом діяльності яких є 

не виробництво уречевленої продукції, призначеної безпосередньо для 

виробничого та невиробничого споживання, а обслуговування діяльності 

базових галузей матеріального виробництва (промисловості, сільського 

господарства, будівництва)». [8, с. 89]. 

Останнє визначення інфраструктури є достатньо цікавим з тієї точки 

зору, що воно акцентує увагу на специфіці «продукту» інфраструктури. 

Специфіка цього продукту полягає у тому, що інфраструктура, обслуговуючи 

діяльності базових галузей, займається наданням послуг. І тут доречно 

навести ще одну цитату: «Специфіка продукції інфраструктури полягає у 

тому, що вона призначена, у першу чергу, для забезпечення умов 

ефективного розвитку галузей матеріального виробництва» [9, с. 10]. 

Близькою до цієї є також думка В,П, Красовського на специфіку «продукту» 

інфраструктури. Він зазначав, що «інфраструктура не здійснює прямого 

впливу на розвиток економіки, вона впливає побіжно, створюючи сприятливі 

умови для її вдосконалення. Такий своєрідний вплив сприяє більш 

ефективному функціонуванню базових галузей матеріального виробництва». 

Він також підкреслює, що «...послуги інфраструктури мають у більшості 

випадків міжгалузевий характер та спрямовані на обслуговування економіки 

загалом. Відсутність інфраструктури чи невідповідність її рівня існуючим 

потребам гальмує поступ всього народного господарства» [1, с. 16]. 

І у цьому зв’язку доречно буде навести ще одну цитату С.П. Сонько та 

М.М. Скринько стосовно того, що собою являє специфіка «продукту» 

інфраструктури. Інфраструктура «як складова економіки являє собою 
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сукупність суб’єктів господарювання і специфічних, розміщених на певній 

території об’єктів економічного призначення, які задовольняють матеріальні, 

духовні і соціальні потреби людини шляхом надання усього комплексу 

послуг» [8, с. 90]. Проте не можна не відзначити того, що наведений вище 

підхід цих авторів щодо розуміння продукту інфраструктури викликає певні 

застереження. Вони полягають у тому, що автори головну увагу приділили 

лише послугам, що пов’язані із задоволенням особистих потреб людини [8, 

с. 89–91]. Але сфера інфраструктури є більш широкою. А тому необхідно 

уточнити те, що інфраструктура як сфера економіки включає в себе надання 

всіх видів послуг. Саме тому інфраструктуру визначають ще і як «сукупність 

галузей, функціонування яких спрямоване на задоволення всього комплексу 

потреб у послугах» [4]. Це пов'язано з тим, що інфраструктура забезпечує 

обслуговування не тільки процесу відтворення населення, але й виробничої 

сфери економіки, а тому включає не тільки особисті, а й виробничі послуги. 

А у зв’язку з цим потребує уточнення термінологічне питання про правильне 

визначення назви відповідної сфери. 

В економічній літературі на сьогоднішній день існує значний 

термінологічний спектр назв для відповідної сфери. ЇЇ визначаються по-

різному: «невиробнича сфера», «сфера виробництва духовних благ», «сфера 

послуг», «сфера виробництва духовних благ і послуг» тощо. Відсутність 

єдності поглядів у цьому питанні ускладнює чітке розмежування різних сфер 

суспільного виробництва, а тому з цим питанням слід розібратися більш 

детально. 

Почнемо з того, що назва «невиробнича сфера» є недостатньо 

коректною. Головна причина цього полягає в тому, що поняття «невиробнича 

сфера» може бути застосовано тільки до тієї частини економіки, яка не 

зайнята ніяким виробництвом, а здійснює лише процеси обміну, розподілу чи 

споживання. Якщо ж в цій сфері здійснюється виробництво будь-яких благ 

(нехай навіть у формі послуг), то ця сфера неминуче буде виробничою. 

Настільки ж неправомірним є назва «сфера виробництва духовних благ». 
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Причиною для такого висновку є те, що будь-яке економічне благо (нехай 

навіть і «духовне» по характеру потреб, які ним задовольняються) за своїм 

матеріально-речовим змістом може бути або річчю, або послугою. З цієї ж 

причини буде недостатньо правильною і назва «сфера виробництва духовних 

благ і послуг». Сказане приводить до висновку, що більш-менш коректними 

назвами відповідної сфери будуть «сфера послуг» або «сфера 

нематеріального виробництва». 

Якщо ж переходити до характеристики інфраструктури, то вона є 

умовою існування відповідної сфери. Ще однією важливою ознакою, яка 

відділяє інфраструктуру від інших сфер економіки, виступає відмінність між 

особливими і загальними умовами протікання виробничого процесу. До 

особливих умов відносяться ті конкретні умови технологічного процесу, які 

властиві окремо кожному виду виробництва та передбачають використання 

відповідної техніки та обладнання. До загальних умов належать ті умови, які 

не пов'язані з технологією конкретного виду виробництва, вони існують 

незалежно від неї. І саме ці загальні умови виробництва стають головною 

характеристикою діяльності інфраструктури. 

Інфраструктура, яка визначає загальні умови протікання всіх 

суспільних процесів, характеризує загальну якість життя та виробництва в 

суспільстві, а також рівень освоєння суспільством свого життєвого простору. 

Спочатку під цими умовами малися на увазі лише транспорт та енергетика, а 

у подальшому також пошта й інші установи, які виступали в якості 

фундаменту (бази) будь-якого окремого виробництва [4]. 

В класичній економічній думці інфраструктурі відводилася допоміжна 

роль у розвитку суспільного виробництва, і як синонім цього поняття 

використовувалось поняття «громадський накладної капітал» [11]. І хоча 

термін «інфраструктура» став широко використовуватися в економічній 

літературі лише в другій половині ХХ століття, проте ще А. Сміт у своєму 

«Дослідженні про природу і причини багатства народів» (гл. 9) наголошував 

на необхідності створення громадських будівель і споруд, потрібних для 
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розвитку виробництва. Поглиблюючи цю ідею, К. Маркс використовував ряд 

категорій, тотожних за своїм змістом поняттю «інфраструктура». Це зокрема 

«загальні умови процесу виробництва»; «загальні умови праці» [12, с. 22-34]. 

Подібні погляди можна знайти і нині. Так, Л.В. Овешнікова визначає 

інфраструктуру як «характеристику загальних умов результативного 

розвитку матеріального виробництва і соціального життя» [13]. Саме 

створення оптимальних умов для виробництва матеріальних благ, їх вільного 

руху й особистого споживання і є той пріоритет, який відрізняє 

інфраструктуру від інших видів діяльності. Саме він є основною ознакою 

виділення її в структурі національного господарства. Саме це і визначає 

розуміння інфраструктури як «діяльності, яка обслуговує виробництво і 

господарство в цілому, створюючи для них загальний фундамент, опору [13]. 

Ця точка зору відносить походження поняття «інфраструктура» до 

будівельної термінології. У будівництві під інфраструктурою розуміють 

фундамент для зведення всього будівельного об'єкта, або як це ще іноді 

називається «нульовий цикл об'єкта» [15]. А тому дослівний переклад 

терміну інфраструктура трактується прихильниками цього підходу як 

«розташований нижче, під будівлею» [7, с. 643]. 

Серед прихильників цієї точки зору можна також назвати 

А.І. Кузнєцову, яка дає таке визначення: «...в загальному вигляді 

інфраструктура як об'єкт дослідження – це сукупність загальних умов 

виробництва і життєдіяльності населення, що виникають у системі 

загального суспільного поділу праці» [16, с. 12]. І далі автор підкреслює, що 

поняття «інфраструктура» не пов'язане з поняттям «структура» як таким. 

Терміноелемент «структура» тут означає не структуру (як характеристику 

порядку взаємодії елементів системи), а споруду, де вона (за будівельною 

аналогією) схожа за своїм призначенням з фундаментом будівлі. В даному 

розрізі сутність інфраструктури розуміється як «споруда» під структурою. В 

цьому значенні під «інфраструктурою» слід розуміти буквально все те, що 

знаходиться «нижче основи», у фундаменті [16, с. 16]. 
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На думку А.Є. Ланцова [3], в економічній науці виділяється два 

підходи в тлумаченні поняття «інфраструктура»: макро- і мікрорівневий. На 

макрорівні інфраструктура, на його погляд, розуміється у вигляді сукупності 

різних умов, без яких неможливий розвиток матеріального виробництва і 

задоволення потреб населення. До даного напрямку можна віднести також 

дослідження В.А. Жаміна і А.І. Кузнєцової [6; 17]. На мікрорівні 

(Г.В. Тимофєєва, І.В. Шульгіна та інші [17, с. 11-29; 9, с. 7-31]) 

інфраструктура розглядається в розрізі взаємозв’язків між окремим об'єктом і 

сукупністю речових елементів, що забезпечують його створення і розвиток, 

тобто інфраструктура розглядається як сукупність об'єктів і інженерно-

технічних споруд, що забезпечують загальні оптимальні умови 

функціонування виробничих підприємств. 

Концепція інфраструктури довгий час була відсутня в економічній 

науці з досить простої причини. «Загальні умови процесу виробництва» хоча 

і грали важливу роль в економіці, але, за Смітом, Маршалом, Вальрасом та 

іншими класиками економічної думки, продукт створюється землею, працею 

та капіталом. І при цьому поняття «капіталу» як фактора виробництва грало 

ключову роль в більшості економічних теорій, але дане поняття не було 

диференційованим – обладнання, механізми, сировина, дороги і споруди 

об'єднувалися загальним поняттям «капітал», а очевидні відмінності між 

ними ігнорувалися. При цьому «за загальної мовчазної згоди» в економічній 

науці під поняттям «капітал» розумівся здебільшого лише «виробничий» 

капітал приватних компаній. 

І тільки в другій половині ХХ ст. деякі вчені стали робити спроби 

виділити «загальні умови процесу виробництва» або «інфраструктуру» в 

окреме поняття. Так, Пол Розенстейн-Родан відзначав: «...перед 

будівництвом фабрик необхідно спонсорувати створення великої маси 

громадського накладного капіталу або інфраструктури, оскільки виключно 

ринкові механізми його не створять» [18, с. 171]. 

При цьому наголос робився на те, що «загальні умови процесу 
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виробництва» або «капітал інфраструктури» як окреме поняття являв собою 

матеріальні об'єкти. Але матеріальність об'єкта це ще не все. Для 

П. Розенстейн-Родана, Г. Міера та Д. Сірза та інших інфраструктура має ще 

кілька важливих властивостей. Зокрема, інфраструктура – це ті матеріальні 

об'єкти, які завжди є капіталомісткими [18, с. 173–175], тобто для їх 

створення необхідна велика кількість початкових вкладень. Але крім цього 

вони створюються протягом досить тривалого проміжку часу та самі мають 

слугувати у подальшому протягом ще довшого часу. Тобто крім великої 

капіталомісткості матеріальні об'єкти інфраструктури мають ще і тривалий 

життєвий цикл. 

І саме завдяки цій характеристиці можна більш чітко визначити 

відмінність між поняттями «інфраструктура» та «сфера послуг». Так, на нашу 

думку, сфера нематеріального виробництва чи сфера послуг виступає більш 

широким поняттям, оскільки за своїм змістом вона крім матеріально-речових 

об'єктів, включає також і зайнятих тут працівників. Сфера послуг також 

включає й активну частину основного капіталу відповідних об'єктів, бо саме 

ця частина створює особливі умови виробництва та є найважливішою 

частиною виробничого капіталу приватних компаній. В той же час 

інфраструктура – це пасивна частина засобів праці цієї сфери і саме вона 

створює «загальні умови процесу праці та виробництва». Саме ця пасивна 

частина засобів праці є основою (базою чи фундаментом) для існування 

підприємств, галузей та економік загалом, без них вони не могли б 

нормально існувати і вона (пасивна частина) здійснює створення загальних 

умов функціонування економіки, як той вид послуг, що його надає 

інфраструктура. 

Проте специфіка функцій інфраструктури та послуг, які нею 

надаються, полягає ще й у тому, що вони значно зменшують витрати 

виробництва індивідуальних виробників. У суспільстві загалом існує 

ситуація, коли сукупні витрати виробництва товарів значно перевищують 

витрати індивідуальних виробників. Різницю між цими індивідуальними 
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витратами і суспільними вважають результатом наявності «соціального» чи 

«громадського накладного капіталу», а ефект його привласнення – 

«зовнішньою економією», тобто економією, що досягається завдяки 

привласненню корисного ефекту від діяльності інфраструктури [11]. Саме 

цей ефект лежить в основі закономірності, що викликає просторову 

концентрацію продуктивних сил і виробництва на певній території. І саме 

цей ефект (економія на різниці між індивідуальними і суспільними 

витратами) дає змогу забезпечити зростання конкурентоспроможності 

окремих виробників чи країн, забезпечуючи загальні оптимальні умови 

функціонування економіки. 

Висновки. Проведене дослідження дає підстави зробити кілька 

висновків: 1) поняття інфраструктура, сфера нематеріального виробництва та 

сфера послуг є пов’язаними, але не тотожними; 2) інфраструктура є 

сукупністю об'єктів та інженерно-технічних споруд, що забезпечують 

загальні оптимальні умови функціонування господарюючих одиниць, галузей 

та економік, що дає їм можливість виконувати свої основні функції; 3) термін 

«невиробнича сфера» є недостатньо коректним, а більш-менш адекватними 

назвами відповідної сфери будуть «сфера послуг» або «сфера 

нематеріального виробництва»; 4) сфера нематеріального виробництва чи 

сфера послуг виступає більш широким поняттям ніж інфраструктура, 

оскільки за своїм змістом вона крім матеріально-речових об'єктів, включає 

також і зайнятих тут працівників. Сфера послуг також включає й активну 

частину засобів праці відповідних об'єктів, бо саме ця частина створює 

особливі умови виробництва та є найбільшою частиною виробничого 

капіталу приватних компаній. В той же час інфраструктура – це пасивна 

частина засобів праці цієї сфери і саме вона створює «загальні умови процесу 

праці та виробництва». 
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АНОТАЦІЯ. Усвідомлення інтересів всіх зацікавлених сторін дозволяє 
підвищити імовірність успіху проектів державно-приватного партнерства, 
знизити непродуктивні втрати, пов’язані з конфліктами або вибором сторін, 
що мають неадекватні інтереси або нездатні виконати свої зобов’язання. 
Досягнення певних компромісів виправдане заради спільних інтересів, тому 
можлива фаза пристосування учасників один до одного для узгодження 
інтересів. Сукупність зацікавлених сторін в ідеалі має перетворитися з 
конгломерату на нову органічну цілісність, всередині якої можуть виникати 
суперечності, але вони будуть врегульовані на користь всіх учасників. В 
проектах ДПП важливо створити здорову «коаліцію впливу» (не змови 
заради прибутків за рахунок держави). 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: державно-приватне партнерство, державна політика, 
зацікавлені сторони, економічні інтереси, конфлікти інтересів. 
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ABSTRACT. Understading interests of all stakeholders can increase the likelihood 
of success in public-private partnership projects, by eliminating unproductive 
losses associated with conflict or unfavourable selection of the parties that have 
inadequate engagement, or failing to fulfill their obligations. Achievement of 
trade-offs is justified for the realisation of common interests, therefore there is a 
need in phase of mutual accustoming participants to each other for the coordination 
of interests. The totality of interested parties, ideally, should turn from a 
conglomerate to a new organic integrity, within which contradictions may be 
revealed, but could be settleted for the benefit of all participants. In PPP projects, it 
is important to create a healthy "coalition of influence" (not conspiracy for the sake 
of profit at the expense of the state). 
KEY WORDS: public-private partnership, state policy, stakeholders, economic 
interests, conflicts of interests. 

 
Постановка проблеми. Державно-приватне партнерство (ДПП) 

представляє перспективний, але не використаний належною мірою механізм 

реалізації національної політики інноваційного розвитку економіки України. 

Завдяки об’єднанню зусиль бізнесу та держави досягається синергетичний 

ефект, коли кожний учасник органічно доповнює один одного, але за умови 

гармонізації інтересів сторін. ДПП представляє міжпредметний об’єкт 

дослідження для різних галузей знань, однак саме економічна теорія має 

надати ту ідеологічну платформу, на якій суспільство побудує найбільш 

прийнятну з урахуванням специфіки національної економіки модель 

стосунків держави та приватного бізнесу. Теорія зацікавлених сторін є 

однією з ключових для розробки державної політики в економіці будь-якого 

рівня розвитку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Державно-приватне 

партнерство є предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних 

вчених, зокрема, слід відзначити фундаментальні праці українських 

економістів Безбах Н.В. [1 ], Брайловського І. А. [ 2 ], Запатріної І. В. [ 3], 

Єфименко Т. І. [4 ], Підгайця С. В. [ 5], Сімак С. В. [ 6], Сімсон О. Е. [ 7], 

Шелепницького П. І. [ 8], які детально дослідили економічні, фінансові та 

організаційні аспекти партнерства в Україні. Разом з тим, потребують 
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наукового аналізу причини того, що на практиці багато проектів ДПП 

зазнають невдачі, супроводжуються конфліктами інтересів та корупцією.  

Розгляд теоретичних засад дослідження ДПП звичайно проводять з 

позиції теорій трансакційних витрат, агент-принципал, конфліктів та 

недосконалих контрактів, а деякі автори – з точки зору теорії зацікавлених 

сторін. Теорія зацікавлених сторін (або іноді вітчизняні вчені її часто 

називають «теорією стейкхолдерів») розроблена для методологічного 

забезпечення стратегічного управління в корпораціях. Взагалі поняття 

«зацікавленої сторони» вперше згадується у доповіді Стенфордського 

дослідницького інституту у 1963 р., але основною роботою вважається 

монографія американського економіста Р. Е. Фрімена 1984 р., нове видання 

якої вийшло у 2010 р. [9], у 1990-2000 роках він публікував серію статей на 

тему «стейкохолдерів» [10; 11], і на сьогодні залишається всесвітньо 

визнаним основоположником інституціоналізму в даному питанні. 

Величезний обсяг наукової літератури на цю тему можна розділити на 

нормативний і інструментальний напрями. Нормативний підхід визначає, що 

повинен зробити кожний зацікавлений учасник на основі етичних рамок. 

Інструментальні дослідження намагаються перевірити, наскільки успішні 

організації, які більш чутливі до зацікавлених сторін, у досягненні 

корпоративних цілей. Водночас залишаються іще не вирішеними питання 

координації дій зацікавлених сторін при виборі форми партнерства при 

реалізації пріоритетних напрямів стратегічних змін 

Мета статті полягає у застосуванні ключових положень теорії 

зацікавлених осіб для розуміння природи державно-приватного партнерства 

в інноваційній сфері економіки.  

Викладення основного матеріалу. Згідно Р. Е. Фрімана, стейкхолдери 

– це будь-які індивіди, групи або організації, які здійснюють суттєвий вплив 

на схвалювані фірмою рішення та/або які опиняються під впливом цих 

рішень [9, с. 25]. Згодом, Фрімен зазначив, що метою його дослідження є 

простежити розвиток ідеї «зацікавлених сторін» або «управління 
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зацікавленими сторонами» або «управління для зацікавлених сторін» або 

«капіталізм зацікавлених сторін» [10].  

Це теорія організаційного менеджменту та ділової етики, яка стосується 

моралі та цінностей в управлінні організацією. В теорії зацікавлених сторін 

визначають певну компанію, яка надає послуги або виготовляє продукти. 

Проте, ДПП відрізняється від звичайних моделей створення благ суб’єктами 

господарювання. Партнерство реалізується як симбіоз зусиль державного та 

приватного секторів, оформлених певними договірними відносинами, з 

розподілом ризиків, відповідальності і прибутків. Проект ДПП можна краще 

описати як складну систему з основними і другорядними зацікавленими 

сторонами. Тому в даному  випадку ДПП представляє мережеву структуру.  

Зацікавлених сторін по відношенню до кожної корпорації поділяють на 

внутрішніх та зовнішніх. До внутрішніх відносяться власники, керівники і 

персонал компанії; зовнішніми вважаються всі сторони, які формують 

оточення даної фірми (замовники, постачальники, органи регулювання, 

саморегулюючі організації, кредитори, громадськість), зацікавлені в 

діяльності компанії. Зацікавлені сторони поділяють по ступеню їх впливу на 

витрати і доходи корпорації. Кожна заінтересована в корпорації сторона має 

власні економічні інтереси, очікувану економічну вигоду від діяльності 

фірми. 

Відправним пунктом для всіх шкіл теорії зацікавлених сторін є 

ідентифікація зацікавлених сторін. Такі сторони можна поділити за ступенем 

суттєвості на первинні і вторинні. До вторинних входять сторони, які 

відчувають на себе вплив проекту (отримують кінцеву вигоду, ефект від 

реалізації). Первинні зацікавлені сторони мають значний вплив на виживання 

організації, тоді як вторинні зацікавлені сторони - це ті, хто впливає або 

піддається впливу фірми, але не займається операціями з корпорацією та не є 

суттєвими для його виживання.  

Е. Фрідман і С. Майлз ідентифікують зацікавлених осіб залежно від 

того, сумісні чи несумісні суттєві інтереси або чи існує гармонія між 
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цінностями  фірми та зацікавлених сторін, чи є відносини між ними 

необхідними чи випадковими з точки зору договірної форми [ 12 ].  

Основна проблема започаткування проектів партнерства полягає у 

визначенні зацікавлених сторін (Рис. 1). Це дозволяє чітко поставити цілі 

проекту та розрахувати потреби у фінансових, ресурсах і джерела таких 

ресурсів, призначити найбільш відповідних, прийнятних зацікавлених сторін, 

відповідальних за управління стосунками з виявленими зацікавленими 

сторонами.  
  Уряд   
     

Кредитори  Державний орган  Постачальники/ 
Підрядники 

     
Приватний бізнес-

учасники 
 Спеціальна структура 

проекту 
 Дослідницька 

державна установа 
     
  Суспільство   

 

Рис. 1. Зацікавлені сторони ДПП в інноваціях. Складено автором. 

 

Вище наведену схему слід розглядати як мережу, тобто переплетіння 

інтересів всіх сторін, де між елементами існують прямі або опосередковані 

зв’язки. Завдяки визначенню цілей та бажаних результатів державний орган 

може забезпечити досягнення вимог проекту і таким чином захистити 

інтереси широкої громадськості. Таким чином, за державою стоїть 

суспільство, яке також має інтереси. Державний орган виконує одночасно 

або на різних етапах проекту ДПП кілька ролей: визначення критеріїв 

прийнятності бізнесу для партнерства, очікуваних результатів та строків 

виконання; планування та виконання процесу закупівель послуг, робіт і 

управління контрактами, зв’язки із громадськістю та співпраця із спеціально 

створеною структурою проекту. Разом з тим, державний орган підзвітний 

уряду країни.  
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Таким чином, потрібна більш конкретна модель для визначення впливу 

зацікавлених сторін, яка уможливлює розподіляти відповідальність та 

підзвітність перед зацікавленими сторонами. Теорія зацікавлених сторін дає 

можливість розглядати конфлікти інтересів та їх врегулювати. 

Традиційно приватний сектор мотивований на прибуток, а отже, має 

різні сприйняття, ніж державний сектор, що зазвичай прагне поліпшити 

суспільний добробут. Важливо найти спільні інтереси зазначених сторін. 

Оптимальним засобом може бути договір сторін. У інноваційних проектах 

ДПП дуже часто створюється додатковий господарський суб’єкт, що 

координує розвиток партнерства.  

Основними зацікавленими сторонами є державні органи та спеціально 

створені для конкретного проекту підприємства (або юридичні особи), а 

також його засновники (учасники). Всі інші зацікавлені сторони можуть бути 

визначені як похідні. Орган державного сектора безпосередньо залучається 

як замовник та спонсор певної частини видатків на реалізацію проекту. 

Однак держава в широкому розумінні є регулятором підприємницької 

діяльності, реєструє, контролює, дозволяє, а також постачає певні ресурси 

для проектів ДПП. Держава керується міркуваннями цінності, які може 

отримати за гроші, від економії витрат бюджету, поліпшення якості послуг та 

соціальних і суспільних переваг. 

В проектах ДПП виправдано створення консорціуму організацій, які 

спільно працюють через проектну компанію, яку часто називають 

структурою спеціального призначення (в західних країнах – special purpose 

vehicle, SPV) або проектною компанією. Це комерційна організація, створена 

консорціумом спеціально для цілей реалізації проекту та відповідальна за 

створення, фінансування та доставку певної цінності. Така структура веде 

переговори та укладає договори щодо фінансування, проектування, 

будівництва, управління та експлуатації об'єкта з державним органом. 

Учасники партнерства укладають договір між собою та SPV, а не прямі 

контракти з покупцем (споживачем). Таким чином, це дозволяє 
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постачальнику об'єднати рішення та спеціальні навички, необхідні на різних 

етапах проекту. Все це сприяє досягненню економії на масштабі, реалізації 

інновацій та розподілу ризиків. Цей консорціум традиційно включає 

фінансуючі сторони та підрядників.  

Коло кредиторів для ДПП охоплює банки, інфраструктурні фонди, 

інституційних та приватних інвесторів, а їхні інтереси зосереджені на 

послідовному поверненні інвестицій. Однак після глобальної фінансової 

кризи 2007-2008 років, наступних боргових криз 2011-2012 років, 

запровадження нових правил банківської діяльності ускладнили отримання 

боргового фінансування. Тому в багатьох країнах розвивають державне 

фінансування ДПП, як пріоритетне на початкових фазах проектів. Кількість 

кредиторів на вже обмеженому ринку зменшилася, що впливає як на 

забезпечення боргу, так і на кредитування інвесторів.  

Підрядники включають агентів з проектування та будівництва, 

управління об’єктами. Хоча багато хто з цих підрядників можуть бути 

учасниками спеціальної структури проекту, їх повноваження покладаються 

на забезпечення та передачу активу. Як правило, їхні ролі та обов’язки 

включають співробітництво з державною адміністрацією та іншими 

зацікавленими сторонами SPV для проектування та будівництва об’єкта. Ці 

підрядники, як правило, мають короткострокові цілі: прагнуть максимально 

збільшити прибуток та гнучкість переходу на інші проекти після 

будівництва. На відміну від традиційних закупівель, ДПП набуває більшого 

значення для операційних підрядників. Роль підрядника, що забезпечує 

управління об’єктом, полягає у забезпечені нормальної роботи готового 

об’єкту, ефективний життєвий цикл функціонування активу. 

Визначення зацікавлених сторін проекту є процесом виявлення всіх 

людей і організацій, на які буде впливати проект, і документування значущої 

інформації щодо їх інтересів, залучення та впливу на успіх проекту. 

Підготовка проекту ДПП обов’язково має включати аналіз зацікавлених 

сторін, а у на наступних фазах – моніторинг. Для цього державний орган, 
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ініціатор проекту ДПП, повинен визначити потенційних і заявлених 

стейкхолдерів, скласти профіль кожного з них та зрозуміти взаємодію між 

ними. Такій профіль має містити оцінку силу впливу сторони на успіх 

проекту та рівень зацікавленості. Це дає змогу зрозуміти лобіювання 

інтересів у партнерстві та передбачити реакцію сторін на зміну середовища 

проекту. Результатом буде комплексна картина вад і переваг кожної сторони 

та заходи, спрямовані на реалізацію таких переваг і усунення або 

послаблення вад.  

Результати аналізу ми пропонуємо відображати в графічній формі у 

вигляді комбінації впливу сторін на проект, з одного боку, та впливу 

організаторів (державного органу) проекту на ці сторони (Рис. 2). 

Сторона 1 … Сторона N 

Вплив на проект 

Очікування/ Інтереси сторін 

Вплив на сторони 

Результат/ Критерії осягнення цілі проекту ДПП 
 

Рис. 2. Оцінка взаємного впливу сторін в проектах ДПП. Складено 
автором. 

Оцінка впливу може бути використана для стратегічного управління 

проектом партнерства. Після проведення оцінки доцільно сформулювати 

набір вимог щодо моделі управління проектом, вимог до продукту, якості 

проекту, результативності проекту.  

Зв’язки між зацікавленими сторонами не є однобічними, це 

переплетіння інтересів на різних фазах реалізації проекту ДПП. На додаток 

до довгострокових домовленостей існують також стосунки в середині 

кожного блоку зацікавлених сторін. Ці вторинні відносини включають 

взаємодію в межах SPV, а також між учасниками SPV. Використання теорії 

зацікавлених сторін дозволяє керівникам бізнесу та державних органів 

розуміти філософію партнерства, попереджати конфлікти, так щоб 

організація могла б оцінювати та відповідати на виклики зовнішнього 
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середовища. Ця теорія дозволяє відійти від традиційної стратегії 

стратегічного управління, яка розглядала лише акціонера як домінуючого 

зацікавленого учасника фірми. Результатом є більш чітке уявлення про 

ділову етику, корпоративну соціальну відповідальність та екологію. Таким 

чином, ми відкидаємо єдину координаційну організацію та розглядаємо всі 

зацікавлені сторони, які виявляють свої інтереси в мережі зацікавлених 

сторін (про що свідчать зв’язки з іншими учасниками). Крім того, 

використання теорії зацікавлених сторін для ДПП підкреслює наявність 

двосторонніх інтересів між партнерством та іншими учасниками. Таке 

розмежування є необхідним, оскільки успішне врядування, ймовірно, 

стабільне, якщо воно покладається на завдання гармонізації інтересів 

ключових поточних та майбутніх зацікавлених сторін. 

В рамках ДПП відносини між зацікавленими сторонами нами 

визначаються як основне джерело поганої ефективності проектів. Державні 

органи можуть використовувати методи управління зацікавленими 

сторонами: встановлення партнерських зв’язків та координація дій, захист 

організації (проекту) від невизначеності середовища, включаючи усунення 

бюрократичних бар’єрів, нівелювання корупційних ризиків, сприянні 

впровадженню результатів проекту, фінансова підтримка кредитами, 

грантами і гарантіями, організаційне забезпечення, маркетингове 

дослідження, захист інтелектуальної власності. Такі захисні заходи сприяють 

пом’якшенню стресів, що виникають у взаємодії проекту ДПП із зовнішнім 

середовищем.  

Таблиця 1 

Критерії досяжності цілей проектів ДПП з позиції його зацікавлених 

сторін: 
Зацікавлена сторона Критерії (цільові параметри) Зв’язки з іншими 

критеріями 
Суспільство, регіональна 
громада 

Економічна стабільність 
Якісні товари, послуги  
Робочі місця, добробут 

(4, 5) 

Державні органи Соціальна стабільність 
Надходження від податків 

(1, 2, 6) 
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Приватні підприємства-
інвестори 

Окупність інвестицій 
Інноваційні продукти та 
технології 
Лідерство на ринку 

(1, 2, 5) 

Дослідницькі колективи Замовлення на НДР 
. Наукові результати 
. Впровадження наукових розробок 

(2, 3, 7) 

Підрядники, постачальники  . Доходи від продажу продукції/ 
робіт  

(2, 5) 

Складено автором. 

 

Перелік наведених у табл. 1 показників не є вичерпним, і може бути 

розширеним або звуженим для конкретних проектів. Загальним залишається 

методологічний принцип, відповідно до якого для кожного з учасників 

партнерства визначаються властиві йому інтереси, що відображаються у 

показниках, після чого проводиться узгодження в реалізації інтересів. 

В процесі стратегічного управління проектами ДПП відносини між 

зацікавленими сторонами можуть трансформуватися від партнерства до 

конкуренції і конфліктів. У рамках проектів ДПП можуть виникати 

конфлікти: (1) довгострокових і короткострокових цілей; (2) економічної і 

соціальної ефективності проекту; (3) конкуренції і співпраці; (4) 

модернізацією і скорочення робочих місць; (5) лідерством і субординацією. 

Наприклад, діяльність в сфері науково-дослідних робіт звичайно вигідна для 

фірми, оскільки вона забезпечує її новим продуктом і новою технологією. 

Однак фінансова вигода від досліджень може з’явитися через кілька років, 

хоча витрати на неї потрібні безпосередньо в даний час. Тому керівники 

бізнесу можуть бути зацікавлені в скороченні витрат на дослідження для 

підвищення поточного прибутку, що загрожує зниженням 

конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі.  

Існує набір способів запобігання конфліктів, що вигідніше від їх 

подолання. Для цього використовують вплив на учасників партнерства 

комбінацією заходів заохочування та покарання. Учасники мають розуміти 

загрозу порушення домовленостей та зиску від їх виконання. Важливим є 

пошук умиротворення груп завдяки задоволенню їх обґрунтованих вимог та 
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ідентифікації потреб учасників. Ефективними способами гармонізації є 

створення мережних структур на зміну ієрархічній структурі. 

Висновки. Таким чином, усвідомлення інтересів всіх зацікавлених 

сторін дозволяє підвищити імовірність успіху проектів ДПП, знизити 

непродуктивні втрати, пов’язані з конфліктами або вибором сторін, що 

мають неадекватні інтереси, нездатні виконати свої зобов’язання. Досягнення 

певних компромісів виправдане заради спільних інтересів, тому можлива 

фаза пристосування учасників один до одного для узгодження інтересів. 

Сукупність зацікавлених сторін в ідеалі має перетворитися з конгломерату на 

нову органічну цілісність, всередині якої можуть виникати суперечності, але 

вони будуть врегульовані на користь всіх учасників. В проектах ДПП 

важливо створити здорову «коаліцію впливу» (не змови заради прибутків за 

рахунок держави). На фазі підготовки проектів ДПП ми пропонуємо 

проводити аналіз зацікавлених сторін з поділом їх на внутрішніх і зовнішніх, 

основних і допоміжних.  

Важлива повага до інтересів кожної сторони, носія інтересу, що 

уможливить досягнути цілей організації. Концепція зацікавлених сторін має 

використовуватися державними органами для проектів ДПП, це дасть 

можливість краще розуміти приватний бізнес. Великі корпорації, малий та 

середній бізнес і урядові органи мають багато загальних цілей, серед яких 

створення підвищення конкурентоспроможності економіки, фінансова та 

макроекономічна стабільність, збільшення раціональної зайнятості, екологія. 

Нормальні ділові стосунки в рамках партнерства сприяють розвитку 

підприємництва, збільшенню податків до місцевих і державного бюджетів. 

Партнерство може призвести до продуктивного обміну інформацією і 

подолання асиметрії інформації, що підвищить довіру до держави.   
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АНОТАЦІЯ. У статті теоретично та аналітично визначено взаємозв'язок 
показників управління у країнах світу та основних показників 
функціонування світової економіки (ВВП, індекси глобальної 
конкурентоспроможності, технологічної готовності, мережевої готовності, 
субіндекс інновацій). На основі регресійного аналізу встановлено значимі 
політичні чинники впливу на інформаційну економіку, теоретично 
обґрунтовано причини такого зв’язку. Запропоновано основні напрями 
реформування політичних інститутів у країнах, що обирають інноваційних 
шлях розвитку. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: світові показники управління, глобальний індекс 
конкурентоспроможності, інформаційна економіка. 

ABSTRACT. The article is devoted to the study of the relationship between 
worldwide governance indicators and indicators that reflect the results of the 
functioning of the world economy in the field of innovation and information 
changes. The research is aimed at providing quantitative evidence that state's 
economic results exactly or indirectly depend of progressive of the decisions of 
politic institutes. Explanations is offered for the choice of indicators (GDP, global 
competitiveness index, the index of technological readiness, the index of network 
readiness and innovations index) that characterize the development of the 
informational economy. The constructed spatial multifactor econometric models 
were analyzed by the least squares method. Based on regression analysis it was 
identified significant political factors influencing the information economy and 
theoretically substantiated the reasons for such a connection. The results obtained 
made it possible to establish main directions of the reform of political institutes in 
the countries that choose the innovative way of development.  



 

  60

KEY WORDS: global governance indicators, global competitiveness index, 
information economy. 
 

Нині безперечним є факт перебування політики та економіки в 

природній єдності, неминучому взаємозв'язку та взаємодії, свідченням чого є 

процеси конвергенції економічних та політичних інститутів. Політичні 

рішення продиктовані економічними інтересами індивідів, їх об’єднань чи 

співтовариств, а ефективність економічних та інституціональних змін в 

суспільстві залежить від обраного напряму державної політики, 

сприятливого законодавчого поля та підтримуваних владою економічних 

стимулів зокрема.  

Постіндустріальна інформаційна економіка утверджується за рахунок 

розростання сектору послуг, державного сприяння подальшому науково-

технічному прогресу, першочергової підтримки подальших фундаментальних 

і прикладних досліджень, швидкого розвитку новітніх технологій, нових 

сфер науки, промисловості та послуг, закріплення і підвищення 

конкурентних технологічних позицій країни на світовій арені. Це викликає 

суперечності між звичними процесами виробництва і збуту традиційної 

продукції та освоєнням сучасних технологій створення новітніх товарів і 

надання нових послуг, а тому вимагає вдосконалення вітчизняної системи 

освіти та підготовки кваліфікованих кадрів, ефективного використання 

наукового, трудового і фінансового потенціалу країни, оновлення правового 

забезпечення діяльності політичних та економічних інститутів. 

Політичні інститути країн мають широке коло функцій: приймають 

нормоутворюючі рішення, адекватні обставинам та перспективам, які 

задаються сучасністю та соціальними вимогами, забезпечують дотримання 

чинного законодавства та активно впливають на законодавчий процес, 

відповідають за економічну, бюджетну, монетарну, фіскальну, соціальну 

політику, управляють державним апаратом, здійснюють керівництво 

зовнішньою політикою. Часто такі широкі повноваження посадових осіб 

викликають спокусу зловживати своїми обов’язками та породжують такі 
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негативні явища в політиці та економіці як бюрократизм, корупцію, 

порушення норм права, нелегальні методи впливу на прийняття рішень 

урядовими структурами, прийняття неефективних та/або непослідовних 

рішень тощо. В результаті знижується ефективність політичних та 

економічних інститутів загалом, порушується макроекономічна рівновага, 

призупиняється економічне зростання і розвиток, спостерігаються кризові 

явища, збільшується безробіття і соціальна нерівність, загострюються 

соціальні суперечності та конфлікти. 

Огляд літератури. Проблему дослідження ефективності діяльності 

політичних інститутів, зокрема державних установ і урядів та їх вплив на 

економічну ситуацію в країні розглядали такі науковці як В. Ойкен [13], 

Г. Мюрдаль, Ф. фон Хайєк, Дж. М. Б’юкенен [9], Д. Вогель, Д. Норт, 

Г. Колодко, П. Гайдуцький, О.М. Москаленко [11], І.О. Пінчук [12], 

Л. Бальцерович, А. Зазимко, К. Кривенко, С. Мочерний, С.С Ніколенко, 

В.С. Савчук та ін. Зазвичай обґрунтовується домінантний вплив політики на 

економічну сферу як «очевидний», що залежить від виду (джерела) і форми 

прояву влади та способу виробництва. Політика виступає як ідеологічна 

надбудова над економікою, а економіка визначає аспекти та детермінанти 

політики як інституціонального чинника економічного зростання та розвитку 

та продуцента засобів досягнення соціально-економічних цілей [11, с. 28-29], 

в т.ч. на основі інноваційної та інформаційної складових. Водночас, вчені 

аналізують взаємовпливи політики і економіки з використанням 

статистичного порівняння економічних показників в період відомих з історії 

політичних криз та економічних рецесій. Частиною невирішеної загальної 

проблеми залишається складність виміру та діяльності саме політичних 

інститутів. Робота полягає в тому, що кількісно та об’єктивно оцінити вагу 

рішень, дій та реформ політичних та економічних інститутів неможливо, 

враховуючи їх прямий чи опосередкований вплив протягом певного часу 

(коротко- та довгострокова перспектива), причому результати проявляються 

не завжди відразу, а можуть бути віддаленими в часі. Крім того, дія 
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політичних рішень, спрямованих на вирішення одних проблем, може 

«зачепити» не тільки суміжні сфери, а й проявити себе в непередбачуваних 

«місцях». Таким чином, вимір політичної активності та результативності, 

переважною мірою, буде узагальненою суб’єктивною оцінкою експертів або 

респондентів, здійсненою за n-бальною шкалою. Нині таку оцінку проводять 

декілька авторитетних установ, серед яких Всесвітній економічний форум та 

Світовий банк, що розраховують політичні індикатори як окремо, так і у 

складі деяких інтегральних показників.  

Постановка завдання. Метою дослідження є з’ясування величини 

впливу політичних чинників на процес становлення інформаційної економіки 

за допомогою множинного кореляційно-регресійного аналізу, визначення 

значимих детермінант впливу. 

Нами висувається гіпотеза про те, що на показники розвитку 

економіки та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в країнах 

впливають світові показники управління (WGI). Постають завдання (1) 

визначення кола залежних змінних, які характеризуватимуть розвиток ІКТ та 

інформаційної економіки, а також (2) побудови регресійних моделей їх 

зв’язку з політичними індикаторами, з’ясування серед них детермінант, (3) 

аналізу та інтерпретації отриманих результатів. Це сприятиме більш 

об’єктивному оцінюванню впливу політичних інститутів на економічну 

систему загалом і на розвиток ІКТ та інновацій зокрема. 

Результати дослідження. Світовий банк надає світові показники 

управління (Worldwide Governance Indicators, WGI) за шістьма аспектами 

управління: Голосування та підзвітність (Voice and Accountability, VA), 

Верховенство права (Rule of Law, RL), Боротьба з корупцією (Control of 

Corruption, СС), Ефективність роботи уряду (Government Effectiveness, GE), 

Якість регулювання (Regulatory Quality, RQ), Політична стабільність та 

відсутність насильства/тероризму (Political Stability and Absence of Violence, 

PSAV). Ці показники визначаються нині для 215 країн та територій з 1996 р. 

(спочатку враховувалося 200 країн), враховуючи думки громадян, керівників 
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підприємств та експертів, і засновані на більш ніж 30 окремих джерелах 

даних, отриманих проектно-дослідними інститутами, неурядовими 

організаціями, аналітичними центрами, міжнародними організаціями, 

приватними фірмами [1]. 

Всесвітній економічний форум у співпраці з рядом партнерських 

компаній проводить оцінку політичних рішень в складі таких актуальних для 

нашого дослідження показників: індекс глобальної конкурентоспроможності 

та індекс мережевої готовності.  

Індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global 

Competitiveness Index, GCI) порівнює конкурентоспроможність країн за 113 

показниками, об’єднаних у 12 субіндексів: інституції, інфраструктура, 

макроекономічна стабільність, охорона здоров'я та початкова освіта, вища 

освіта та професійна підготовка, ефективність ринку товарів, ефективність 

ринку праці, рівень розвитку фінансового ринку, технологічна готовність, 

розмір ринку, рівень розвитку бізнесу, інновації [3].  

Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index, NRI) 

розраховується з 2002 р. та визначає рівень розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій в 143 країнах. Він включає 4 субіндекси – 

наявність умов для розвитку ІКТ; готовність; використання та вплив, 

розподілених за складовими, які характеризують роль уряду, бізнесу і 

суспільства у формуванні середовища для розвитку ІКТ [5]. 

Ще один показник – індекс демократії (Democracy Index) надає 

аналітичний відділ журналу «Economist» з 2008 р. Він розраховується по 165 

країнам та 2 територіям і базується на п’яти категоріях: виборчий процес і 

плюралізм; громадянські свободи; функціонування уряду; політична участь 

та політична культура. На підставі цих показників виділено 4 типи 

політичних режимів у країнах (від демократії до автократії), охоплених 

дослідженням відділу [7]. 

Базою для дослідження стали дані Світового банку за 2015 р. та 

2014 р. щодо світових показників політичного управління (WGI) [2], а саме: 
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Голосування та підзвітність (VA), Верховенство права (RL), Боротьба з 

корупцією (СС), Ефективність роботи уряду (GE), Якість регулювання (RQ), 

Політична стабільність та відсутність насильства/тероризму (PSAV, далі у 

тексті зазначатиметься як «Політична стабільність») як детермінанти. Було 

проведено аналіз впливу цих чинників на такі показники (Y2015) як валовий 

внутрішній продукт (ВВП) на душу населення за паритетом купівельної 

спроможності (ПКС) [2], частку високотехнологічного експорту у 

промисловому експорті [2], індекс мережевої готовності [5,6], глобальний 

індекс конкурентоспроможності та окремі субіндекси цього індикатора – 

індекс технологічної готовності та індекс інновацій [3,4]. 

На основі аналізу агрегованих даних за 2015 р. за країнами світу нами 

було побудовано регресійні моделі, що дозволяють дослідити дію політичних 

чинників на показники діяльності економіки та її окремих складових, за 

узагальненою формулою (1):  

 20156201552015420153201522015102015 PSAVaRLaRQaGEaCCaVAаа , (1) 

де Y2015 — залежна змінна; 

VA2015, СС2015, GE2015, RQ2015, RL2015, PSAV2015 — незалежні змінні 

(фактори), дані яких взято за 2015 р.; 

а0, …, а6 – параметри моделі, які потрібно оцінити,  

е - неспостережувана випадкова величина. 

Залежно від наявності даних по країнам було використано 

максимально можливу кількість спостережень у кожній моделі (кількість 

країн) та за допомогою табличного процесора MS Excel складено відповідні 

моделі регресії. Результати розрахунків було зведено у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Коефіцієнти незалежних факторів аі, їх значимість tai та 

коефіцієнти множинної детермінації R2 у регресійних моделях 2015 р. 
Результативний 
показник Y2015 та 

кількість спостережень 

a1 / ta1 
(VA2015) 

a2 / ta2 
(СС2015) 

a3 / ta3 
(GE2015) 

a4 / ta4 
(RQ2015) 

a5 / ta5 
(RL2015) 

a6 / ta6 
(PSAV2015) 

R2, 

% 

ВВП на душу населення 
за ПКС (182 країни) 

-11140,2/
-6,35***

1303,4/ 
0,36 

9056/ 
2,44** 

7142/ 
2,11** 

5018,7/ 
0,99 

4371,4/ 
2,56** 63,6 

Індекс глобальної 
конкурентоспроможності 

(140 країн) 
-0,18/

-4,69***
0,04/ 
0,51 

0,67/ 
8,38*** 

0,16/ 
2,17** 

-0,04/
-0,34

-0,08/
-2,06**

86,8 

Субіндекс технологічної 
готовності (140 країн) 

0,06/ 
0,99 

0,14/ 
-0,78

0,14/ 
6,67*** 

0,13/ 
3,77*** 

0,21/ 
-0,31

0,07/ 
-0,60 88,3 

Субіндекс інновацій (140 
країн) 

-0,02/
0,06

0,22/ 
1,62 

0,59/ 
4,45*** 

-0,12/
-0,96

0,27/ 
1,36 

-0,27/
-4,07*** 77,6 

Індекс мережевої 
готовності (141 країна) 

-0,09/
-1,99**

0,0003/ 
0,003 

0,83/ 
8,38*** 

0,29/ 
3,31*** 

-0,06/
-0,40

-0,08/
-1,66* 90,2 

Питома вага 
високотехнологічного 

експорту  у 
промисловому експорті 

(125 країн) 

0,73/ 
0,45 

-1,61/
-0,50

9,46/ 
2,55** 

-2,57/
-0,84

-0,68/
-0,15

-0,79/
-0,49 18,4 

 Примітка. Складено автором на основі власних розрахунків 
(Зірочками відзначено значимість параметрів моделі tai за такою логікою:  
* — якщо абсолютне значення розрахованого tai перевищує табличне значення tтабл при 

рівні значимості 0,1,  
** — якщо абсолютне значення розрахованого tai перевищує табличне значення tтабл при 

рівні значимості 0,05,  
*** — якщо абсолютне значення розрахованого tai перевищує табличне значення tтабл при 

рівні значимості 0,01) 

Валовий внутрішній продукт на душу населення за ПКС (GDP per 

capita (PPP)) розглядався нами як загальноприйнятий одиничний показник 

результативності функціонування економіки країни в поточному 2015 році. 

Складена економіко-математична модель за даними 182 країн світу 

продемонструвала наявність зв'язку (R2 = 63,6%) ВВП з показниками 

управління, окрім індексів боротьби з корупцією та верховенства права, для 

яких коефіцієнти даної моделі за t-критерієм є незначимими. Виключення 

даних факторів із моделі не привело до істотних змін коефіцієнта 

детермінації (зменшення до 63,05%) та вказує на залежність цієї моделі на 

36,4% від факторів, не врахованих при її побудові. Такий результат можна 

пояснити опосередкованим впливом на величину ВВП злочинності, роботи 
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поліції і судової системи та довіри до них, якості виконання контрактів, 

дотримання прав власності, рівня корумпованості державних органів та 

зловживання владою, які входять до складу незначимих факторів.  

За впливом на індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI), який є 

синтезованим індикатором соціально-економічної ситуації та потенціалу 

розвитку країни, світові показники управління демонструють наступну 

ситуацію: прямий вплив ефективності роботи уряду і якості регулювання, 

зворотна дія факторів голосування і підзвітності та політичної стабільності, 

проте зв'язок між факторними та результативною змінними більш істотний 

(86,8 %) порівняно з моделлю ВВП. Так само як і в попередній моделі 

незначимими за критерієм Стьюдента залишаються чинники боротьби з 

корупцією та верховенства права. Це можна пояснити тим, що ВВП входить до 

складу інтегрального показника GCI і дія зазначених факторів проявляється 

аналогічно. 

Отже, регресійні моделі загальноекономічних показників (CGI та GDP 

per capita (PPP)) демонструють пряму залежність від (1) ефективності роботи 

уряду, що виявляється в якості наданих суспільних послуг, якості і довіри до 

розробленої та реалізовуваної урядом політики; (2) якості регулювання, що 

пояснюється рівнем раціональності та послідовності впроваджуваної 

державної політики в різних сферах суспільного життя, їх стимулюванням 

розвитку приватного сектору, конкуренції, зовнішньої торгівлі тощо, а також 

обернену залежність від (1) політичної стабільності, внаслідок зменшення 

якої можуть зростати втрати від неї та витрати на забезпечення суспільної 

безпеки, зменшуватися доходи в країні; (2) голосування та підзвітності, що в 

певній мірі відображає нерівномірний розподіл влади в суспільстві, її 

асиметрію та негативний вплив на економічну політику.  

Щодо становлення інформаційної економіки, то вдалим показником, 

що відображає темпи освоєння ІКТ в країні, ми вважаємо субіндекс 

технологічної готовності, який входить до складу індексу глобальної 

конкурентоспроможності. Він включає в себе оцінку наявних новітніх 
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технологій, освоєння технологій підприємствами, прямі зовнішні інвестиції і 

передачу технологій, використання, поширення серед населення мережі 

Інтернет та характеристику забезпечення телекомунікаційним зв’язком. 

Згідно побудованої регресійної моделі, що демонструє щільний зв'язок (R2 = 

88,3 %) між обраними змінними, на цей показник істотний вплив здійснюють 

якість регулювання та ефективність роботи уряду; всі інші змінні – незначимі 

за t-критерієм.  

Отже, завдяки раціональній, послідовній та виваженій політиці 

авторитетних урядів щодо впровадження ІКТ та залучення відповідних 

інвестицій (чи технологій) ззовні менш розвинені країни можуть претендувати 

на підвищення продуктивності праці, збільшення національного виробництва та 

покращення добробуту населення. Підтвердженням цьому може стати 

багаторічний досвід країн Європейського Союзу та Японії, які тривалий час 

розробляють та реалізовують плани щодо розвитку інформаційної економіки та 

інновацій, забезпечення для всього населення обов’язкового доступу до мережі 

Інтернет (згідно діючих програм «Digital agenda for Europe-2020» та «Horizon 

2020»). 

Наступний показник, який демонструє поступ світових новітніх 

тенденцій в економіці, - субіндекс інновацій, який враховує здатність країни до 

інновацій, наявність науковців, розробок, оцінює витрати підприємств і 

держави на наукові розробки та закупівлю державою високотехнологічної 

продукції. Згідно отриманої моделі регресії (R2 = 77,6 %) найбільш значимими 

факторами, що впливають на інновації, стають ефективність роботи уряду та 

політична стабільність. Якщо із моделі виключити фактори голосування і 

підзвітності (VA), якість регулювання (RQ) та верховенство права (RL), 

отримаємо нову регресійну модель з незначним зменшенням коефіцієнта 

детермінації до 77,3% та значимим  ще одним чинником - боротьба з 

корупцією. Такий результат аналізу стає цілком зрозумілим, враховуючи, що 

держава, обтяжена внутрішньополітичними, внутрішніми або зовнішніми 

конфліктами, не може спрямовувати свою увагу та фінансування на розвиток 
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науки і технологій, якщо вони не допомагають вирішувати ці конфлікти 

(інновації у військовй сфері). Крім того, як зазначають у своїй роботі 

Д. Аджемоглу та Дж. Робінсон, цитуючи Й. Шумпетера, інновації сприяють 

«творчій деструкції» (руйнуванню) звичного «традиційного» господарювання, 

що може не влаштовувати корумповану владну еліту [8], що переймається 

збереженням своїх позицій при владі.  

Індекс мережевої готовності відображає дещо більше аспектів 

порівняно з індексом технологічної готовності та індексом інновацій, 

включаючи додатково регуляторне, інноваційне та бізнес-середовище, 

індикатори використання ІКТ населенням, підприємствами та урядом, вплив 

технологій на економіку та соціальну сферу. Регресійна модель цього індексу 

вказує на щільний зв'язок між показниками (R2 = 90,2 %) та значимі фактори, 

аналогічні в регресійній моделі з індексом технологічної готовності, - якості 

регулювання та ефективності роботи уряду, а також голосування і 

підзвітності та політичної стабільності. 

Останнім показником, який аналізувався в нашому дослідженні, є 

питома вага високотехнологічного експорту у промисловому експорті 

країни. На нашу думку, даний показник найкраще демонструє ефективність 

передових розробок та їх впровадження у масове промислове виробництво, 

що користується попитом на світовому ринку: чим вище значення цього 

показника, тим вищим в країні є рівень розвитку науки, освіти, 

сприятливіший клімат для інвестицій у нові галузі промисловості та 

виробництво нових товарів і послуг, що не в останню чергу залежить від 

діючої економічної політики. Побудована просторова модель регресії (табл. 

1) вказує на несуттєвий лінійний зв’язок високотехнологічного експорту з 

показниками управління у світі за коефіцієнтом множинної детермінації R2 = 

18,4%, проте, не дивлячись на його низький рівень та враховуючи значний 

обсяг спостережень у моделі (125 країн), можна відзначити вплив 

ефективності діяльності уряду на ІТ-експорт. Крім того, при побудові 

аналогічних часових моделей регресії, але вже для окремих країн за період 
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1996-2015 рр., отримано неоднозначні дані – для більш розвинених країн, де 

висока частка високотехнологічного експорту, спостерігається щільний 

зв'язок (за коефіцієнтом детермінації) із показниками управління, в менш 

розвинених країнах регресійні моделі мають низький рівень значень 

коефіцієнта детермінації, на основі якого можна було б говорити про 

адекватність моделі та істотність зв’язку між результативним показником та 

детермінантами (табл. 2).  

Таблиця 2. 
Коефіцієнти незалежних факторів аі, їх значимість tai та коефіцієнти 

детермінації R2 у регресійних моделях залежності частки 
високотехнологічного експорту у промисловому експорті від світових 

показників управління  у 1996-2015 рр.

Країна a1 / ta1 
(VA) 

a2 / ta2 
(СС) 

a3 / ta3 
(GE) 

a4 / ta4 
(RQ) 

a5 / ta5 
(RL) 

a6 / ta6 
(PSAV) 

R2, 
% 

Данія -5,64/
-0,91

10,53/ 
1,74 

9,39/ 
2,58** 

-35,02/
-4,42***

-0,33/
-0,05

5,43/ 
1,47 89,8 

Швейцарія 17,78/ 
2,84** 

3,30/ 
0,32 

-5,28/
-1,11

16,14/ 
2,59** 

-4,00/
-0,51

-8,09/
-1,21 69,3 

Фінляндія -3,80/
-0,35

18,43/ 
1,66 

-16,45/
-1,44

-0,14/
-0,01

16,99/ 
0,77 

36,39/ 
2,86** 87,3 

США -1,38/
-0,13

6,02/ 
1,14 

3,62/ 
0,35 

30,03/ 
4,42*** 

-10,04/
-0,65

0,60/ 
0,27 93,2 

Японія -8,97/
-0,74

-0,48/
-0,08

-9,15/
-1,50

4,08/ 
1,01 

-3,58/
-0,39

22,69/ 
2,72** 84,6 

Китай 3,03/ 
0,22 

-19,32/
-2,44**

13,65/ 
1,76 

-0,62/
-0,08

-27,05/
-2,20**

-12,79/
-1,41 78,7 

Польща -5,02/
-1,89*

1,98/ 
0,72 

4,41/ 
2,06* 

13,68/ 
9,04*** 

-0,0003/
-0,00006

-0,17/
-0,23 96,8 

Грузія 13,14/ 
0,60 

-20,98/
-1,39

-13,30/
-1,20

-36,94/
-3,54***

59,89/ 
3,49*** 

-4,00/
-0,42 91,8 

Болгарія -5,91/
-1,37

-7,56/
-2,95**

0,62/ 
0,12 

8,64/ 
2,08* 

2,16/ 
0,22 

1,30/ 
0,63 76,6 

Білорусь (до 2013 р.) -0,49/
-1,62

-0,47/
-1,67

0,22/ 
0,89 

-0,22/
-1,13

0,78/ 
1,82 

0,04/ 
0,33 48,8 

Молдова -5,77/
-1,11

4,90/ 
1,83* 

-3,57/
-0,82

12,70/ 
1,90* 

0,27/ 
0,05 

-0,56/
-0,21 47,4 

Україна  -2,55/
1,91*

-2,36/
-0,87

0,81/ 
0,22 

-4,11/
-1,56

4,32/ 
1,50 

-0,99/
-1,45 74,3 

Примітка. Складено автором на основі власних розрахунків  
(Зірочками відзначено значимість параметрів моделі tai за такою логікою:  
* — якщо абсолютне значення розрахованого tai перевищує табличне значення

tтабл при рівні значимості 0,1,  
** — якщо абсолютне значення розрахованого tai перевищує табличне значення 

tтабл при рівні значимості 0,05,  
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*** — якщо абсолютне значення розрахованого tai перевищує табличне значення 
tтабл при рівні значимості 0,01) 

Згідно табл. 2 частина моделей регресії вказує на щільний зв'язок між 

факторами (74 % < R2 < 97 %), серед яких найбільш значимими є якість 

регулювання (Данія, США, Польща, Грузія, Болгарія, Молдова) та 

ефективність роботи уряду (Данія, США, Польща) як і було описано. Крім 

того, в деяких країнах значимими чинниками стають політична стабільність 

(Фінляндія, Японія), верховенство права (Китай, Грузія), боротьба з 

корупцією (Китай, Болгарія, Молдова), підзвітність і голосування 

(Швейцарія, Польща, Україна). Модель регресії в  Білорусії вказує на 

неістотність лінійного зв’язку між змінними та відсутність значимих 

факторів, можливо, це пов’язано з невеликою кількістю спостережень та 

іншим спрямуванням промислового експорту, відмінним від 

високотехнологічного, що підтримується урядом країни. 

Як ми зазначали вище дія політичних рішень проявляється не відразу, 

а через деякий час, тому вважаємо доцільним прослідкувати зв'язок між 

показниками управління у світі та обраними результативними показниками, 

побудувавши аналогічні регресійні моделі з лагом за формулою (2).  

 20146201452014420143201422014102015 PSAVaRLaRQaGEaCCaVAаа , (2) 

де Y2015 — залежна змінна; 

VA2014, СС2014, GE2014, RQ2014, RL2014, PSAV2014 — незалежні змінні 

(фактори), дані яких взято за 2014 р.; 

а0, …, а6 – параметри моделі, які потрібно оцінити,  

е — неспостережувана випадкова величина. 

Для побудови моделей множинної регресії використовуємо 

статистичні дані для залежних змінних: ВВП на душу населення (ПКС), 

індексу глобальної конкурентоспроможності, субіндексу технологічної 

готовності, субіндексу інновацій, індексу мережевої готовності та питомої 

ваги високотехнологічного експорту у промисловому експорті за 2015 р., а 

для (незалежних змінних) показників управління у світі – дані за 2014 р. 
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Результати розрахунку параметрів регресій та критеріїв Стьюдента у моделях 

відображено в табл. 3.  

Таблиця 3. 
Коефіцієнти незалежних факторів аі, їх значимість tai та 

коефіцієнти множинної детермінації R2 у регресійних моделях з лагом3 

Результативний показник 
та кількість спостережень 

a1 / ta1 
(VA) 

a2 / ta2 
(СС) 

a3 / ta3 
(GE) 

a4 / ta4 
(RQ) 

a5 / ta5 
(RL) 

a6 / ta6 
(PSAV) 

R2, 

% 

ВВП на душу населення за 
ПКС (182 країни) 

-12256,4/
-6,87***

2053,05/ 
0,61 

7441,63/ 
2,01** 

5082,05/ 
1,65* 

8354,56/ 
1,68* 

4294,63/ 
2,49** 62,3 

Індекс глобальної 
конкуренто-спроможності 

(140 країн) 
-0,21/

-4,68***
0,02/ 
0,17 

0,69/ 
7,29*** 

0,03/ 
0,42 

0,09/ 
0,64 

-0,08/
1,56

81,7 

Субіндекс технологічної 
готовності (140 країн) 

-0,01/
-0,18

-0,19/
-1,11

0,94/ 
5,38*** 

0,15/ 
0,98 

0,29/ 
1,14 

-0,02/
-0,19 81,1 

Субіндекс інновацій (140 
країн) 

-0,05/
-0,65

0,16/ 
1,07 

0,62/ 
4,22*** 

-0,28/
-2,21**

0,44/ 
2,06** 

-0,28/
-3,58*** 72,4 

Індекс мережевої готовності 
(141 країна) 

-0,14/
-2,37**

0,06/ 
0,46 

0,88/ 
6,85*** 

0,09/ 
0,85 

0,01/ 
0,06 

-0,07/-
1,10 83,0 

Питома вага 
високотехнологічного 

експорту  у промисловому 
експорті (125 країн) 

0,42/ 
0,26 

-0,25/
-0,08

10,51/ 
2,89*** 

-4,23/
1,56

-1,97/
-0,45

-0,54/
-0,33 16,8 

Примітка. Складено автором на основі власних розрахунків  
(Зірочками відзначено значимість параметрів моделі tai за такою логікою:  
* — якщо абсолютне значення розрахованого tai перевищує табличне значення

tтабл при рівні значимості 0,1,  
** — якщо абсолютне значення розрахованого tai перевищує табличне значення 

tтабл при рівні значимості 0,05,  
*** — якщо абсолютне значення розрахованого tai перевищує табличне значення 

tтабл при рівні значимості 0,01) 

Проаналізувавши отримані дані з табл. 3, можна стверджувати, що 

щільність зв’язку між показниками в моделях з лагом трохи зменшилася 

порівняно з моделями, де використовувалися поточні дані (табл. 1), але все 

рівно зв'язок залишається істотним. Значимим фактором в усіх моделях 

регресії залишається ефективність роботи уряду, що вказує на 

довгостроковість впливу рішень політичних інститутів, а от якість 

регулювання є значимою більше в поточному періоді і її дія в попередньому 

періоді може проявлятися у сфері інновацій та впливати на ВВП.  

На ВВП на душу населення за ПКС впливають практично усі 

враховані в моделі фактори (окрім боротьби з корупцією), реалізовані в 
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попередньому періоді, що пояснюється «відкладеним» впливом бюджетної 

політики, виборчого процесу, заходами безпеки. Індекс глобальної 

конкурентоспроможності, що включає в себе ВВП, теж піддається впливові 

далекосяжних показників голосування і підзвітності та ефективності роботи 

уряду, що обґрунтовується прозорістю і відкритістю державної політики та 

державних закупівель, надійністю державних рахунків, довірою населення до 

парламенту, рівнем бюрократизації відносин, певними протекціоністськими 

заходами, регулюванням цін тощо.  

Субіндекс інновацій залежить від більшого числа чинників, що діяли 

в попередньому періоді: ефективності роботи уряду, якості регулювання, 

верховенства права та політичної стабільності. Це пояснюється тривалістю 

дії політики захисту прав власності та прав інтелектуальної власності, 

фінансування освіти і науки, наявності та розвитку інфраструктури, 

стимулюючої політики, стримування ризиками політичної нестабільності 

зовнішнього та внутрішнього інвестування. 

Індекси технологічної та мережевої готовності залежать від роботи 

уряду, його державного, бюджетного, фінансового управління у сфери 

створення умов для поширення та розвитку ІКТ, залучення інвестицій в 

освіту, науку, використання державою вже наявних технологій. 

Висновки. На підставі проведеного аналізу з використанням даних 

світових показників управління підтверджено гіпотезу про зв'язок між 

основними політичними чинниками та економічним розвитком країни, його 

інноваційною складовою. Незаперечним впливовим фактором є ефективність 

роботи уряду, яка залежно від політичних, економічних та соціальних умов у 

країнах проявляється і в поточному, і в наступному періодах, та включає 

соціальне, енергетичне, ресурсне, транспортне, інфраструктурне 

забезпечення.  

Крім того, якість регулювання в поточному періоді має досить вагоме 

значення, адже відображає реалізацію виваженої системної політики зі 

стимулювання приватних підприємців до діяльності та інвестування. 
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Враховуючи глобальні тенденції до поширення інформаційних технологій та 

інновацій, незаперечним аспектом розвитку країн стає впровадження новітніх 

технологій та техніки у господарське життя. Тому, не менш важливим 

чинником становлення інноваційно-орієнтованої економіки є інклюзивна 

спрямованість політичних інститутів, а саме забезпечення прозорості та 

відкритості державної політики, її реальної демократичності, державної безпеки 

та політичної стабільності, провадження антикорупційної політики, захисту 

прав власності (включаючи інтелектуальну), підвищення довіри громадян до 

обраних посадових осіб, підвищення фінансування освіти і науки. 
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АНОТАЦІЯ. За результатами дослідження було ідентифіковано загальні 
тенденцій трансформації компаній в цифровій економіці, успішність яких 
залежить від мотивації працівників. Найбільш значимими з них є наступні: 
кар'єра і навчання у реальному часі і на постійній основі; комплексний підхід 
до створення позитивного досвіду працівників щодо роботи в компанії; 
переоцінка систем управління ефективністю; формування принципово нових 
керівників середньої ланки, які можуть формувати команди, впроваджувати 
інновації, та контролювати ризики. Апробовано інструментарій побудови 
мотиваційного профілю для визначення напрямків структурної адаптації 
організації. За результатами дослідження було визначено ряд обмежень для 
компанії, подолання яких сприятиме підвищенню її структурної адаптивності 
і забезпечить успішність у довгостроковій перспективі. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: мотивація персоналу, структурна адаптивність 
підприємства, мотиваційний профіль, фактори мотивації, управління 
персоналом 

 
ABSTRACT. The article presents the results of research of the general tendencies 
of the companies transformations in the digital economy, the success of which 
depends on the motivation of employees, and the testing of tools for constructing a 
motivational profile to determine the directions of structural adaptation of the 
organization. The questionnaire method was used to determine the employees' 
motivational profile. The most significant of the companies transformations 
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tendencies are the following: career and learning in real time and on a permanent 
basis through quick access to continuous learning and digital content; a 
comprehensive approach to creating a positive work experience for employees in 
the company; revaluation of performance management systems; the formation of 
fundamentally new middle managers who can form teams, innovate, and control 
risks. The working hypothesis of the research about motivational profile’s 
informative, as an instrument for determining the limitations of the possible 
directions of company’s structural adaptability, was confirmed. According to the 
research results, constraints for the company were identified. The overcoming of 
them would enhance company’s structural adaptability and ensure its success in 
the long run perspective. Despite the considerable potential of effective training of 
employees, the company has significant restrictions on rapid structural adaptability 
due to insufficiently developed leadership skills of the middle-level employees and 
dissatisfaction with the level of remuneration of a fairly significant proportion of 
employees, which makes it impossible to work efficiently in a flat network 
organizational structure and will restrain the further development of the 
organization. 
KEYWORDS: personnel motivation, structural adaptability of the company, 
motivational profile, motivation’s factors, personnel management. 

 

Вступ. В цифрову епоху швидких технологічних змін підприємства 

мають адаптуватись, змінюючи усталені роками практики до організації 

роботи співробітників. Нові тенденції в управлінні персоналом пов’язані 

перед усім із зміною підходів до структуризації бізнесу, а саме: ієрархічні 

організаційні структури стають пласкими, посилюючи роль горизонтальних 

взаємозв’язків між співробітниками і стимулюючи роботу в командах; 

непрофільні функції передаються на аутсорсинг та створюються бізнес-

екосистеми. За таких умов організації бізнесу мотивація працівників стає 

одним з ключових чинників стратегічного розвитку підприємств.  

Оприлюднені результати дослідження міжнародних тенденцій в сфері 

управління персоналом консалтингової компанії Делойт за 2017 рік, свідчать, 

що сьогодні компаніям слід посилити увагу до проектів розробки стратегій 

кар'єрного росту та мобільності персоналу, розвитку організаційних 

екосистем і мереж. Завдання для компаній полягає не лише в створенні умов 

для персонального оволодіння співробітниками нових навичок або 

досягненні ними привабливіших кар'єрних висот. Поряд з цим, організаціям 
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необхідно приділяти увагу формуванню лідерських якостей, культурному 

розмаїттю, збагаченню досвіду співробітників, пропонуючи їм виконання 

цікавої для них роботи. [9]. Запропонувати працівникові таку роботу 

неможливо без вивчення його мотивації, як особистого чинника, внутрішньої 

енергії, що спонукає людину до роботи саме в конкретній компанії та іншої 

активності в житті. 

Проблематика ефективного реформування та вдосконалення 

мотиваційних систем на підприємствах для забезпечення високих темпів 

впровадження інновацій, росту продуктивності праці, підвищення якості і 

конкурентоспроможності продукції та послуг постійно знаходяться в центрі 

уваги вчених і висвітлюються в економічній літературі. Всі існуючі теорії 

мотивації, як змістовні, так і процесуальні, незважаючи на різні підходи до 

трактування поняття мотивації і дії чинників, що впливають на 

продуктивність праці персоналу, сходяться в тому, що спеціалістами 

кадрових служб та підрозділів з розвитку персоналу організацій мають 

вивчатись причини, які змушують людей працювати з більшою 

продуктивністю в інтересах компанії. Тому для досягнення найкращих 

результатів роботи підприємства необхідно знайти ті мотиви, які рухають 

кожним співробітником в його трудовій діяльності і створити такі умови, 

щоб він був зацікавлений виконати поставлені перед ним завдання 

максимально ефективно. 

Сутність підходів до вивчення мотивації відображені в наукових 

працях, які вже стали класичними, зокрема теоріях потреб людини А. Сміта, 

А. Маслоу, Е. Мейо, К. Альдерфера, Ф. Гецберга, теорії очікувань А. Врума, 

теорії справедливості Л. Портера і Е. Лоулера (стосовно впливу на мотивацію 

системи винагород). Незважаючи на наявність досить потужного 

теоретичного доробку, створеного цими та іншими науковцями, необхідність 

системної трансформації підприємств в умовах цифрової економіки 

актуалізує вивчення мотивації через призму різних аспектів адаптації. 

Зокрема, метою цього дослідження є ідентифікація загальних тенденцій 
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трансформації компаній в цифровій економіці, успішність яких залежить від 

мотивації працівників, і апробація інструментарію побудови мотиваційного 

профілю для визначення напрямків структурної адаптації організації. 
Серед сучасних досліджень, окремі результати яких використано при 

діагностуванні мотиваційного профілю співробітників, відзначимо наукові 

розробки Білецької Г.С., Богині Д.П., Бутенко Д.С., Дуди С.Т., Колота А.М., 

Куликова Г.Т. щодо постановки та вирішення проблем вивчення мотивації і 

відповідних систем стимулювання персоналу в контексті підвищення 

конкурентоспроможності і результативності діяльності організацій, в яких 

вони працюють. [1-4; 7-8]. 
Результати дослідження. Мотивація (від латинського слова moveo - 

рухаю, спонукальна причина, привід до тієї або іншої дії) – це сукупність 

внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до здійснення 

певної діяльності, які задають її межі і форми, які надають цій діяльності 

спрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей. Такі сили 

знаходяться поза і всередині людини та змушують її усвідомлено або ж не 

усвідомлено здійснювати якісь вчинки. При цьому зв'язок між окремими 

силами і діями людини опосередкований дуже складною системою 

взаємодій, в результаті чого різні люди можуть зовсім по різному реагувати 

на однакові впливи з боку однакових сил [5, c.142]. Відповідно, сукупність 

таких індивідуальних для людини рушійних сил до здійснення трудової 

діяльності формують її мотиваційний профіль. Для даного дослідження 

використаємо визначення мотиваційного профілю особистості Р.Мартіна і 

Ш. Річі, як індивідуальне поєднання найбільш та найменш актуальних потреб 

для конкретної людини [10].  

Мотиваційний профіль визначається за допомогою виявлення у 

працівників їх ставлення до мотиваційних факторів, серед яких чинники 

матеріального  і нематеріального характеру. Сама технологія виявлення цих 

факторів для кожного працівника пов'язана зі спеціальним тестуванням. Коли 

працівник відповідає на запитання тесту, він виражає свою думку з приводу 



 

  80

того, які з цих факторів для нього є значимішими. Визначивши ключові 

фактори, що мотивують працівників компанії, можна ґрунтовно 

проаналізувати відповідність існуючої системи мотивації і надати 

рекомендації щодо її вдосконалення [1, с.64].  

Саме тому для успішного управління організацією постає необхідність 

узагальнити сукупність основних типових чинників, які спонукають людей 

до здійснення трудової діяльності в конкретній компанії, сформувавши 

відповідний мотиваційний профіль співробітників. Мотиваційний профіль 

дозволяє виявляти спонукальні чинники, які є значимими для працівників 

конкретної організації і є мотивуючими, та ті чинники, які є малозначущими. 

В даному дослідженні ми сфокусуємо увагу на взаємозв’язку між 

мотивацією працівників і здатністю підприємств до структурної адаптації, 

темпи здійснення якої відповідали б швидкості змін в цифровій економіці. У 

звіті консалтингової компанії Делойт «Міжнародні тенденції в сфері 

управління персоналом» за 2017 рік [9] зазначається, що структурна 

адаптація забезпечує довгостроковий успіх підприємства через створення 

організаційних структур, які є комфортними для спільної роботи людей. 

Вона простежується у компаніях різних розмірів, у різних секторах 

економіки. Результати опитування понад 10 тис. HR-спеціалістів і керівників 

компаній дозволяють ідентифікувати наступні загальні тенденції 

трансформації компаній в цифровій економіці, успішність яких залежить від 

мотивації працівників.  

 Створення організацій майбутнього: успішність організації залежатиме 

від швидкості її адаптації і прийняття нових вимог, пов'язаних з 

динамічністю розвитку кар'єри індивідів. 

 Кар'єра і навчання у реальному часі і на постійній основі: період 

амортизації професійних навичок швидко скорочується, що пред'являє нові 

вимоги до навчання в цифрову епоху. Різке зростання високоякісного 

контенту і моделей цифрової діяльності відкриває персоналу швидкий доступ 

до безперервного навчання. 
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 Досвід співробітників: на зміну окремим завданням щодо підвищення 

рівня включеності персоналу і розвитку корпоративної культури приходить 

комплексний підхід до створення позитивного досвіду працівників щодо 

роботи в компанії.  

 Управління ефективністю: компанії з різних галузей економіки і 

регіонів проводять переоцінку всіх аспектів своїх програм управління 

ефективністю - від постановки цілей і оцінки їх досягнення до введення 

стимулюючих виплат і заохочень, вбачаючи в них вигоду для бізнесу. 

 Нове лідерство: багатьом організаціям необхідний принципово інший 

тип керівника - «цифровий лідер», який може формувати команди, 

забезпечувати постійну взаємодію і залученість співробітників, розвивати 

культуру інновацій, контролювати ризики в окремому сегменті діяльності і 

створювати умови для безперервного вдосконалення. 

У попередніх дослідженнях було розглянуто авторське визначення 

структурної адаптивності компанії у стратегічному контексті через базові 

елементи системи управління [6], на основі якого у цьому дослідженні 

конкретизуємо роль мотивації як базового чинника структурної адаптації 

підприємства у цифровій економіці. Структурна адаптивність означає 

внутрішню здатність підприємства до переходу від ієрархічних 

організаційних структур з концентрацією повноважень і відповідальності на 

вищих щаблях ієрархії до мережевих моделей, де робота виконується в 

командах з широким делегуванням повноважень і відповідальності, що 

посилює роль мотивації співробітників підприємств як ключового чинника 

адаптації до іншого типу горизонтальних взаємозв’язків, характерних для 

пласких організаційних структур.  

Робоча гіпотеза цього дослідження полягає в тому, що мотиваційний 

профіль показує найбільш значимі чинники мотивації працівників, 

обмежуючи здатність та можливі напрями структурної адаптивності 

підприємств, що суттєво впливає на їх довгострокову успішність в умовах 

цифрової економіки. 
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Для перевірки робочої гіпотези було проведено дослідження факторів 

мотивації працівників компанії, що надає професійні послуги та входить до 

складу групи компаній UHY Prostor - міжнародної мережі бухгалтерських та 

консалтингових фірм UHY International (Лондон, Великобританія). За даними 

інформаційного порталу Accountancy Age ця компанія входить до рейтингу 

"ТОП-20 міжнародних аудиторських консалтингових компаній" за 

результатами 2017 року [11]. 

Для визначення мотиваційного профілю було сформовано питання 

респондентам, які б свідчили про розвиненість таких чинників структурної 

адаптивності як мотивація команди і окремих спеціалістів прозоро 

обмінюватися інформацією, підвищувати власну кваліфікацію і переходити 

від команди до команди в залежності від проблеми, яку необхідно вирішити. 

Питання анкети для працівників компанії формувались на основі наступних 

чинників мотивації персоналу: прагнення до досягнень, самовдосконалення, 

різноманітність і зміни в роботі, висока заробітна плата, комфортні умови 

праці, цікава та корисна робота, визнання заслуг. 

Коротка характеристика статистичної вибірки дослідження. 

Дослідження виконано шляхом анкетування 25 працівників протягом квітня-

травня 2017 року, які працюють в одній з компаній групи UHY Prostor. 

Вікова структура респондентів: 48 % - 20-25 років; 32% - 25-35 років; 20% - 

старші 35 років. 76 % респондентів мають вищу освіту, 24% - незакінчену 

вищу освіту. 60% працівників працюють в компанії менше 2 років (серед них 

переважають студенти, що працюють на умовах неповного робочого часу), 

16% - від 2 до 5 років, 24% - більше 5 років.  

Результати дослідження. Всі респонденти стверджують, що робота для 

них є цікавою. 40% працівників повністю задоволені тим, що вони роблять 

щодня. Відносини в колективі 92% опитаних працівників визначають як 

хороші, 8% - як нормальні. Працівники компанії підтверджують, що умови 

праці, обстановка та необхідне обладнання відповідають їх потребам і вони 

працюють в комфортних умовах. 84% працівників визначають роботу в 
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компанії престижною. Також всі респонденти підтверджують, що в компанії 

добре поставлені робочі процеси, керівники діють ефективно і раціонально. 

60% опитаних задоволені рівнем оплати праці, 40% - не задоволені. Проте, 

60% працівників згодні отримувати заробітну плату, яка залежить тільки від 

їх особистих зусиль, навіть якщо існує ризик взагалі її не отримувати, 40% - 

не згодні з цим. 

Проаналізувавши відповіді на питання щодо факторів мотивації, можна 

сформувати мотиваційний профіль працівників компанії, див.рис.1. 

 
Рис. 1. Узагальнений мотиваційний профіль респондентів дослідження 

За результатами аналізу мотиваційного профілю компанії можна 

визначити, що найбільш значимими факторами мотивації для респондентів - 

співробітників компанії є рівень оплати праці, перспективи особистісного та 

професійного розвитку, змістовність і зацікавленість в роботі, хороші умови 

праці, хороші відносини в колективі та можливість дружнього спілкування. 
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Безумовно, оплата праці, це важливий чинник для всіх працюючих. 

Адже матеріальні ресурси задовольняють в першу чергу базові потреби 

людини, проте необхідно звернути увагу на те, що 40% працівників не 

задоволені рівнем оплати праці, а це може вплинути на безпеку бізнесу. 

Працівники також мають високу потребу у самовдосконаленні, 

оцінюють роботу з позицій перспектив розвитку власної кар’єри і набуття 

досвіду. Більшість працівників вбачають у роботі можливість для 

внутрішнього росту, тому працівники прагнутимуть виконувати завдання 

швидко і в максимально стислі строки. Колектив компанії переважно 

молодий, тому варто розробляти програми навчання і тьютингу, активно 

запроваджувати навчання в командах через спільну роботу над складними 

завданнями. 

Умови праці є, так званими, гігієнічними умовами праці. При 

незадовільних умовах праці у людини виникає незадоволення роботою. 

Однак, задовільний стан умов праці без включення інших факторів не є 

значимим фактором мотивації. 

Важливість змістовної і цікавої роботи для працівників створює широкі 

можливості для мотивації саморозвитку працівників. Обмеження для 

компанії може бути лише в площині кількості стандартизованих задач, які 

необхідно виконати при наданні бухгалтерських послуг, проте, автоматизація 

рутинних бізнес-процесів розширює можливості підприємства щодо 

врахування цього чинника мотивації. 

Для опитаних працівників важливо знати, що керівництво приділяє 

достатньо уваги таким факторам як згуртування команди, розвиток 

корпоративної культури і системи корпоративних традицій та звичаїв; 

підтримка колективних інтересів; наявність спільних цінностей. 

Окремо заслуговують на увагу ті фактори, які є найменш значимими для 

респондентів, а саме: приналежність до успішної і престижної компанії, 

можливість самому визначати методи і способи вирішення робочих завдань, 

визнання власних успіхів і досягнень в роботі з боку колег і керівництва. 
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Якщо розглядати ці фактори в контексті структурної адаптивності 

підприємства, то необхідно констатувати, що незважаючи на прагнення до 

саморозвитку і навчання, працівники не зацікавлені розвивати творчий 

підхід і самостійність у вирішенні професійних завдань, що є ключовим при 

організації роботи мережевих структур. Також недостатньо мотивуючими є 

фактори, що розвивають здібності «цифрового лідера» - керівника проектних 

груп з широким набором повноважень і відповідальністю за результат 

роботи команди. 

Відповідно, орієнтуючись на представлені вище загальні тенденції 

трансформації компаній в цифровій економіці, які залежать від мотивації, 

можна зробити наступний загальний висновок. Незважаючи на наявний 

значний потенціал щодо можливостей у ефективному навчанні працівників, 

компанія має суттєві обмеження щодо швидкої структурної адаптивності, у 

зв’язку з недостатньо розвиненими лідерськими якостями середньої ланки 

працівників та незадоволеністю рівнем оплати праці досить значної частки 

працівників, що унеможливлює ефективну роботу в пласкій мережевій 

організаційній структурі та стримуватиме подальший розвиток організації. 

Висновки. За результатами дослідження було ідентифіковано загальні 

тенденцій трансформації компаній в цифровій економіці, успішність яких 

залежить від мотивації працівників. Найбільш значимими з них є наступні: 

кар'єра і навчання у реальному часі і на постійній основі через швидкий 

доступ до безперервного навчання і цифрового контенту; комплексний підхід 

до створення позитивного досвіду працівників щодо роботи в компанії; 

переоцінка систем управління ефективністю, зокрема в аспекті введення 

стимулюючих виплат і заохочень; формування принципово нових керівників 

середньої ланки, які можуть формувати команди, впроваджувати інновації, та 

контролювати ризики. Звичайно, кожна окрема з названих тенденцій 

потребує подальших досліджень у частині розроблення ефективних 

механізмів трансформації підприємств. Робоча гіпотеза дослідження про 

інформативність мотиваційного профілю, як інструменту визначення 
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обмежень щодо можливих напрямів структурної адаптивності підприємств 

підтвердилась. За результатами дослідження було визначено ряд обмежень 

для компанії, подолання яких сприятиме підвищенню її структурної 

адаптивності і забезпечить успішність у довгостроковій перспективі. 
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто теоретичну базу здійснення публічних 
закупівель, визначено основні поняття, якими оперуються при їх здійсненні, 
з'ясовано роль закупівель в економіці країни, наведена класифікація. 
Виявлено основі принципи європейської практики при здійсненні публічних 
закупівель. У зв'язку з тим, що система закупівель має значний вплив на 
економіку держави розглянуто стратегічну, інноваційну, контрольну, 
соціальну, регулюючу, стимулюючу функцій держави, на які спрямовані 
закупівлі. Для систематизації інформації про діючу систему публічних 
закупівель в Україні та для здійснення її подальшого аналізу розглянута її 
організаційна модель.  
КЛЮЧОВІ СЛОВА: публічні закупівлі, торги, бюджетні кошти, модель 
закупівель  
 

ABSTRACT. The article discusses the theoretical basis of public procurement, the 
basic concepts, which are operated in carrying out public procurement, the role of 
procurement in the economy. The principles of european public procurement 
practice are revealed: transparency; accountability and compliance procedures; 
open and effective competition; non-discrimination; justice. Due to the fact that the 
system of procurement has a significant impact on the economy of the state is 
considered a strategic, innovative, control, social, regulatory, stimulating functions 
of the state, aimed at public procurement. The classification of public procurement 
is based on the following criteria: according to the geography of the bidding- state 
and international; the expected value thresholds- above thresholds (open tender, 
negotiated procedure and competitive dialogue) and below the thresholds (below 
the thresholds procurement and report); model of purchases- centralized, 
decentralized and mixed; by the subject of procurement- there are purchases of 
goods, works and services.  
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Закупівля товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти здійснюється із 

застосуванням тендерів, що потенційно сприяє економії бюджетних коштів 

та прозорості закупівельного процесу. Обмеженість знань учасників 

процедур закупівель, недосконалість законодавֹства стає перешкодою 

розвитку еко-системи публічних закупівель.  

Мета статті. Розглянути теоретичну базу здійснення публічних 

закупівель та їх роль в економіці держави та удосконалити класифікацію  

Виклад основного матеріалу. Необхідним є визначення поняття 

закупівля як основи системи публічних закупівель. Вітчизняні та інозмені 

науковці відносять до поняття публічні закупівлі такі дефініції як закупівля, 

тендер, торги, прок'юрмент, державні закупівлі та публчні закупівлі. 

Закупівля – це процес придбання замовником товарів, робіт, послуг 

належної якості, у необхідній кількості, у потрібний час, за прийнятною 

ціною, у відповідного постачальника [1]. 

Тендер (англ. Tender) — пропозиція.  О. Череватий визначає тендер ─ 

як конкурентна форма розміщення замовлення на закупівлю товарів, надання 

послуг чи виконання робіт відповідно до заздалегідь визначених у 

документації умов, в узгоджені терміни на принципах змагальності, 

справедливості й ефективності [2]. 

С. Науменко у свої працях ототожнює поняття тендер та торги та 

визначає це як здійснення конкурентного відбору учасників з метою 

визначення переможця тендеру (торгів) згідно з процедурами (крім 

процедури закупівлі в одного постачальника) або оголошення покупцем 

(замовником) конкурсу для продавців (постачальників) із заздалегідь 

визначеними характеристиками [3]. 

Також, під торгами (тендерами) розуміється або процедура розміщення 

замовлень на закупівлю продукції для державних постачань, тобто, власне 

кажучи, спосіб закупівлі, або конкурс [4]. 
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У вітчизняній економічній літературі немає чіткого розмежування між 

дефініціями «державні закупівлі» та «публічні закупівлі». О. Критенко, 

зазначає, що державні закупівлі – це певна, регламентована законодавством 

діяльність держави з придбання товарів, робіт і послуг з найбільшою 

ефективністю й найменшими витратами для забезпечення діяльності держави 

та впливу на розвиток галузей національної економіки й зміцнення 

соціальної політики [5]. На думку Н. Ткаченко - це механізм взаємовідносин 

між замовником та учасниками щодо розміщення державних договорів на 

постачання товарів, надання послуг та виконання робіт переважно на 

конкурентних засадах відповідно до бюджетних призначень, що 

здійснюються з метою задоволення державних потреб [6]. Державна 

закупівля – це процес придбання замовником товарів, робіт, послуг належної 

якості, у необхідній кількості, у потрібний час, за прийнятною ціною, у 

відповідного постачальника за державні кошти [7]. В.В. Зубар, розглядає 

державні закупівлі - як закупівлі, що здійснюються шляхом прямого 

придбання органами державного управління та місцевого самоврядування 

(бюджетними установами і підприємствами) суспільно необхідних товарів за 

рахунок коштів платників податків і неподаткових доходів, акумульованих у 

бюджетах та позабюджетних фондах держави [8]. У сучасному українському 

законодавстві термін «публічна закупівля» з'явився лише у 2016 році з 

появою нового Закону України «Про публічні закупівлі» [9], в якому 

визначається як придбання замовником товарів, робіт і послуг. Слід 

зазначити, що дане визначення не може в повній мірі охарактеризувати 

сутність публічних закупівель, адже публічні закупівлі є ширшим поняттям, 

аніж державні закупівлі. Провівши аналіз вищезазначених визначень, у 

вузькому значенні економічну сутність публічних закупівель можна 

визначити як виконання функцій держави та задоволення суспільних потреб 

за рахунок закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок публічних фондів. У 

широкому значення - це механізм перерозподілу грошових коштів. Закупівлі 

здійснюються за рахунок державного або місцевого бюджетів а також за 
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кошти державних та комунальних підприємств, фактично за кошти платників 

податків. Акумулювані кошти повертаються до платників податків у вигляді 

товарів, робіт та послуг, що були придбані за бюджетні кошти.    

Важливість ролі публічних закупівель обумовлюється не тільки 

значними обсягами коштів, що спрямовані на задоволення суспільних потреб 

держави, вони також сприяють таким напрямкам як:       

- створення нових робочих місць на ринку праці;     

 - створення попиту на інноваційні товари, роботи та послуги;  

 - ефективність використання бюджетних коштів;    

 - залучення бізнесу до участі в тендерах;      

 - регулювання кон'юнктури ринку;       

 - охорона навколишнього середовища; 

- підвищення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу. 

 Також, визначається фінансова роль державних закупівель, що полягає 

у регулюванні формування і виконання Державного та місцевого бюджетів. 

Бюджетний кодекс зобов’язує розпорядників державних коштів здійснювати 

платежі з бюджету лише за наявності бюджетного призначення, що має 

кількісні та часові обмеження на бюджетний рік [10]. 

Світова практика публічних закупівель визначає базові принципи їх 

здійснення: транспарентність, підзвітність, забезпечення конкуренції, 

недопущення дискримінації. Основні принципи здійснення публічних 

закупівель в Україні включають в себе принцип максимальної економії та 

ефективності, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, 

недискримінація учасників, об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних 

пропозицій, запобігання корупційним діям і зловживанням. 

 Принцип максимальної економії та ефективності має на меті 

мінімізацію витрат на придбання певних товарів, робіт та послуг, тобто 

співвідношення ціни та якості при здійсненні закупівлі. Окрім ціни, 

важливим критеріями є найменші витрати протягом життєвого циклу товару 

та потенційні додаткові витрати. 
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 Згідно українського законодавства приймати участь у публічних 

закупівлях можуть практично всі, що мають статус юридичної або фізичної 

особи, резиденти та нерезиденти на рівних правах, що реалізує в собі 

принцип недискримінації учасників. Також, тендери повинні відбуватись на 

заздалегідь оголошеними правилами та своїми умовами забезпечувати рівні 

умови для всі учасників. 

 Принцип відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель полягає у 

повноті доступу до будь-якої інформації стосовно тендеру через електронну 

систему закупівель, а також наданні інформації зацікавленим особам. 

 Проведення публічних закупівель знаходяться під значною увагою 

контролюючих органів. Законодавством передбачено оприлюднення 

документів, що пов'язані із проведенням закупівлі та складання звітності. 

Замовники несуть цивільно-правову, дисциплінарну та адміністративну 

відповідальність, що запобігає корупційним діям і зловживанням. 

 Дослідження сучасної економічної літератури допомогло виявити, що 

питання класифікації публічних закупівель є недостатньо висвітленим та у 

повній мірі класифікованим.  

Класифікувати публічні закупівель можна за такими критеріями 

(табл.1) за географією проведення торгів: державні та міжнародні; за 

очікуваною вартістю порогів: вищепорогові (відкриті торги, переговорна 

процедура та конкурентний діалог) та допорогові (допорогові закупівлі та 

звіт про укладений договір); за моделлю закупівель: централізована, 

децентралізована та змішана; конкуренція вважається такою, коли прийшло 

два та більше учасника на торги. За предметом закупівлі розрізняють 

закупівлі товарів, робіт та послуг.  
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Таблиця 1 

 Класифікація публічних закупівель 

Критерій Класифікація 

Географія - міжнародні 
- державні 

Пороги - допорогові 
- вищепорогові 

Модель закупівлі 
- центразована 
- децентралізована 
- змішана 

Предмет закупівлі 
- товари 
- роботи 
- послуги 

Конкуренція - конкурентні 
- неконкурентні 

Джерело: Складено автором 
 

Система публічних закупівель має значний вплив на економіку 

держави. Публічні закупівлі спрямовані на виконання ряду функцій держави, 

узагальнено дані функції наведено у табл.2 

Таблиця 2 

Функції держави у здійсненні публічних закупівель 

Функція Напрямок реалізації 
Стратегічна Підтримка перспективних галузей 

економіки 
Інноваційна Створення економічних передумов для 

розвитку інноваційної продукції 
Контрольна Контроль за використанням бюджетних 

коштів 
Соціальна Забезпечення зайнятості населення за 

рахунок створення нових робочих місць 
Регулююча Вплив на кон'юктуру ринку, створення 

попиту на певні категорії товарів 
Стимулююча Стимулювання макроекономічних 

показників держави 
Джерело: Складено автором 
 
 Для систематизації інформації про діючу систему публічних закупівель 

в Україні необхідно розглянути її організаційну модель.  
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 Суб'єктами державних закупівель виступають всі органи державної 

влади, місцевого самоврядування, соціального страхування, а також 

юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які 

забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така 

діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі. 

Замовником є держава в особі державних організацій та установ, 

представниками яких є посадові особи. Проте при здійсненні закупівель за 

державні кошти у такої особи може виникнути зацікавленість у 

потенційному постачальнику, що призведе до корупції [11]. Отже, 

суб'єктами публічних закупівель є замовники учасники закупівлі, 

уповноважений орган в сфері публічних закупівель – Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, контролюючі органи, 

громадянське суспільство, правоохоронні органи.Також, слід зазначити, що 

чіткого визначення поняття «суб'єкт державних закупівель» в сучасному 

законодавстві України не надано.  

 Замовники - органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також юридичні особи (підприємства, установи, 

організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або 

територіальної громади та здійснюють це не на комерційній основі. 

Замовники відповідають одному з критеріїв: юридична особа є 

розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; органи державної влади чи 

органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю 

голосів у вищому органі управління юридичної особи; у статутному капіталі 

юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) 

перевищує 50 відсотків. 

 Учасники закупівлі – фізична або юридична особа (резидент або 

нерезидент), яка подала свою цінову пропозицію та письмово виявила 

бажання брати участь у закупівлі. У разі проведення переговорної процедури 

– взяла участь у переговорах стосовно закупівлі. 
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 Об'єктами публічних закупівель є залишки державних коштів на 

казначейських рахунках, надходження грошових коштів у результаті 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, тобто всі грошові кошти, 

які спрямовані на здійснення закупівель. 

 Висновки. Публічні закупівлі виступають як механізм регулювання 

кон'юктури ринку, а також запобігають проявам корупції в органах 

державної влади за рахунок того, що більшість закупівель проходять через 

електронну систему Prozorro. На сьогодні теоретична база публічних 

закупівель не є досконалою та має значну кількість термінів, що дублюють 

один одного. Напрямками подальших досліджень є опитимізація 

категорійного апарату публічних закупівель.  
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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена дослідженню використання реклами у різних 
медіа-каналах з метою донесення конкурентних переваг компанії до 
потенційних споживачів, максимальної передачі рівня 
конкурентоспроможності підприємства у свідомість клієнтів, а також 
ефективного проходження шляху взаємодії бренду з покупцем. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: конкурентна перевага, конкурентоспроможність, 
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ABSTRACT. The article is dedicated to considering of advertisement using in 
various media channels in order to bring the competitive advantages of the 
company to potential customers, maximize the transfer of the level of 
competitiveness of the enterprise to the consciousness of clients and for the 
effective passage of the path of interaction between the brand and the buyer. 
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Вступ. У сучасних економічних умовах як в Україні, так і в світі в 

цілому, існує надзвичайна кількість підприємств, компаній та брендів, які 

господарюють у всіх сферах економічної діяльності, і кожен з них прагне 

зайняти якнайбільшу частку ринку, отримати найбільші продажі, визнання, 

бути лідером, бути конкурентоспроможним та не поступатись своїм місцем 

серед усіх суб’єктів економічної діяльності. Саме велика кількість брендів 

робить інформаційне середовище потенційного клієнта та споживача таким 

дезінформованим та невизначеним до купівлі конкретного товару чи 

використання послуги конкретного підприємства. Таким чином, які б засоби 

підвищення конкурентоспроможності не використовували компанії: 

підвищення якості продукції, управління якістю, управління витратами та 

інші, її продукцію та пропозицію просто ніхто не помітить, яким би високим 

рівнем конкурентоспроможності вона не володіла.  

Отже постає надзвичайно актуальне питання інформування споживачів та 

клієнтів про свій товар або послуги, і на цьому етапі незмінним інструментом 

маркетингової діяльності, який дозволить донести створений усіма іншими 

етапами рівень конкурентоспроможності до потенційного, а згодом і 

реального покупця, виступає реклама у будь-яких її проявах. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.  Розглядали рекламу та 

маркетингову діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності 

компанії такі автори як Безрукова Н.В., Гунченко В.О., Горбаль Н.І., 

Королюк Д., Калініченко Л.Л., також багато інших авторів розглядали 

рекламу як один із інструментів підвищення рівня конкурентоспроможності 

фірми у поєднанні із іншими засобами. 

Мета статті. Аналіз публікацій на тему ролі реклами у процесі 

підвищення конкурентоспроможності компанії показав, що жоден з авторів 

не розглядає особливості впливу різних медійних каналів, а також різних 

шляхів впливу, таких як побудову охоплення, формування знання, конверсію, 

утримання тощо. Це наштовхнуло на значно глибше вивчення даних аспектів 

та їх висвітлення у даному дослідженні.  
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Результати дослідження. Загалом варто почати із визначення двох 

основних термінів даної статті, а саме: конкурентоспроможність компанії – 

це певна абстрактна міра переваги продукції, послуг, організаційних систем 

та будь-яких інших елементів компанії та аспектів її діяльності над цими ж 

елементами та аспектами діяльності іншої компанії, що господарює у 

ідентичній або суміжній сфері господарської діяльності. Реклама – це 

інформування потенційного споживача або клієнта з використанням будь-

якого формату про переваги товару або послуги компанії-рекламодавця. 

Тобто реклама – це засіб привернення увагу до себе, але її дія відрізняється в 

залежності від життєвого циклу компанії, бренду чи окремого продукту. 

Якщо на початковому етапі реклама виступає у ролі повідомлення про появу 

того чи іншого товару на ринок, то на етапі зрілості реклама виконує 

функцію нагадування, а на етапі занепаду – функцію відновлення. 

Насправді рекламу можна вважати чи не одним із найважливіших 

елементів як у процесі підвищення рівня конкурентоспроможності товару та 

бренду, так і у його звичайній діяльності. Звісно найбільше це твердження 

стосується компанії з бізнес-моделлю B2C. Адже яким би високо не 

оцінювався рівень конкурентоспроможності компанії та її продукції, якщо 

про цю високу якість, вигідну ціну, неповторну унікальність тощо не 

проінформувати потенційного клієнта, то будь-які стратегічні плани по 

підвищенню конкурентоспроможності будуть мати ефективність рівну нулю. 

Стратегічний маркетинг відіграє дуалістичну роль в організації. З одного 

боку, він є механізмом управління розвитком продуктового портфеля, з 

іншого – формування й розвитку конкурентоздатності самої організації [6]. 

Якщо ж говорити про те, яким чином поєднується компанія або бренд 

із споживачем, то тут варто перейти до одного з основних аспектів 

дослідження, а саме: шляху від знання до лояльності до бренду або компанії 

[1]. 

Отже будь-який бренд проходить шлях від простого знання клієнта про 

існування цього бренду до лояльності до цього бренду, що в свою чергу 
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спричиняє повторну купівлю або користування послугою, що для компанії 

означає як і збільшення доходів та прибутків, так і нарощування бази 

постійних клієнтів. 

Давайте детальніше розглянемо цей шлях знайомства клієнта з брендом 

(рис.1). 

 
 

Рис.1. Шлях від знання бренду до лояльності 
 

Отже першим етапом зв’язку потенційного покупця або клієнта з 

компанією виступає Знання, саме його рівень забезпечується рекламою, а як 

наслідок створюється можливість донесення конкурентоспроможності та 

переваги продукції або послуги до клієнта. В залежності від часу, місця та 

ефективності реклами, іноді і під впливом інших факторів знання переходить 

у етап Споживання або Купівлі. Цей процес відбувається через так звану 

Конверсію, яка одночасно є і показником, що вказує на відношення рівня 

Споживання до рівня Знання. На наступному етапі починають діяти усі 

раніше застосовані засоби підвищення конкурентоспроможності, тобто при 

високій якості продукції, гарно сформованій соціальній платформі та інших 

перевагах бренду відбувається перехід від етапу Споживання до етапу 

Лояльності, на якому клієнт вже перестає бути потенційним і в більшості 

випадків стає на певний проміжок часу постійним. Процес переходу від 

етапу Споживання до етапу Лояльності називається Утримання. Як і у 

випадку із Конверсією, Утримання одночасно виступає і показником, який 

показує відношення рівня Лояльності до рівня Споживання.  

Звісно багато існують ситуації, коли описаний шлях закінчується вже 

на першому етапі Знання, наприклад, якщо цільова аудиторія взагалі не 

зацікавлена у придбанні та використанні товару чи послуги. До речі, це 

 
 

Знання Конверсія Споживання Утримання Лояльність 
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трапляється з кожним із нас майже чи не щодня, адже ми можемо бачити 

безліч рекламних повідомлень, знати про певні товари та бренди, але просто 

не купувати їх через відсутність необхідності у цьому. Також при 

недостатній реалізації інших методів забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності шлях може обірватись після етапу Споживання. 

Варто також зазначити, що можливий ще більш детальніший розгляд 

шляху взаємодії бренду та споживача, в якому присутні такі етапи як 

Рішення, Повторна купівля та інші, але необхідності розкриття цього аспекту 

в такій деталізації відсутнє. 

Тепер перейдемо до розгляду наступного аспекту – розгляд медійних 

каналів реклами, а також безпосередній зв'язок із шляхом від бренда до 

споживача, рівня конкурентоспроможності та як наслідок результативності 

діяльності підприємства. 

Отже виділяють 5 основних медійних каналів реклами: 

- Телебачення 

- Інтернет 

- Зовнішня реклама 

- Радіо 

- Преса (Друковані видання) 

Та декілька додаткових медійних каналів: 

- Кінотеатри 

- Аптеки 

- Реклама всередині магазину 

- Транспорт 

- Тощо 

В свою чергу кожен із основних медійних каналів також поділяється на 

ще більш дрібні, наприклад, телебачення - на спонсорство та пряму рекламу, 

інтернет – банерна, відео-реклама і так далі. Необхідність у більш детальній 

класифікації в рамках даного дослідження відсутня. 
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Варто зазначити, що кожен із каналів реклами має свою ефективність, 

свою особливість, свою вартість. Детальніше про ці моменти наведено у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Основні рекламні медіа-канали 

Вид рекламного 
каналу Направленість каналу Особливості 

Телебачення Охоплення, побудова знання, 
формування конверсії Найдорожчий канал 

Інтернет 
Охоплення, формування 
конверсіє, формування 

лояльності 

Найсучасніший канал, 
відносно дешевий 

Зовнішня реклама Охоплення, побудова знання Канал, який неможливо 
«вимкнути» 

Радіо Побудова знання 
Переживає 

переродження через 
музичні онлайн сервіси 

Преса Побудова знання Найстаріший канал, 
втрачає позиції 

 
Тож використання того чи іншого каналу залежить як від цілей 

маркетингової компанії, так і від життєвого циклу продукції, послуги чи 

бренду в цілому, а також від того, яку частину рівня 

конкурентоспроможності підприємство намагається донести до потенційного 

клієнта. 

Наприклад, для товарів та брендів, які лише з’явились на ринку 

найкращим за ефективністю каналом буде телебачення, цей канал має 

найбільше охоплення в Україні, чудово будує знання, але разом з тим є 

досить дорогим. 

Для відомого бренду, який прагне налаштувати комунікаційну 

платформу зі своїми споживачами, зміцнити лояльність клієнтів до себе 

досить вдалим вибором буде інтернет як медійний канал. 
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Звісно ефективність та виконання цілей рекламною компанією залежить не 

лише від обраного медійного каналу та вкладених коштів, а й від рівня 

креативності, запам’ятовуваності, вірусності тощо. 

Креативний маркетинг «винаходить» конкретні форми і зміст 

маркетингових комунікацій. Незважаючи на творчу природу креативного 

маркетингу, творчість повинна строго відповідати обраній стратегії 

маркетингової діяльності. Від недоречного креативу страждає маркетинг 

багатьох підприємств. Якщо зусиллями директорів з маркетингу, рекламістів 

і креаторів був зроблений неправильний креатив, то можна не тільки 

втратити вкладені в рекламу гроші, але і зазнати збитків та погіршити власні 

конкурентні позиції [2]. 

Для максимального донесення своїх конкурентних переваг до 

споживачів, а також для підвищення загального рівня 

конкурентоспроможності компанії шляхом побудови бренду в маркетинговій 

компанії, майже завжди використовують мікс рекламних каналів, 

пропорційність якого залежить від поставлених задач та наявних бюджетів. 

Брендинг – це системний, обґрунтований, виважений процес, що 

передбачає планування та впровадження маркетингового комплексу заходів 

щодо створення торговельної марки, розроблення плану перетворення 

торговельної марки на бренд, зокрема шляхом розроблення відповідного 

імені, корпоративного стилю та дизайну, рекламних кампаній, проведення 

акцій зі стимулювання збуту, цілеспрямованого PR, з метою формування 

бажаних асоціативних вражень у споживачів [3]. 

До речі брендинг можна також розглядати як окремий інструмент 

підвищення рівня конкурентоспроможності, в такому разі важливість 

використання реклами збільшується, при цьому збільшуються і бюджети. 

Створення та розвиток бренду повинні бути частиною стратегічної 

маркетингової стратегії. 

Особливостями впровадження брендингу в Україні є активізація 

капіталовкладень у розробку брендів найбільших компаній та те, що 
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компанії, які формують сильний бренд, постійно модифікують свою 

продукцію, орієнтуються на новітні розробки, інноваційні технології ведення 

бізнесу, вдосконалюють продукцію, розширюють асортимент. В основному 

українські компанії керуються не одним брендом, а пакетом брендів, що 

орієнтовані на різні цільові аудиторії, тобто сегменти ринку [7]. 

Варто зазначити, що формування маркетингових комунікацій має бути 

системним та засновуватись на довгостроковому плані підприємства, 

встановленні довготривалих відносин зі споживачами, формуванні лояльної 

аудиторії [5]. Несистемна комунікативна політика підприємства є 

неефективною, і дозволяє вирішити лише поточні проблеми у залученні 

клієнтів, а отже призводить до збільшення витрат. 

Перейдемо до моменту поєднання вищенаведених аспектів, а саме: 

шляху зв’язку  бренду з клієнтом та рекламними медіа-каналами з рівнем 

конкурентоспроможності підприємства та можливостями як його 

максимального донесення до споживачів, так і підвищення. 

Отже побудуємо систему-фільтр на вході якої буде знаходитись 

конкурентні переваги компанії або окремого продукту, сполучною ланкою 

буде рекламна компанія, а на виході ми матимемо перетворення рівня 

конкурентоспроможності у додатковий дохід та постійних клієнтів (рис.2). 
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Рис. 2  Система-фільтр конкурентних переваг  

у додатковий дохід за допомогою реклами 
 

Розглянемо систему більш детальніше. Загалом для того, аби 

дізнатись рівень Знання, Споживання або Лояльності проводиться 

вивчення цільових аудиторій шляхом опитування. Це може бути як власне 

дослідження, так і використання послуг спеціалізованих компанії, 

наприклад, TNS Kantar із дослідженням MMI [4]. 
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   На першому етапі у нас існує певний побудований компанією рівень 

конкурентоспроможності. Шляхом рекламної компанії через оптимальний 

медіа-мікс конкурентні переваги бренду проходять через фільтр Знання, 

після якого певна частина рівня конкурентоспроможності втрачається, 

адже є потенційна аудиторія, яка не проконтактувала із рекламою та навіть 

не дізналась про товар, послугу та бренд в цілому.  

Далі, частина конкурентних переваг, яка пройшла етап Знань в 

процесі конверсіє переходить до етапу Споживання. Вже на цьому етапі 

конкурентні переваги компанії починають приносити додатковий дохід, 

який надходить через купівлю товару або використання послуги.  

Якщо конкурентні переваги бренду були достатньо сильні, або 

рекламна компанія була сформована на формування лояльності, через 

процес утримання рівень конкурентоспроможності переходить до етапу 

Лояльності. 

Потрапляння конкурентних переваг на етап лояльності вважається 

надзвичайно успішним наслідком рекламної компанії, адже після фільтру 

Лояльності конкурентні переваги капіталізуються знову ж таки у 

додатковий дохід та постійних споживачів, які в свою чергу шляхом 

постійного повторного відвідування приносять знову ж таки додатковий 

дохід. 

Цікавою особливістю та вагомою перевагою інструменту реклами є 

те, що окрім функції донесення конкурентних переваг від підприємства до 

споживача, вона також виконує функцію підвищення рівня 

конкурентоспроможності цього ж підприємства. 

Відбувається це шляхом формування лояльності до компанії, завдяки 

чому формується імідж компанії, який є надзвичайно сильним засобом 

підняття конкурентоспроможності підприємства.  

Також позитивно на рівень конкурентоспроможності впливає оборот 

її самої ж через представлену систему-фільтр, адже це збільшує грошовий 

потік і дохід компанії, що в свою чергу збільшує кількісну частину 
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конкурентоспроможності компанії, а як наслідок і загальний рівень 

конкурентоспроможності бренду. 

Для більш чіткого розуміння фільтру спробуємо розібрати 

практичний приклад. 

Уявімо компанію, яка надає туристичні послуги. Компанія мала 

значний стартовий капітал та чудового менеджера, тому змогла 

сформувати такі конкурентні переваги як страхування усіх етапів 

відпочинку, нижчі ціни, ніж у конкурентів, кращі умови відпочинку тощо, 

а також оцінивши ринок та конкурентів, було встановлено рівень 

конкурентоспроможності через інтегральний показник – 8,9 балів. 

Звісно це об’єктивно досить високий рівень, але залишається 

відкритим питання донесення цих конкурентних переваг до клієнтів.  

Для реалізації цього завдання була сформована рекламна компанія, 

що полягала у побудові знань за допомогою зовнішньої реклами та 

інтернету, та формуванню лояльності за допомогою спецпроекту в 

інтернеті. 

За дослідженням рівень Знань в результаті рекламної компанії 

становив 60%, рівень Споживання 20%, а Лояльності 5%. 

Для визначення ефективності впливу реклами на шлях бренд-клієнт, 

можна розрахувати Конверсію та Утримання. 

 

 

 
  Такі результати є досить посередніми, але також залежить від 

затрачених бюджетів та поставлених цілей. 
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Якщо ж теоретично говорити про рівень конкурентоспроможності 

туристичної компанії, який дійшов до клієнтів, то це: 

, 

де РКс – рівень конкурентоспроможності на Споживанні 

     РК п – рівень конкурентоспроможності початковий 

, 

де РКл- рівень конкурентоспроможності на Лояльності 

Таким чином ми бачимо, що через неефективну рекламну компанію 

туристична фірма не змогла в повній мірі донести свої конкурентні 

переваги до клієнтів, але за рахунок обертання у системі-фільтрі ці 

показники будуть з часом збільшуватись, що за рахунок збільшення 

показників Конверсіє та Утримання також збільшить рівень 

конкурентоспроможності фірми. 

Висновки. Отже маючи високий рівень конкурентоспроможності все 

одно існує необхідність використання засобів донесення конкурентних 

переваг та ключових компетенцій до потенційних споживачів шляхом 

реклами. Адже обов’язково необхідно подолати шлях взаємозв’язку 

бренду та споживача від Знання і хоча б до Споживання, а ще краще до 

Лояльності.  

В залежності від поставленої мети та наявних бюджетів для 

реалізації цих цілей використовуються різні рекламні медіа-канали, кожен 

з яких має свої особливості. 

Все це забезпечує обертання конкурентоспроможності через 

систему-фільтр, що доносить конкурентні переваги до споживачів та 

збільшують загалом рівень конкурентоспроможності і дохідність компанії.   
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АНОТАЦІЯ.  В умовах глобалізації світової економіки в Україні виникає 
необхідність формування  прогресивних моделей розвитку  підприємства, 
таких як  концепція бережливого виробництва.     В роботі досліджено 
теоретичні аспекти розвитку концепції бережливого виробництва. Розглянуто 
економічні результати, що досягаються впроваджуючи концепцію 
«бережливого виробництва». Наведено ТОР-25 інструментів бережливого 
виробництва, які застосовуються і впроваджені на успішних компаніях світу. 
Ознайомлено з досвідом впровадження концепції «бережливого 
виробництва» в практику українських компаній. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: концепція бережливого виробництва, цінність, 
інструменти бережливого виробництва, збалансована система показників. 
 
ABSTRACT. In the context of the globalization of the world economy, there is a 
need for the formation of progressive models of enterprise development in 
Ukraine, such as the concept of lean production. The theoretical aspects of the 
development of the concept of lean production are investigated in the paper. The 
economic results, which are achieved by introducing the concept of "lean 
production", are considered. The TOR-25 tools of lean production are presented, 
which are applied and implemented on the successful companies of the world. 
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Acquainted with the experience of implementing the concept of "lean production " 
into the practice of Ukrainian companies. 
KEY WORDS: concept of lean production, value, tools of lean production, 
Balanced Scorecard. 

 
Вступ. Результативність та ефективність функціонування 

підприємства, перспективи його подальшого зростання на національному та 

міжнародному ринках в значній мірі залежать від уміння створювати та 

примножувати цінності компанії. Одним з управлінських підходів, який 

спрямований на досягнення цього, є концепція бережливе виробництво – 

набір методів та інструментів, постійне використання яких дозволяє досягти 

максимальної ефективності виробництва. 

З концепцією бережливого  виробництва знайомлять праці Таічі Охо,  

Шігео Шінго,  Д. Лайнера, Д. Джонсона, М. Вейдера, Д. Вумека, М. 

Джорджа, М. Імаі, О. Несиоловського, О.С. Віханського, К.А. Гордєєвої, 

Т.В.Омельяненко, Л.О.Терещенко та інших науковців. Теорія бережливого  

виробництва стала всесвітньо визнаною теорією після виходу наприкінці ХХ 

ст. книги Womack & Jones “The Machine That Changed The World”.  

Мета статті (постановка проблеми). Полягає в дослідженні 

теоретико-методичних та прикладних аспектів впровадження корпоративної 

концепції бережливого виробництва. Проблемою впровадження концепції 

бережливого виробництва на вітчизняних підприємствах слід займатися 

систематично та цілеспрямовано. Довгий час наші підприємства не 

замислювались над поняттями «економність», «цінність», «вартість». На 

противагу концепція бережливого виробництва є тим інструментом, з 

використанням якого можна суттєво скоротити невиправдані втрати цінності, 

значно зменшити виробничі та невиробничі витрати, що має призвести до 

збільшення вартості українських компаній на цільових ринках. 

Результати (викладення основного змісту). Нині тисячі підприємств у 

всьому світі озброюються методологію бережливого виробництва. Бережливе 

виробництво (Lean production) – це ефективна концепція менеджменту, яка 
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бере свої витоки у компанії Toyota і суть якої полягає в оптимізації бізнес-

процесів за рахунок максимальної орієнтації на ринкові інтереси і потреби 

клієнта, постійному усуненні всіх можливих видів втрат і врахування 

мотивації кожного працівника. Вона несе в собі процес залучення в 

оптимізацію діяльності кожного співробітника підприємства та максимально 

орієнтована на споживача. Впровадження концепції бережливого 

виробництва дозволяє вирішити цілу низку ключових проблем, з якими 

постійно зіштовхуються більшість підприємств: досягти високої якості при 

мінімальних витратах, скоротити терміни створення продукції, уникнути 

надвиробництва, врегулювати питання поставок.  

Автор книги «Машина яка змінила світ» Дж. Вумек в своїх працях 

описуючи концепцію бережливого виробництва розглядає такі моменти, як 

побудова грамотної і ефективної системи взаємовигідних відносин між 

постачальником і споживачем, а також способи скорочення втрат і методи 

розвитку підприємства [1]. 

Фундатор виробничої філософії Кайдзен Масаакі Імаі у своїх працях у 

зміст бережливого виробництва вкладає напрацювання японського 

менеджменту як основу безперервного вдосконалення діяльності 

підприємства, яка пов'язана з формуванням доданої вартості і 

взаємовідносинами з споживачем [2]. 

В свою чергу автори книги «Бережливе виробництво: синергетичний 

підхід до скорочення втрат» У.Левінсон та Р.Рерік описують концепцію 

бережливого виробництва на базі узагальнення японських виробничих 

методів, які дозволяють оптимізувати витрати часу, капіталу та простору 

разом із збільшенням ефективності виробництва, скорочення браку. Автори 

показують, як за допомогою бережливого виробництва сучасні підприємства 

можуть домогтися такого ж успіху, якого досягли компанії Ford, Toyota, Dell. 

Описують такі інструменти бережливого виробництва як Kaizen, Kanban, 

Poka-Yoke, головна мета - скорочення дій, які не додають цінності при 

створенні блага [3]. 
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В свою чергу, Джон Девід Манн у своїх роботах описує важливі 

питання, пов'язані з принципами бережливого виробництва і їх 

впровадженням на виробництві - значимість лідерства на підприємстві, 

контроль на візуальному рівні, стандартизація системи звітності, дисципліна 

на підприємстві [4]. 

Автори Брайан Маскелл та Брюс Баггалі описують особливості 

впровадження концепції бережливого виробництва в фінансовій діяльності, 

обліку та системі звітності на підприємствах. Детально розглядають етапи 

перетворення корпоративної фінансової системи в контексті впровадження 

концепції бережливого виробництва [5]. 

Останні статистичні дані свідчать про те, що нині бережливе 

виробництво поширене майже серед 100% японських компаній, 72% 

компаній США, у Великобританії – 56%, в Бразилії – 55%, в Мексиці – 42%, 

в той час як на Україні бережливим виробництвом займаються тільки окремі 

фірми. Для підприємств України такий крок переходу на ощадливе 

виробництво був би логічним у зв’язку із вступом її у ВТО і значним 

підвищенням вартості енергоресурсів. 

Концепція бережливого виробництва вдало використана у формування 

виробничої системи Toyota Motor Corporation. Дана система усілякими 

способами намагається знайти невидимі втрати, які зазвичай ховаються під 

час поверхневого огляду. Зазвичай виділяють вісім основних видів втрат, які 

не додають цінності у ході здійснення виробничої діяльності. Вони наведені 

у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Види втрати цінності за концепцією бережливого виробництва 
 № 
з/п 

Вид втрати 
цінності 

Опис 

1 Перевиробництво Виробництво виробів, на які не надходило замовлення, веде до 
надлишку запасів і породжує такі втрати, як надлишок робочої 
сили і складських приміщень, а також витрати на 
транспортування. 

2 Втрати часу у 
наслідок 
очікувань 

Робітники, які спостерігають за роботою автоматичного 
устаткування, простоюють в очікуванні чергової робочої 
операції, інструменту, деталей і т. д. або просто сидять без 
роботи через відсутність деталей, затримку в ході обробки, 
простій обладнання та брак  потужності.  

3 Зайве 
транспортування 
або переміщення 

Переміщення незавершеного виробництва на великі відстані, що 
викликає неефективність при транспортуванні, а також 
переміщення матеріалів, деталей і готових виробів на склад і зі 
складу.  

4 Зайва обробка. Непотрібні операції в обробці деталей. Неефективна обробка 
через низьку якість інструменту або непродуманого 
конструктивного рішення, що тягне за собою зайві рухи і веде до 
появи дефектів. Втрати, викликані завищеними вимогами до 
якості. 

5 Надлишок 
запасів 

Надлишок сировини, незавершеного виробництва або готових 
виробів збільшує час виконання замовлення, викликає моральне 
старіння продукції, веде до пошкодження готових виробів, 
витрати на транспортування і зберігання, затримок і зволіканням. 
Крім того, надлишок запасів заважає виявленню таких проблем, 
як незбалансованість виробництва, затримки постачань, дефекти, 
простої устаткування тощо. 

6 Зайві рухи Всі зайві рухи, які доводиться робити співробітникам у процесі 
роботи: пошуки того, що потрібно, необхідність тягнутися за 
інструментами, деталями і т. п. або займатися їх вкладанням; 
сюди ж належить і зайве ходіння. 

7 Дефекти Виробництво дефектних деталей і виправлення дефектів. Ремонт, 
переробка, відходи, заміна продукції та її перевірка ведуть до 
втрати часу і сил. 

8 Нереалізований 
творчий 
потенціал 
співробітників. 

Втрати часу, ідей, навичок, можливостей удосконалення та 
отримання досвіду через неуважне ставлення до співробітників, 
яких керівництву немає часу вислухати 

 

Досвід Toyota Motor Corporation показує, що ці втрати можливі не тільки 

на виробничій лінії, але й у розробці продукту, прийнятті замовлень, 

загальному процесі управління і навіть у діловодстві. Впроваджуючи 
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концепцію бережливого виробництва, підприємства набувають можливості 

заощадити не лише на прямих витратах, а й на потенційних витратах, які 

пов’язані з простоєм операційної системи на невиробничих дільницях, що 

забезпечить максимізацію цінності продукту для замовника, споживача і 

підприємства. 

Отже, метою концепції "бережливого виробництва" є створення 

підприємства, здатного швидко реагувати на запити клієнтів, змінювати та 

отримувати прибуток при будь-яких ринкових змінах, у тому числі при 

падінні попиту; створення ідеальної виробничої системи, яка моментально 

постачала потрібні продукти після отримання замовлення, і не було 

накопичення проміжних запасів. Бережливе виробництво є одним з основних 

компонентів японської системи менеджменту Kaizen. 
В свою чергу основною метою реалізації концепції бережливого 

виробництва є створення найбільш ефективної виробничої системи, а 

основною перевагою методології є незначні та швидкоокупні інвестиції, які 

можуть бути досягнуті завдяки його впровадженню. Відповідно до світової 

практики, впровадження концепції "бережливого виробництва" дозволяє 

досягти величезних економічних результатів [6]: 

  зменшення втрат у виробництві до 75%; 

  зниження виробничих витрат до 40%; 

  скорочення циклу виконання замовлення до 50%; 

  скорочення витрат на робочу силу та втрати праці до 45%; 

  скорочення запасів до 80%; 

  збільшення виробництва до 50%. 

Практичний досвід впровадження концепції "бережливого 

виробництва" свідчить про можливість та доцільність використання окремих 

інструментів для розробки індивідуальної системи підвищення ефективності 

підприємства, використання якого, безсумнівно, має переваги над сліпим 

копіюванням методології в цілому. 



 

  117 

Важливою складовою даного процесу є аналіз інструментів бережливого 

виробництва. В таблиці 2 наведено ТОР 25 інструментів бережливого 

виробництва, що застосовуються керівництвом багатьох успішних компаній 

світу. 

 

Таблиця 2 

ТОР – 25 інструментів бережливого виробництва 
№ Назва Опис 
1 5S Система організації робочого місця 5S: 

 розсортувати й прибрати те, що не використовується; 
 розташувати в зручному порядку те, що використовується; 
 підтримувати чистоту і порядок; 
 створити стандарти контролю; 
 удосконалювати простір, застосовуючи створені стандарти. 

2 Andon Система попередження про виниклу в процесі виробництва 
проблему,  яка  дозволяє зупинити процес, поки виявлений дефект 
не став масовим.  

3 Bottleneck 
analysis  

Інструмент бережливого виробництва, який дозволяє знаходити 
«вузьке» місце виробництва, що не дає можливості створювати 
більше продукції за меншу кількість часу. Розширення «вузького» 
місця покращує продуктивність і ефективність використання 
виробничої потужності. 

4 Continuous 
Flow  

Система оптимізації виробничих потоків, що має  на меті усунення 
таких втрат, як недоцільне транспортування, зайві запаси, 
нераціональна витрата часу. 

5 Gemba Інструмент бережливого виробництва, який спрямовано на 
залучення до виробничого процесу керівництва, що дозволяє 
зміцнити дисципліну, зменшити час реакції на виникаючі проблеми 
і отримувати інформацію з першоджерела. 

6 Heijunka  Система планування черги виконання замовлень, що призводить до 
раціонального залучення запасів та виробництва напівфабрикатів 
для випуску готової продукції. 

7 Hoshin Kanri  Інструмент бережливого виробництва, який дозволяє  побудувати 
на підприємстві ефективну систему комунікацій, що призводить до 
мінімізації виробничих втрат.  

8 Jidoka  Система пошуку проблеми в автоматичному режимі. Один 
співробітник може контролювати роботу відразу декількох 
пристроїв. Це призводить до зниження витрат на виробництво, а 
також зводить до мінімуму витрати на ліквідацію помилок. 

9 Kaizen  Система являє собою об’єднання зусиль всіх співробітників 
підприємства в напрямку формування особливої корпоративної 
культури і досягнення загальних цілей. 

10 Just in time 
(JIT) 

Інструмент бережливого виробництва  (точно за часом) передбачає, 
що виробництво і система постачання базуються на «витягуванні» 
необхідного клієнту на даний момент часу кількості продукції. 
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11 Kanban Система синхронізації передачі продукту з однієї виробничої стадії 
на іншу за допомогою карток канбан, що призводить до зниження 
кількості втрат і надлишків складських запасів. Позитивно впливає 
на результати проведення інвентаризації на складі. 

12 KPI Система метрик застосовується для аналізу пріоритетних сегментів 
діяльності компанії. Ключові індикатори, які можуть змінювати 
працівники, дозволяють своєчасно визначати потенційні втрати і 
ризики, досягати стратегічних цілей, поставлених перед компанією. 

13 Muda Система управління націлена на позбавлення від всього, що не 
представляє цінності для замовника (споживача). 

14 PDCA Набір управлінських прийомів (плануй, роби, перевіряй, дій), який 
дозволяє знаходити системний підхід у вирішенні виникаючих 
проблем, впроваджувати поліпшення і зміни. 

15 OEE Система, яка дозволяє відстежити три види втрат, що відносяться до 
функціонування обладнання за індикаторами: якість, готовність, 
продуктивність. 

16 Poka-Yoke  Управлінська технологія, яка націлена на створення методів, що 
запобігають появі помилок в процесі виробництва.  

17 Аналіз 
основних 
причин 

Експертна система моніторингу факторів, яким немає місця на 
виробництві , за принципом «5 Чому?». Тобто потрібно задавати 
питання «Чому?» не менше 5 разів по відношенню до кожного 
фактору, який негативно впливає на виробництво. Усунення 
основних причин появи проблем дозволяє уникнути виникнення 
аналогічних ситуацій в майбутньому. 

18 Visual Factory  Система візуалізації виробничих процесів і їх звукового супроводу 
для відстеження їх ефективного роботи та раннього реагування на 
проблеми. 

19 VSM Карта потоку створення цінності дозволяє наочно відокремити 
процеси, що додають цінність, від тих що не додають її. 

20 TPM  Метод бережливого виробництва, суть якого полягає в тому, щоб 
залучити до обслуговування обладнання кожного співробітника 
компанії, а не тільки фахівців-техніків. Мета ТРМ - підвищити 
термін експлуатації обладнання та його ефективність. 

21 Takt time Інструмент бережливого виробництва, який дозволяє визначити 
необхідну продуктивність певної виробничої дільниці з метою 
задоволення потреб клієнтів. 

22 Стандартизація Інструмент бережливого виробництва, який полягає в установленні 
положень для загального та неодноразового використання наявних 
чи потенційних завдань та спрямований на досягнення 
оптимального ступеня впорядкованості у виробничій діяльності. 

23 SMART Інтелектуальна система встановлення правильних цілей, виходячи з 
таких міркувань: ціль має бути конкретна, вимірна, досяжна, 
релевантна, визначена в часі. 

24 6 причин 
зниження 
продуктивності 

Система ідентифікації та усунення поломки, настройки, нетривалих 
зупинок, зниження швидкості, відмови в роботі, відмови у 
виробництві. 

25 SMED  Система швидкого переналагодження обладнання (менше ніж за 10 
хвилин).  
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Велику увагу при впровадження на підприємстві концепції бережливого  

виробництва приділяють загальній виробничій підтримці для того, щоб 

забезпечити стан безперервної готовності технологічного устаткування, 

практично виключити можливість його відказу, поліпшити якість його 

технічного обслуговування і ремонту. Поряд із загальним контролем якості 

ефективна підтримка дає змогу до мінімуму скоротити запаси незавершеного 

виробництва (буферні запаси) між виробничо-технологічними ділянками. 

Велику роль у реалізації цих завдань відіграє підготовка персоналу середньої 

та нижчої ланок виробничого і логістичного менеджменту, який повинен:  

 знати вихідні специфікації та вимоги підвідомчих виробничо-

логістичних процесів і процедур;   

 бути в змозі вимірювати результати роботи і контролювати 

логістичні операції;   

 бути добре підготовленим і забезпеченим необхідними 

інструкціями;  добре розуміти кінцеву мету управління. 

У концепції бережливе виробництво постачальники розглядаються як 

частина власної організації виробничої, маркетингової та логістичної 

діяльності, яка забезпечує виконання місії компанії. Такий підхід до 

постачальників, що практично не вимагає вхідного контролю матеріальних 

ресурсів, робить їх справжніми партнерами у бізнесі і сприяє інтегруванню 

постачання в логістичну стратегію фірми. Постачальники матеріальних 

ресурсів мають задовольняти такі основні вимоги фірми-виробника готової 

продукції [7]: 

- доставка матеріальних ресурсів повинна здійснюватися відповідно до 

технології JIT; 

-  матеріальні ресурси мають відповідати усім вимогам стандартів 

якості; 

-  вхідний контроль матеріальних ресурсів потрібно виключити; 

-  ціни на матеріальні ресурси мають бути якомога нижчими з 

розрахунку на тривалі господарські зв’язки у сфері постачань, але це не 
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повинно негативно відбиватися на якості матеріальних ресурсів і доставці 

їх споживачу; 

-  продавці матеріальних ресурсів повинні попередньо узгоджувати зі 

споживачем проблеми і труднощі, які виникають у їх ділових стосунках; 

-  продавці повинні супроводжувати постачання матеріальних ресурсів 

документацією (сертифікатами), яка підтверджує контроль якості їх 

виготовлення, або документацією з організації такого контролю у фірми-

виробника; 

-  продавці мають допомагати покупцю в проведенні експертиз або 

адаптації технологій до нових модифікацій матеріальних ресурсів; 

-  матеріальні ресурси мають супроводжуватися відповідними 

вхідними і вихідними специфікаціями. 

Щоб впровадження інструментів бережливого виробництва пройшло 

ефективно, необхідно, перш за все, працювати над зміною мислення і 

відмовою від так званих шаблонів, які, начебто, дають результат, але 

насправді підводять підприємства до краю прірви. В основу слід поставити 

мінімізацію втрат цінності, яка згодом гарантовано призведе до збільшення 

прибутку. 

Аналіз ефективності моделі стратегічного управління витратами 

необхідно здійснювати за збалансованою системою показників. Побудова 

системи показників оцінки ефективності стратегічного управління 

витратами має ґрунтуватися на аналізі стратегічних цілей і моделей 

поведінки підприємства на ринку, а також на аналізі загального ланцюжка 

цінностей та ланцюжка формування цінностей усередині підприємства. 

Найчастіше для оцінки ефективності управління використовують 

фінансово-економічні показники, такі як приріст доходу або прибутку, 

рівень рентабельності виробництва, темпи зниження витрат, дисконтовану 

суму чистого грошового потоку тощо. За стратегічної орієнтації на 

підвищення ринкової вартості підприємства основними оцінними 

показниками ефективності управління мають бути показники вартості 
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капіталу підприємства, суми дисконтованих грошових потоків, обсягу 

створеної на підприємства цінності. 

Склад основних показників ефективності стратегічного управління 

витратами підприємства може змінюватися залежно від стадії життєвого 

циклу продукту, що виготовляється на підприємстві. Так, на стадії 

зростання доцільніше використовувати такі показники, як темп зростання 

прибутку та доходу, на стадії зрілості – показники рентабельності, а на 

стадії накопичення й спаду – рівень зниження витрат та їхнє відхилення від 

нормативів, дисконтовану суму чистих грошових потоків тощо. 

Формування моделі стратегічного управління витратами необхідне 

не лише для забезпечення стабільності та економічного розвитку 

підприємства у конкурентному ринковому середовищі і досягнення його 

стратегічної мети, її побудова є основою для створення на підприємстві 

ефективної системи управлінського обліку, організації поточного та 

оперативного планування, аналізу й контролю за діяльністю підприємства. 

В умовах ринків, що швидко розвиваються, і гострої конкуренції 

нефінансова інформація, що ґрунтується на оцінці нематеріальних активів 

підприємства стає дедалі актуальнішою. Разом із отриманням прибутку та 

підвищенням капіталізації сьогодні першорядне значення мають цілі 

завоювання ринку і набуття конкурентних переваг. Лояльність клієнтів, 

здатність підприємства забезпечити їх утримання, прогресивність технологій, 

могутній і висококваліфікований персонал – чинники, які мають величезне 

значення і здійснюють вплив на вартість компанії в майбутньому. Система 

збалансованих показників (Balanced Scorecard) дає змогу оцінити ці чинники 

і відкрити нові можливості для застосування системи контролінгу [8, с.112-

117].  

За концепцією бережливого виробництва об’єкти та методи комплексної 

оцінки ефективності підприємницької діяльності складають етапи 

проведення комплексного економічного аналізу: 
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1 Складання   плану економічного аналізу: визначення теми аналізу і 

напрямів використання його результатів; розробка програми і 

календарного плану, розподіл роботи між виконавцями; визначення 

джерел інформації; розробка макетів аналітичних таблиць, методичних 

вказівок щодо. 

2 Підготовка матеріалів для аналізу: збирання інформації та визначення 

додаткових джерел їх отримання; перевірка вірогідності інформації; 

аналітична обробка інформації. 

3 Попередня оцінка результатів аналізу: загальна характеристика фірми;  

характеристика зміни показників порівняно з попереднім періодом або з 

іншими подібними підприємствами. 

 4 Аналіз причин динамічних змін показників діяльності: визначення і 

групування чинників, що впливають на діяльність підприємства; 

виявлення зв’язків і залежності між окремими чинниками; елімінування 

впливу чинників, що не залежать від об’єкту аналізу; вимірювання впливу 

чинників; оцінка збитків, зумовлених дією негативних чинників; 

виявлення невикористаних можливостей для позитивних змін показників 

діяльності. 

5 Остаточна оцінка результатів аналізу: висновки з результатів аналізу; 

пропозиції для підвищення ефективності діяльності підприємства. 
Досвід впровадження концепції бережливого виробництва у практику 

діяльності українських компаній на сьогодні існує. Слід відзначити, що 

зокрема проекти підвищення ефективності діяльності корпорації “Артеріум”, 

корпорації “Агросоюз”, поліграфічної компанії “Юнівест Прінт” хоча і не 

анонсувалися як  впровадження бережливого мислення, але ж за характером 

змін, що відбулися в компаніях і продовжують відбуватись, можна 

стверджувати про застосування багатьох елементів даної концепції. Тому 

можна наголошувати на тому, що будь-яка компанія в будь-якій країні світу 

може успішно притримуватися принципів бережливого виробництва. 

Найважливіше, що треба усвідомлювати про необхідність комплексного 
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підходу. Тобто перетворення повинні охопити такі найважливіші сфери як 

застосування інструментів бережливого виробництва, оптимізація 

організаційної моделі й зміна корпоративної культури. 

Висновки. Впровадження концепції бережливого виробництва - 

оптимальне рішення для тих, хто хоче домогтися успіху в бізнесі в умовах 

жорсткої конкуренції. За останні 10-15 років вона була впроваджена на 

багатьох великих промислових підприємствах і довела, що здатна підвищити 

продуктивність праці на 30-70%, знизити витрати, скоротити час поставок. 

Разом з тим сьогодні концепція також включає в себе і роботу з 

споживачами, замовниками, постачальниками. Це вже не тільки створення 

продукції або надання послуг, а й проектування, техобслуговування, ремонт, 

логістика, інформаційні процеси. Використовуючи інструменти  концепції 

бережливого виробництва, можна скоротити складські запаси як мінімум на 

третину, знизити витрати, підвищити точність поставок, скоротити терміни 

проектування і підготовки виробництва. 
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АНОТАЦІЯ. У статті запропоновано комплексний підхід щодо ідентифікації 
конкурентної позиції підприємства на основі ключових положень ресурсного 
підходу, зокрема:   розкрито сутність та узагальнено фактори, що визначають 
конкурентну позицію підприємства у постіндустріальній економіці; 
систематизовано методичні основи виявлення та оцінки конкурентної позиції 
підприємства; визначено проекції ідентифікації конкурентної позиції 
підприємства з урахуванням багатоаспектності його діяльності та інтересів 
ключових стейкхолдерів. У ході дослідження застосовано: морфологічний 
аналіз – для розкриття економічної та управлінської суті поняття 
«конкурентна позиція»; контекстний аналіз – для виявлення факторів 
формування конкурентної позиції підприємствами різних бізнес-профілів. 
Вихідні дані для проведення морфологічного та контекстного аналізу 
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отримано з публікацій результатів наукових досліджень вітчизняних та 
зарубіжних вчених, а також емпіричні дані про діяльність підприємств на 
вітчизняному ринку. На основі узагальнення опублікованих поглядів на 
трактування суті конкурентної позиції виділено два концептуальних підходи: 
1) позиція як сукупність конкурентних переваг підприємства (аналогія 
конкурентних переваг та конкурентоспроможності); 2) позиція як положення 
на ринку або в галузі (аналогія ринкової та/або галузевої позиції). 
Спираючись на методологію ресурсного підходу та результати 
морфологічного аналізу візуалізовано процес формування конкурентної 
позиції, яку запропоновано ідентифікувати у чотирьох проекціях – ринково-
галузевій (просторовий вимір, об'єктно-економічна оцінка), репутаційній 
(когнітивний вимір, суб'єктно-емоційна оцінка), поведінковій (дієвий вимір, 
динамічна оцінка) та візійній (ціннісно-цільовий вимір, управлінська оцінка). 
У межах запропонованого чотирьохпроектційного підходу до ідентифікації 
конкурентної позиції підприємства встановлено визначальні фактори її 
формування та обґрунтовано їх вплив на конкурентоспроможність 
підприємства у стратегічній перспективі. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: конкуренція, конкурентні переваги, конкурентна 
позиція, ринкова позиція, стратегічна позиція, конкурентоспроможність, 
стратегічний менеджмент. 
 
ABSTRACT. The article proposes a complex approach to identifying a 
competitive position of the enterprise based on the key provisions of the resource 
approach, in particular: the essence and generalizations of factors determining the 
competitive position of the enterprise in the post-industrial economy; the 
systematic methodical foundations for identifying and evaluating the competitive 
position of the enterprise; the projections of identification of a competitive position 
of the enterprise are determined taking into account the multidisciplinary nature of 
its activities and the interests of key stakeholders. In the course of the study: 
morphological analysis - for the disclosure of the economic and managerial 
essence of the concept of "competitive position"; Contextual analysis - to identify 
the factors of the formation of a competitive position by enterprises of different 
business profiles. Initial data for morphological and contextual analysis were 
obtained from the publication of the results of scientific research of domestic and 
foreign scientists, as well as empirical data on the activities of enterprises in the 
domestic market. On the basis of generalization of the published views on the 
interpretation of the essence of the competitive position, two conceptual 
approaches are distinguished: 1) position as a set of competitive advantages of the 
enterprise (analogy of competitive advantages and competitiveness); 2) position as 
a market or sectoral position (analogy of market and / or sectoral position). Based 
on the methodology of the resource approach and the results of morphological 
analysis, the process of forming a competitive position, which is proposed to be 
identified in four projections - market-branch (spatial dimension, object-economic 
evaluation), reputation (cognitive dimension, subjective-emotional assessment), is 
visualized. behavioral (effective measurement, dynamic assessment) and visual 
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(value-target measurement, management assessment). In the framework of the 
proposed four-project approach to identifying the company's competitive position, 
the determining factors of its formation were determined and their influence on the 
competitiveness of the enterprise in the strategic perspective was substantiated. 
KEY WORDS: competition, competitive advantages, competitive position, market 
position, strategic position, competitiveness, strategic management. 
 

Вступ. У сучасних умовах розвитку економіки України особливої 

актуальності набуває проблема досягнення підприємствами конкурентних 

переваг, які забезпечують підвищення ефективності їх функціонування та 

стабільне економічне зростання. Особливо це стосується торгівельних 

підприємств, оскільки торгівля є однією з базових сфер економіки України, 

від рівня розвитку якої багато в чому залежить економічне піднесення 

кожного регіону та країни в цілому.  

Основними передумовами досягнення високого рівня ефективності 

підприємств торгівлі є гармонізація економічних інтересів підприємства з 

інтересами оточуючого середовища, що дає змогу побудувати на 

підприємстві стійку до загроз систему, яка спроможна забезпечувати 

реалізацію економічних інтересів, місії підприємства.  

Проблема забезпечення конкурентоспроможності підприємств різних 

сфер діяльності є достатньо розробленою в науковій та фаховій літературі. 

Вагомий внесок у вирішення окремих проблемних питань цієї проблематики 

зробили зарубіжні (М. Портер, І. Ансофф, Р. Гранд та ін.) та вітчизняні (А. 

Павленко, І. Смолін, І. Рєпіна, О. Олексюк, А. Наливайко, С. Ілляшенко, С. 

Кліменко та ін.) дослідники. В опублікованих роботах піднімаються питання 

методологічного, методичного та практичного характеру, зокрема: 

розкривається суть та співвідношення таких понять, як «конкуренція», 

«конкурентна перевага», «конкурентоспроможність», «конкурентна позиція» 

(М. Портер, Ф. Котлер, Г. Мінцберг, В. Катькало та ін.); розробляються 

методи виявлення та оцінки параметрів діяльності фірми в контексті її 

конкурентоспроможності (О. Федонін, І. Рєпіна, О. Олексюк); ведуться 

наукові дискусії щодо пошуку джерел стійкої конкурентної позиції фірми на 
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ринку (А.М. Бранденбургер та Б. Дж. Найлебуфф, Дж. Г. Бойєтт та Дж. Т. 

Бойєтт та ін.). 

Постановка задачі. Незважаючи на значні теоретичні напрацювання, 

проблематика конкурентної позиції підприємства залишається дискусійною. 

Тривають пошуки в напрямах: визначення джерел конкурентних переваг 

фірми за умов постіндустріальної економіки, у т. ч. у вітчизняній економіці 

[1]; виявлення впливу компетенцій та динамічних здатностей на 

конкурентоспроможність фірми [2]; вимірювання результативності 

стратегічних дій щодо зміцнення конкурентних позицій фірм [3]; 

формування та реалізації на підприємстві комплексу рішень щодо зміцнення 

конкурентних позицій [4]; забезпечення балансу інтересів усіх стейкхолдерів 

у процесі забезпечення конкурентоспроможності підприємства [5] та інші. 

Не претендуючи на комплексне та всебічне вирішення всіх зазначених 

проблемних питань, в межах цієї роботи маємо за мету розробити та 

обґрунтувати комплексний підхід щодо ідентифікації конкурентної позиції 

підприємства на основі ключових положень ресурсного підходу. Для 

досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  розкрити 

сутність та узагальнити фактори, що визначають конкурентну позицію 

підприємства у постіндустріальній економіці; систематизувати методичні 

основи виявлення та оцінки конкурентної позиції підприємства; розробити 

методичні основи ідентифікації конкурентної позиції підприємства з 

урахуванням багатоаспектності його діяльності та інтересів ключових 

стейкхолдерів.  

У ході дослідження застосовано: морфологічний аналіз – для розкриття 

економічної та управлінської суті поняття «конкурентна позиція»; 

контекстний аналіз – для виявлення особливостей формування конкурентної 

позиції підприємствами різних бізнес-профілів. Вихідні дані для проведення 

морфологічного аналізу отримано з публікацій результатів наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, а також емпіричні дані про 

діяльність підприємств на вітчизняному ринку. 
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Результати. У процесі вирішення задачі виживання та майбутнього 

розвитку кожна організація має бути здатною протистояти атакам зі сторони 

конкурентів, вчасно визначати відповідні передумови та об’єктивно 

оцінювати власні можливості в конкурентній взаємодії. Для цього необхідно 

кваліфіковано оцінювати поточне положення та перспективи бізнесу, уміти 

ідентифікувати та формулювати конкурентні переваги завдяки підтримці та 

розвитку яких компанія здатна успішно витримати конкурентну боротьбу та 

отримувати необхідні передумови для розвитку.  

Компанії мають очевидне прагнення до забезпечення найвигідніших 

позицій для взаємодії із різними стейкхолдерами. Їм потрібно зайняти на 

ринку таку позицію, яка відповідає прагненню керівництва та власників, що в 

свою чергу витікає зі стратегічного цілепокладання. Ідентифікувавши 

конкурентну позицію, компанія зможе зробити оцінку поточного положення 

та перспективи, визначити, наскільки ефективно та успішно вона здійснює 

конкурентну взаємодію. 

Термін «конкурентна позиція» має різноманітні визначення у сучасній 

вітчизняній і зарубіжній літературі з економіки, управління та бізнесу. Для 

розкриття суті конкурентної позиції вважаємо за необхідне уточнити 

понятійно-категоріальний апарат досліджуваної теми.  

Необхідно зазначити, що у спеціальній літературі розкриття 

предметного поля досліджуваної теми відбувається із застосуванням 

різноманітних термінів і понять. Отже, перш за все розглянемо три ключові 

категорії, які утворюють проблемне поле нашого дослідження, а саме 

«конкуренція», «позиція» та «підприємство» (рис. 1).  
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Рис. 1. Ключові поняття предметного поля дослідження конкурентної 

позиції підприємства (джерело: авторська розробка) 

 

У контексті досліджуваної теми пропонуємо розглядати підприємство 

як мінімум у трьох аспектах: 1) як пул інтересів стейкхолдерів в системі їх 

взаємовідносин; 2) як сукупність активів (капітал); 3) як бізнес (або портфель 

бізнесів). Кожен з цих аспектів задає специфічні ознаки позиції підприємства 

в конкурентному середовищі. Зокрема, розглядаючи підприємство як пул 

інтересів, ми маємо враховувати ціннісний профіль [6] та силу впливу його 

ключових стейкхолдерів (зацікавлених осіб) [5]. Підприємство як актив 

(капітал) має свою вартість, що з одного боку є інтегральним відображенням 

його успішності (результативності конкурентної позиції), а з іншого дозволяє 

порівнювати різні підприємства між собою за показниками фінансової оцінки 

підприємства ринком. Нарешті підприємство як бізнес – це, в першу чергу, 

його динамічна здатність заробляти гроші. Відмітною характеристикою 

підприємства у такому аспекті є його бізнес-модель.  

З урахуванням зазначеного, позиція підприємства може описувати його 

положення у просторі (ринкові сегменти), часі (життєвий цикл продукції та 

підприємства в цілому) та свідомості (суб’єктивному сприйнятті) його 

стейкхолдерів, що може виявлятися через різноманітні рейтинги.  

Нарешті, позиція підприємства формується в силу його залучення до 

конкурентної взаємодії з іншими учасниками ринку. Як зазначає Г. Гуляєв [7, 
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с. 239], сутність конкуренції варто розглядати в контексті трьох підходів: а) 

поведінкового, в межах якого конкуренція – це суперницька взаємодія 

суб’єктів ринку задля отримання бажаних (необхідних або найкращих) умов 

для відтворювальної діяльності; б) функціонального, де конкуренція – це 

невід’ємний елемент ринкової системи, що забезпечує розподіл ресурсів та 

сприяє розвитку науково-технічного прогресу; в) структурного, згідно якого 

конкуренція – це стан ринку, що характеризується взаємодією множини 

продавців та покупців, які не здатні суттєво вплинути на зміни. І. Смолін 

наполягає, що здатність підприємства до конкуренції, виявляється в 

результатах його боротьби за об’єкт конкуренції, що являє собою явище 

зовнішнього світу, за яке ведеться конкурентна боротьба (споживчий попит, 

фактори виробництва і влада), а предметом економічної конкуренції є 

продукт діяльності, з яким виходять на ринок його суб’єкти [8, с. 43]. Отже, 

кожне підприємство намагається бути відмітним в очах своїх споживачів 

(клієнтів), постачальників, мати переваги перед іншими виробниками, набути 

влади через лояльність з боку персоналу та потенційних працівників, 

місцевих громад та суспільства в цілому (що відповідає концепції 

корпоративної соціальної відповідальності). 

З урахуванням зазначеного, вважаємо за доцільне зробити припущення 

про комплексну природу конкурентної позиції підприємства, яка позначає не 

тільки відносне положення компанії в різних просторових вимірах 

(економічному, соціально-когнітивному, техніко-технологічному, 

інноваційно-інвестиційному, нормативно-правовому, інформаційному), а й 

досягнутий рівень конкурентних переваг (конкурентний статус) у певному 

часовому періоді (поточному/тактичному, 

очікуваному/прогнозованому/стратегічному). 

Проаналізувавши доступні джерела, ми змогли виділити два відмітні 

підходи у трактуванні суті конкурентної позиції підприємства (табл. 1). 



 

  132 

Таблиця 1 

Підходи до трактування поняття «конкурентна позиція підприємства» 
Підхід Трактування в межах підходу 

Позиція як сукупність 
конкурентних переваг 
підприємства (аналогія 
конкурентних переваг та 
конкурентоспроможності) 

 Набір відмінних від конкурентів характеристик 
підприємства (М. Портер [9]). 

 Певна сума переваг і вад підприємства (А. Наливайко [10]). 

 Комплексна характеристика стану підприємства у 
конкурентному середовищі, сукупність керованих, 
динамічних чинників, які постійно і безпосередньо 
впливають на життєдіяльність підприємства та, у свою 
чергу, визначають стійкість його позиції на ринку (Л. 
Квятковська та П. Кулінічев [11]). 

 Позиція підприємства (регіону, галузі, країни), що 
відображає досягнутий рівень його 
конкурентоспроможності на конкретному ринку, яка 
відповідає системі сформованого конкурентного 
потенціалу і створює можливості для подальшого 
функціонування на ринку задля формування нових і 
розвитку існуючих конкурентних переваг (Д. Резніченко 
[12, с. 172]) 

Позиція як положення на 
ринку або в галузі 
(аналогія ринкової та/або 
галузевої позиції) 

 Положення, яке те або інше підприємство обіймає в своїй 
галузі відповідно до результатів своєї діяльності та своїх 
переваг і недоліків порівняно з іншими (I. Карлоф [13, с. 
59]). 

 Позиціонування підприємства на різних ринках і його 
сегментах з урахуванням цінової і нецінової конкуренції (Р. 
Акофф [14]). 

 Фіксоване у визначений момент часу положення компанії 
відносно до її конкурентів (О. Бабошин [15]) 

  Складна та багатогранна категорія ринкової економіки, яка 
показує місце даної фірми на відповідному сегменті або 
секторі ринку у співвідношенні з її конкурентами (А. 
Котлик [16]).  

 Конкретний сегмент ринку, який займає підприємство в 
умовах конкурентного середовища в певний момент часу 
відносно реальних конкурентів (І. М. Кирчата та Г. В. 
Поясник [17, с. 43]) 

Джерело: складено авторами за [9-17] 
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Одні дослідники акцентують увагу на відмітних характеристиках 

підприємства як учасника ринкових (галузевих) відносин, чим фактично 

ототожнюють конкурентну позицію з конкурентними перевагами та 

конкурентоспроможністю підприємства. Інші фокусуються на просторовому 

положенні підприємства на ринку або в галузі, що наближає їх трактування 

до суті ринкової та/або галузевої позиції. Проте маємо зазначити, що нам не 

вдалося виявити трактування конкурентної позиції, яке б зосереджувалося на 

характері конкурентної поведінки підприємства, що дозволяло б визначити 

рівень активності конкурентних позицій (проактивна або адаптивна позиція), 

що набуває неабиякої актуальності в сучасному постіндустріальному світі 

[18]. 

Сила конкурентної позиції виражається в конкурентному статусі, який 

відображає комплексну оцінку (якісну і кількісну) досягнутих конкурентних 

переваг порівняно з прямими та потенційними конкурентами. Ймовірно, що 

конкурентний статус може бути визначений лише для поточної (набутої, 

тактичної) конкурентної позиції підприємства, тоді як для майбутнього 

періоду такий статус можна лише передбачати (прогнозувати).  

Спираючись на трактування конкурентної позиції підприємства в 

різних аспектах, виходячи з ключових положень ресурсного підходу та 

ураховуючи фактори її формування, вважаємо за доречне висунути 

гіпотезу про можливість розгляду конкурентної позиції підприємства у 

чотирьох проекціях – ринковій, репутаційній, поведінковій та ціннісно-

цільовій (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Морфологічний аналіз поняття «конкурентна позиція підприємства» 

Корінне 
поняття 

Проекції 
корінного 
поняття 

Суб'єктно-
об'єктні ознаки 

Приклади просторових та 
поведінкових індикаторів 

На ринку 
продуктів 

- географічний масштаб доступу до
продуктових ринків (глобальний,
регіональний, національний,
місцевий, сегментарний)

- темпи росту продажів
- частка ринку (обсяги продажів)
- витрати переключення у

споживачів/клієнтів (влада над
споживачами/клієнтів)

Ринково-
галузева позиція 
(просторовий 
вимір, об'єктно-
економічна 
оцінка) 

На ринку 
ресурсів 

- географічний масштаб доступу до
ресурсів

- витрати переключення у
постачальників ресурсів (влада
над постачальниками)

- витрати переключення на нових
постачальників (незалежність від
постачальників)

Конкурентна 
позиція 
фірми 

У галузі 

- економічний масштаб діяльності
(обсяги випуску, виробничі
потужності)

- стратегічний рівень активів;
- продуктивність праці
- рівень витрат виробництва
- розгалуженість партнерських

відносин (рівень інтеграції та
кооперації)

- рівень диференціації
продукції/послуг

Репутаційна 
позиція 
(когнітивний 
вимір, 
суб'єктно-
емоційна 
оцінка) 

За оцінкою 
репутаційних 
аудиторій 

- у галузі (серед професіоналів)
- у клієнтів
- у бізнес-партнерів
- у суспільстві (громаді)

Поведінкова 
позиція  

За характером 
конкурентних 

- чутливість до змін
- активність поведінки
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Корінне 
поняття 

Проекції 
корінного 
поняття 

Суб'єктно-
об'єктні ознаки 

Приклади просторових та 
поведінкових індикаторів 

(дієвий вимір, 
динамічна 
оцінка) 

дій (проактивна, активна, адаптивна, 
реактивна поведінка) 

Візійна позиція 
(ціннісно-
цільовий вимір, 
управлінська 
оцінка) 

За фокусом 
управлінських 
рішень 

- наявність, формалізація та
перегляд стратегічних орієнтирів
(місія, візія, стратегічні цілі)

- сформованість організаційної
культури

- виявлення та усвідомлення
ціннісного профілю ключових
стейкхолдерів

Джерело: авторська розробка.. 

Вибір цих проекцій обумовлений наступними міркуваннями. 

По-перше, найбільш яскравим свідченням конкурентних переваг 

підприємства є його положення на ринках продуктів та ресурсів, а також у 

галузі. Частка ринку, ринкова вартість компанії та динаміка зростання 

продажів – невідмінні ознаки лідируючого стану. Отже, для характеристики 

конкурентної позиції підприємства неодмінно треба мати уявлення про 

ринкову позицію цього підприємства, його просторову орієнтацію в 

об’єктивних вимірах ринкового оточення. Не менш значущою може бути 

положення підприємства в галузі – групі підприємств, які виробляють схожу 

продукцію за схожими технологіями. Як правило, компанії добре 

розуміються на об’єктивно-економічних параметрах свого позиціювання у 

ринковому просторі, спираючись на цінові сегменти, в яких присутні їх 

товари/послуги, функціональні та якісні характеристики своїх товарів, темпи 

зростання продажів тощо. 

По-друге, як свідчать окремі дослідження, часто компанії не віддають 

собі звіту у тому, за що саме готові платити споживачі, які очікування мають 

інвестори та якого образу набуває компанія в очах громади та суспільства в 

цілому [19]. Ці неявні (або так звані «soft») характеристики, які стають 
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визначальними в постіндустріальній економіці, тільки починають 

усвідомлюватися як засадничі при формуванні конкурентної позиції сучасної 

компанії. Поширення в практиці стратегічного управління таких концепцій 

як компетенції та інноваційне лідерство (Г. Хамел і К. К. Прахалад [20]) та 

динамічні здатності (Д. Тіс [21]), корпоративна соціальна відповідальність 

[22, 23] є яскравим підтвердженням цієї тези. До того ж в українській 

управлінській науці активно розвивається методологія репутаційного 

менеджменту [24]. Саме тому, окрім об’єктивних вимірів, така конкурентна 

позиція має визначатися також суб’єктивно-емоційними оцінками основних 

груп стейкхолдерів підприємства (у першу чергу споживачів та бізнес-

партнерів), які випливають з їх когнітивних здатностей, системи цінностей та 

очікувань. 

По-третє, конкурентна позиція визначається не тільки статичними 

параметрами досягнень підприємства (у просторі та в свідомості 

стейкхолдерів). Багато в чому така позиція є наслідком обраного 

підприємством характеру конкурентних дій, ступенем активності та 

динамікою його поведінки. Відповідно, маючи незначні об’єктивні 

параметри ринкової позиції (наприклад, на етапі зростання), підприємство за 

рахунок проактивної поведінки може обіймати доволі потужну поведінкову 

позицію, впливаючи на репутаційні оцінки та посилюючи своє конкурентне 

становище. 

Нарешті, неабияку роль у конкурентній позиції підприємства відіграє 

візійність його керівництва та стратегічна орієнтація організації в цілому. 

Здійснюючи чітко сфокусований управлінський вплив керівництво 

підприємства може змінювати не тільки параметри діяльності своєї компанії, 

а й трансформувати конкурентне оточення загалом. 

Для посилення аргументації запропонованої структуризації 

конкурентної позиції підприємства вважаємо за доцільне нагадати кейс 

компанії Tesla. Маючи нестабільні фінансові показники («ринкова 

перспектива»), але надзвичайно високу проактивність («поведінкова 
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перспектива») та позитивні очікування й схвальні оцінки з боку акціонерів та 

стейкхолдерів («репутаційна перспектива»), а також демонструючи 

унікальну візійність та стратегічну орієнтацію на межі «виклику», компанія 

впевнено посідає потужну конкурентну позицію [25].  

Виходячи із запропонованого вище чотирьохпроекційного підходу, 

узагальнимо вихідні принципи та методичний інструментарій виявлення та 

оцінки конкурентної позиції підприємства (рис. 2). 

Конкурентне положення визначається в процесі здійснення суб’єктом 

підприємництва конкуруючих дій (впливу на конкурентів та їхні протидії). 

Набір конкурентних переваг, якими конкретна компанія може володіти в 

певний проміжок часу по відношенню до конкурентів, визначається 

прийнятими нею стратегіями та реалізованою поведінкою. Можлива й інша 

ситуація, коли набір цінних властивостей може підштовхнути підприємство 

до формування нової стратегії, яка дозволить зайняти лідируючу позицію 

серед конкурентів.  
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Можна стверджувати, що конкурентне середовище є першопричиною 

для формування підприємством конкурентної стратегії та набуття 

конкурентних переваг, у свою чергу ці фактори визначають здатність та 

силу підприємства до конкуренції, тобто конкурентоспроможність. На 

нашу думку, саме конкурентоспроможність разом із бізнес-стратегією та 

набором унікальних характеристик дозволяє компанії зайняти певну 

ринкову частку, яка характеризуватиме положення серед інших учасників 

ринку – конкурентну позицію. Завдяки успішному конкурентному 

позиціонуванню підприємства здатні нарощувати масштаби присутності на 

ринку, збільшувати територію впливу, звужувати кордони конкурентів 

тощо. Можна стверджувати про те, що загалом дослідники розглядають 

схожі набори чинників, але поза увагою залишаються такі аспекти в 

діяльності будь-якої компанії як психологічний мікроклімат усередині 

підприємства, корпоративна культура, професійна придатність 

співробітників, їхня адаптація тощо. Саме ці фактори дозволяють 

відобразити репутаційну складову конкурентної позиції.  

Для того, аби визначити, які фактори можуть впливати на 

конкурентну позицію, вважаємо, за доцільне спиратися на запропоновану 

нами концептуальну конструкцію конкурентної позиції підприємства (див. 

табл. 2) у чотирьох проекційних вимірах – ринково-галузевому, 

репутаційному, поведінковому та візійному (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Фактори конкурентного позиціювання підприємства 
Проекція конкурентної 

позиції 
Фактори 

Ринково-галузева - політичні, економічні, соціальні, техніко-технологічні, екологічні, 
нормативно-правові фактори, фактори навчання (STEEPLE-
фактори); 

- фактори конкурентного середовища: влада постачальників та 
споживачів, сила наявних та потенційних конкурентів, виробників 
товарів-субститутів та комплементарних товарів, бар’єри входу в 
галузь та/або на ринок (модель конкурентних сил М. Портера); 

- ключові фактори успіху в галузі (економічні, техніко-технологічні, 
інноваційні, доступ до ресурсів, диференціація продуктів, логістичні 
канали тощо); 

- потенціал маркетингових служб, науково-технічний потенціал, 
кадровий потенціал, фінансово-економічний потенціал, рівень 
матеріально-технічного оснащення тощо (внутрішній потенціал 
підприємства); 

- обрана бізнес-модель та її ефективність; 

Репутаційна - інформаційна кон’юнктура стратегічного простору підприємства; 

- інформаційні потоки підприємства; 

- комунікаційна політика підприємства; 

- лояльність репутаційних груп (споживачів/клієнтів, бізнес-партнерів, 
регуляторних установ, преси тощо); 

Поведінкова - інформаційна асиметрія 

- динамічність змін стратегічного простору підприємства; 

- динамічні здатності підприємства; 

Візійна - управлінські та стратегічні компетенції менеджменту підприємства; 

- внутрішня інформаційно-комунікаційна політика; 

- ціннісно-цільові характеристики ключових груп стейкхолдерів 
підприємства. 

Джерело: авторська розробка. 
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Висновки. В економічній науці відсутнє єдине визначення поняття 

«конкурентна позиція». Домінуючим залишається трактування суті 

конкурентної позиції з позицій теорії маркетингу як просторового 

відображення порівняльної характеристики переважно об’єктивно-

економічних параметрів продукції/послуг компанії (ціна, якість, рівень 

диференціації). Проте поза меж теоретичного узагальнення залишаються 

неявні складові конкурентної позиції підприємства, які визначаються 

характером та рівнем сприйняття компанії та її продукції різними групами 

стейкхолдерів, обраною стратегією поведінки та візійністю керівництва 

компанії. Включення до уваги цих складових дозволяє нам висунути робочу 

гіпотезу про можливість виділення у складі такої комплексної 

характеристики підприємства як його «конкурентна позиція» чотирьох 

відповідних проекцій, а саме – ринкової, репутаційної, поведінкової та 

ціннісно-цільової позицій компанії.  

Формування кожної з чотирьох проекцій (складових) конкурентної 

позиції відбувається під впливом специфічних факторів, систематизація яких 

можлива на основі універсального аналітичного інструментарію 

стратегічного менеджменту. 
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АНOТАЦIЯ. У статті розглянуто методичні підходи статистичного 
оцінювання дeмoграфiчної кoмпoнeнти iннoвацiйнoгo рoзвитку трудoвoгo 
пoтeнцiалу і напрями розвитку трудового потенціалу України. Запропоновано 
методичний підхід інтегрального оцінюванні інноваційного розвитку 
трудового потенціалу. Обчислено значення індексів демографічної 
компоненти за регіонами  України у 2016 році. 
КЛЮЧOВI CЛOВА: трyдoвий пoтeнцiал, iнтeгральнe oцiнювання, 
демографічна компонента, iннoвацiйний рoзвитoк, cтимyлятoри, 
дecтимyлятoри, кoeфiцiєнт кoнкoрдацiї. 

ABSTRACT. The article deals with the methodical approaches of statistical 
estimation of the demographic structure of the inno vative development of labor 
relations and trends in the development of the labor potential of Ukraine. The 
methodical approach of integrated assessment of innovative development of labor 
potential is proposed. The indexes of the demographic component by regions of 
Ukraine in 2016 are calculated. 
KEY WORDS: labor potential, integral evaluation, demographic component, 
innovative development, smitulators, destimulators, coefficient of concordance. 

Пocтанoвка прoблeми. Головним багатством країни є її людський 

потенціал - основа її існування. Роль населення як носія інтелектуального 

потенціалу значно зростає в постіндустріальних країнах, де саме інтелект 
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нації стає основним рушієм і визначальним чинником прогресу. Будь-яка 

втрата людських ресурсів незалежно від характеру і конкретних причин як в 

кількісному, так і в якісному аспектах, стає не лише внутрішньополітичною, 

але і геополітичною проблемою. Ці втрати дестабілізують і ослабляють 

країну, стаючи загрозою її національній безпеці [4, с. 37]. 

Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення 

стабільного й безпечного розвитку країни, внаслудок цього демографічний 

розвиток слід розглядати як фактор і водночас як результат функціонування 

держави [5]. 

Українському суспільству ніколи не бути процвітаючим чи навіть 

стабільним, якщо його населення не матиме відповідних умов життя і не 

відчуватиме повної безпеки для реалізації нормальної демовідтворювальної 

поведінки, не буде бачити перспектив для існування й розвитку кожна сім’я 

та особа.  

У зв’язку з кризовою демографічною ситуацією в Україні, проблема 

демографічної безпеки країни набуває особливої актуальності. При цьому, 

хоча демографічна безпека тісним чином пов’язана з іншими видами 

національної безпеки, є її найважливішою складовою. 

В yмoвах рoзбyдoви eкoнoмiки iннoвацiйнoгo типy, ycкладнeння 

тeхнoлoгiчних прoцeciв y галyзях нацioнальнoї eкoнoмiки, ширoкoгo 

заcтocyвання автoматизoванoгo oбладнання та iнфoрмацiнo-кoмyнакацiйних 

тeхнoлoгiй, прeд’являють якicнo нoвi вимoги дo кiлькicних та якicних 

характeриcтик трyдoвoгo пoтeнцiалy. Уce цe oбyмoвлює нeoбхiднicть 

рoзрoбки вiдпoвiдних мeтoдичних пoлoжeнь статистичнoгo oцiнювання 

iннoвацiйнoгo рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy. 

Кризові демографічні процеси останніх років призвели масштабних 

втрат трудового потенціалу. У зв’язку з цим, об’єктивною стає потреба 

аналізу реального стану сучасної демографічної ситуації, пошуку основних її 

причин, визначення передумов та факторів, що впливають на відтворення 

трудового потенціалу. 
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Аналiз ocтаннiх дocлiджeнь i пyблiкацiй з прoблeми. Різні аспекти 

демографічної складової трудового потенціалу досліджували такі вчені, як 

З. Бараник,  O. Бoднарyк, В. Ваcильчeнкo, Б. Гeнкiн, А.Гринeнкo, 

O. Грiшнoва, В. Гриньoва, Н. Єciнoва, Л. Кeрб, А.Кoцyр, E. Лiбанoва, В. Лич,

В.  Пoнoмарeнкo, C.  Ceмбeр, Р. Чoрний, Л. Шаyльcька. Однак треба

зазначити, що проблеми впливу демографічних чиннників на формування

трудового потенціалу залишаються досі недостатньо дослідженими. Цим

зумовлена необхідність поглибленого вивчення зазначеної проблематики та її

актуальність.

Становка завдання. Завданням нашого дослідження є статистичне 

оцінювання демографічної компоненти трудового потенціалу на державному 

та регіональному рівнях. 

Виклад ocнoвнoгo матeрiалy дослідження.  Трyдoвий пoтeнцiал – цe 

icнyюча cьoгoднi та пeрeдбачyвана в майбyтньoмy cyкyпна чиceльнicть 

грoмадян працeздатнoгo вiкy, якi за пeвних oзнак (cтан здoрoв'я, 

пcихoфiзioлoгiчнi ocoбливocтi, ocвiтнiй, фахoвий та iнтeлeктyальний рiвнi, 

coцiальнo-eтнiчний мeнталiтeт тoщo) здатнi та мають намiр здiйcнювати 

трyдoвy дiяльнicть. 

Icнyючi мeтoдичнi пiдхoди, щo заcтocoвyютьcя для oцiнки трyдoвoгo 

пoтeнцiалy, мoжна рoзпoдiлити на три грyпи: oцiнка в натyральнoмy, 

вiднocнoмy та вартicнoмy виразi. Пeрeваги та дoцiльнicть заcтocyвання 

кoжнoгo з них, а такoж наявнi нeдoлiки, визначаютьcя залeжнo вiд мeти 

дocлiджeння. Нe примeншyючи наyкoвo-тeoрeтичнy та практичнy цiннicть 

жoднoгo з icнyючих мeтoдичних пiдхoдiв дo статистичної oцiнки трyдoвoгo 

пoтeнцiалy, cлiд вiдзначити, щo визначeння рiвня iннoвацiйнoгo рoзвиткy 

трyдoвoгo пoтeнцiалy мoжливe лишe iз заcтocyванням вiднocних пoказникiв. 

У cyчаcних наyкoвих дocлiджeннях пeрeвага надаєтьcя викoриcтанню 

якicних пoказникiв, oднак при цьoмy врахoвyютьcя такoж i кiлькicнi oцiнки 

трyдoвoгo пoтeнцiалy. У зв’язкy з цим значнoгo пoширeння набyли мeтoдичнi 

пoлoжeння iнтeгральнoї oцiнки трyдoвoгo пoтeнцiалy. 
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Iнтeгральнe oцiнювання iннoвацiйнoгo рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy 

пeрeдбачає як бeзпoceрeдню oцiнкy iннoвацiйнoї cкладoвoї, так i чинникiв 

oпoceрeдкoванoгo впливy, y яких такий iннoвацiйний рoзвитoк вiдбyваєтьcя. 
Iнтeгральнe oцiнювання iннoвацiйнoгo рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy 

пeрeдбачає заcтocyвання наступного алгoритмy пoбyдoви : 

1. Пocтанoвка прoблeми y загальнoмy виглядi. Рoзширeння прoблeми дo 

прoблeматики. Oбґрyнтyвання мeти дocлiджeння. 

2. Визначeння ocнoвних кoмпoнeнт iнтeгральнoї oцiнки та пoказникiв-

iндикатoрiв для їх oбчиcлeння. 

3. Здiйcнeння рoзпoдiлy пoказникiв-iндикатoрiв на cтимyлятoри та 

дecтимyлятoри. 

4. Oбчиcлeння cтандартизoваних значeнь пoказникiв-iндикатoрiв. 

5. Рoзрахyнoк значeнь кoжнoї з кoмпoнeнт, включeних дo cкладy 

yзагальнюючoгo пoказника. 

6. Oбчиcлeння вагoвих кoeфiцiєнтiв для кoжнoї зi cкладoвих iнтeгральнoї 

oцiнки. 

7. Рoзрахyнoк значeнь кoжнoї з кoмпoнeнт yзагальнюючoгo пoказника з 

yрахyванням вагoвих кoeфiцiєнтiв. 

8. Визначeння iнтeгральнoгo yзагальнюючoгo iндeкcy для кoжнoгo з 

рeгioнiв країни за ряд рoкiв. 

9. Пoрiвняльний аналiз рiвня iннoвацiйнoгo рoзвиткy трyдoвoгo 

пoтeнцiалy за рeгioнами та y рoзрiзi кoмпoнeнт iнтeгральнoгo 

пoказника, за тим cамим рeгioнoм y динамiцi. 

10.  Фoрмyвання виcнoвкiв, визначeння пeрcпeктив i прioритeтiв 

iннoвацiйнoгo рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy рeгioнiв[1]. 

При визначeннi ocнoвних кoмпoнeнт iнтeгральнoї oцiнки cлiд 

врахyвати, щo в yмoвах фoрмyвання eкoнoмiки iннoвацiйнoгo типy 

трyдoвий пoтeнцiал, з oднoгo бoгy, виcтyпає в рoлi cамocтiйнoгo 

людcькoгo рecyрcy, щo вiдoбражає cтyпiнь пoтoчнoгo та пeрcпeктивнoгo 

забeзпeчeння рeгioнальнoї eкoнoмiки рoбoчoю cилoю та мoжливocтeй 
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eкoнoмiчнoгo зрocтання в рeгioнi,  а з iншoгo бoкy, є тим eлeмeнтoм 

eкoнoмiчнoгo пoтeнцiалy, щo з’єднyє та залyчає дo eкoнoмiчнoї дiяльнocтi 

вci iншi йoгo cкладoвi й тим cамим визначає кoнкyрeнтocпрoмoжнicть 

eкoнoмiчнoї cиcтeми рeгioнy. 

Зважаючи на цe, iнтeгральнy oцiнкy трyдoвoгo пoтeнцiалy 

прoпoнyєтьcя здiйcнювати за такими кoмпoнeнтами: 

1. Дeмoграфiчна кoмпoнeнта.

2. Кoмпoнeнта зайнятocтi наceлeння.

3. Coцiальнo-eкoнoмiчна кoмпoнeнта.

4. Мeдична кoмпoнeнта.

5. Ocвiтня кoмпoнeнта.

6. Iннoвацiйна кoмпoнeнта.

До основних показників-індикаторів демографічної компоненти

вважаємо за доцільне віднести наведені в табл.1 показники. 

Таблиця 1 

Статистичні показники демографічної компоненти 

Позн. Показники Стимулятор (+) / 
дестимулятор (-) 

Джерело даних 

1 2 3 4 
Коефіцієнт природного 
приросту населення у 
розрахунку на 1000 осіб 

+ Статистичний 
щорічник України 

Приріст (скорочення) 
населення внаслідок 
міждержавної міграції у 
розрахунку на 100 тис. осіб 

+ Статистичний 
щорічник України 

Приріст (скорочення) 
населення внаслідок 
міжрегіональної міграції у 
розрахунку на 100 тис. осіб 

+ Статистичний 
щорічник України 

Коефіцієнт смертності дітей 
у віці до 1 року на 1000 
народжених 

- Статистичний 
щорічник України 

Співвідношення 
чисельності осіб у віці 
молодшому і старшому від 
працездатного, до 

- Розрахункове 
значення 
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чисельності працездатного 
населення, на 1000 
населення 

 Кількість пенсіонерів у 
розрахунку на 1000 
населення, осіб 

- Статистичний 
щорічник України 

Джерело: складено автором 
 
Співвідношення чисельності осіб у віці, молодшому і старшому від 

працездатного, до чисельності працездатного населення (показник ) 

визначає важливі, з економічної точки зору, показники демографічного 

навантаження, а їх збільшення обумовлює пришвидшене зростання 

навантаження на соціальні витрати. У сучасних зарубіжних дослідженнях  за 

демографічний фактор приймається співвідношення кількості населення 

віком молодше 19 та старше 65 років до кількості людей віком від 19 до 64. 

Однак, у проведеному дослідженні визначення показника демографічного 

навантаження пропонується здійснювати згідно зі встановленими 

вітчизняним законодавством межами працездатного віку за формулою: 

 

  (1) 

де  – кількість постійного населення у віці молодшому та 

старшому за працездатний відповідно; 

 – кількість постійного населення працездатного віку. 

Oбчиcлeння cтандартизoваних значeнь пoказникiв-iндикатoрiв 

здiйcнюється на ocнoвi iнтeгральних oцiнoк, рoзрахoваних на ocнoвi 

вiдхилeнь ( - a), cтандартизoваних варiацiйним рoзмахoм ( ). 

При цьoмy для cтимyлятoрiв a=  : 

 
 Для дecтимyлятoрiв  a=  : 
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Тoбтo,  пoказyє вiднocнy пoзицiю J-гo рeгioнy в дiапазoнi варiацiї за 

i-тoю oзнакoю. При виcoких значeннях i-тoї oзнаки  наближаєтьcя дo 1, 

при низьких – дo 0. Такy cамy влаcтивicть має й iнтeгральна oцiнка: 

Чим вищий рiвeнь рoзвиткy влаcтивocтi, тим далi вiд нyля вiдхиляєтьcя 

значeння . 

 У таблиці 2 розраховано значення показників-індикаторів та на їх 

основі визначено значення індексів демографічної компоненти трудового 

потенціалу у 2016 році в розрізі регіонів України.  

Демографічна ситуація на регіональному рівні має певні відмінності, 

зумовлені особливостями як природного, так і механічного руху.  Як бачимо 

з рис.1, індекси демографічної компоненти у розрізі регіонів України 

коливаються від 0,184 (Кіровоградська область) до 0,697  (м. Київ). 

Таблиця 2 

Розрахунок індексів демографічної компоненти трудового потенціалу 

України у 2016 році 

Регіони 
Вінницька -6.3 38,7 -138,6 9,8 739 312 0,318 
Волинська -0,2 4.7 2,8 7,3 686 280 0,541 
Дніпропетровська -6.7 14,0 -66,4 10,8 638 308 0,369 
Донецька -8.3 21,8 -41,5 12,2 640 322 0,304 
Житомирська -7,0 9.1 -171,1 8,0 726 326 0,329 
Закарпатська 1,7 -28,7 -82,3 11,4 633 233 0,522 
Запорізька -6,2 32,3 -52,6 9,9 637 303 0,422 
Івано-Франківська -1,0 14,5 -24,5 10,7 668 271 0,474 
Київська -6.2 36,3 41,9 7,3 661 324 0,458 
Кіровоградська -8,4 6,1 -391,1 12,7 717 313 0,184 
Луганська -8.5 -19,2 -135,7 13,9 624 325 0,219 
Львівська -2,4 -1,3 -27,3 8,8 647 279 0,496 
Миколаївська -5.4 36,9 -132,3 8,3 636 288 0,485 
Одеська -3,9 165,7 110,8 9,9 629 275 0,622 
Полтавська -8.7 5,2 -22,9 8,3 689 320 0,354 
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Регіони        
Рівненська 0,7 -23,1 -139,5 9,0 681 271 0,481 
Сумська -9,6 9,0 -120,0 10,0 666 318 0,309 
Тернопільська -3.5 0,1 -134,6 9,9 699 289 0,391 
Харківська -6,4 62,1 95,8 9,4 599 292 0,519 
Херсонська -5,0 0,7 -250,8 11,4 641 283 0,368 
Хмельницька -6,0 13,7 -73,9 9,2 720 323 0,337 
Черкаська -8.4 19,3 -43.7 11,3 719 332 0,253 
Чернівецька -1.3 27.6 45,3 10,1 667 266 0,514 
Чернігівська -12,2 -2,4 -70,9 7,9 747 349 0,229 
м.Київ 0,7 74,6 775,4 8,9 515 357 0,697 
Україна  -5,3 32,3 0,0 10,0 649 299 0,434 
Мінімальне 
значення 

-12,2 -28,7 -391,1 7,3 515 233 0,184 

Максимальне 
значення 

1,7 179,6 775,4 13,9 747 357 0,697 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 
 
Крім того, для більшої інформативності отриманих результатів 

пропонується поділити регіони за рівнем демографічної компоненти на 

групи. Кількість інтервалів (груп) визначається за формулою: k=  ,  

де N– число дослідів чи вимірів величини. Отже, доцільно виокремити п’ять 

груп регіонів (k= : з  найвищим, високим, середнім, низьким та 

найнижчим рівнем компонент. 

Для визначення ширини інтервалу використаємо таку залежність 

(ширину інтервалів приймаємо рівною) : h=R/k, де 

R - різниця між максимальним і мінімальним значенням.  

Отже, h= (0,697  - 0,184) /5=0,103. 

За рівнем демографічної компоненти регіони згруповано таким чином: 

- найнижчий (0,184 – 0,287): Кіровоградська, Луганська, Чернігівська, 

Черкаська області; 

- низький (0,287 – 0,39): Донецька , Сумська, Вінницька, Житомирська, 

Хмельницька. Полтавська, Херсонська, Дніпропетровська області; 

- середній (0,39 – 0,493) : Тернопільська, Запорізька, Київська, Івано-

Франківська. Рівненька, Миколаївська області; 
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- високий (0,493 – 0,596) : Львівська, Чернівецька, Харківська,

Закарпатська, Волинська області

- найвищий (0,596 – 0,699)  : Одеська область та м. Київ.

Рис. 1. Значення індексів демографічної компоненти за регіонами у 2016 році 
Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики 

України 

Демографічна ситуація в Україні засвідчує наявність низки серйозних 

соціально-демографічних проблем. Це низька народжуваність, рівень якої не 

забезпечує простого заміщення поколінь, масове поширення одно-, дводітної 

сім’ї, висока захворюваність і смертність населення, особливо чоловіків 

працездатного віку, низька очікувана тривалість життя, яка є однією з 

найнижчих серед країн Європейського регіону. Міграційний рух населення 

також має негативний вплив на демографічні процеси: з’явилися біженці з 

неблагополучних точок світу, гостро стоїть проблема нелегальних мігрантів 

та трудової міграції українців. Основним проявом демографічної кризи є 

значне зменшення чисельності населення на фоні погіршення його якісних 

параметрів, тобто порушення відносно сталості в перебігу демографічних 

процесів. 
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Досягти позитивних зрушень показників демографічного розвитку 

можливо лише за умови, якщо буде проведена послідовна державна 

демографічна політика. Основними завданнями такої політики мають бути: 

підвищення рівня народжуваності та розвиток сім’ї; поліпшення здоров’я, 

зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя населення; 

збільшення доходів та рівня життя; регулювання міграційних процесів; 

подолання негативних наслідків старіння населення; демографічний розвиток 

регіонів.  

Висновки: Демографічна компонента трудового потенціалу набуває на 

сьогоднішній день особливого значення, оскільки саме вона є пріоритетною 

при його формуванні. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку 

демографічний потенціал можна охарактеризувати як кризовий, про що 

свідчать тенденції до скорочення чисельності населення, погіршення його 

вікової структури на користь непрацездатної  категорії населення, зростання 

смертності, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, загального 

старіння населення. За рівнем демографічної компоненти регіони України 

згруповано в 5 груп: з найнижчим, низьким, середнім, високим та найвищим 

індексом демографічної компоненти. Найбільший індекс демографічної 

компоненти в м. Києві (0,697), найменший – в Кіровоградській області 

(0,184).  
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екологічного розвитку сільських територій та конкурентоспроможного 
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агробізнесу. Проаналізовано механізми реалізації завдань активізації 
багатофункціонального розвитку територіальних утворень, визначено його 
ключові завдання та соціально-економічний ефект. Значну увагу приділено 
порівняльному аналізу моделей державно-приватного партнерства та 
публічного управління та оцінці їх ефективності. Висвітлено ключові 
пріоритети забезпечення зайнятості в Україні в сучасних умовах. Окреслено 
заходи з підвищення ефективності праці та вирішення проблеми зайнятості 
сільського населення. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: соціалізація, модель сталого розвитку, зайнятість, 
сільське населення, родові поселення, конкурентоспроможність, агробізнес. 
 
ABSTRACT. The article highlights the main forms and features of the socio-
environmental development of rural areas and agribusiness competitive. The 
mechanisms of realization of the activation of the multifunctional development of 
territorial formations, its strategic goals and economic effect have been analyzed. 
Special attention is paid to the comparative analysis of of public-private models 
partnerships and public management and assessing their effectiveness. The key 
priorities for employment in Ukraine in the modern world are highlighted. The 
measures of improving the functioning of the agricultural labor in the context of 
solving the problems of rural employment are outlined. The innovation-investment 
approach in solving problems of overcoming the existing asymmetries and 
developmental imbalances is the implementation of the "Ancestral Estate" concept, 
which provides mechanisms for the sustainable development of territories and 
changes to inclusive nature in the country in terms of authority decentralization. 
The harmonization of relations between man and nature has outlined a strategic 
multifunctional management approach that allows optimizing energy flows 
between the economic, environmental, cultural, social, administrative, technical, 
and other domains of the population's life, which, through the prism of "nature- 
and human-centrism", forms a system of development interests, where the main 
elements are the integrity of the individual and its spiritual and cultural growth, 
which allows obtaining a positive synergistic effect at the national level. 
KEY WORDS: socialization, sustainable development model, employment, rural 
population, international, competitiveness, agribusiness. 
 

Постановка проблеми. Активізація процесів глобалізації та 

інтернаціоналізації в системі підприємництва та агробізнесу спонукає до 

уніфікації виробничих процесів та системи менеджменту. Водночас 

підвищення конкурентоспроможності базується зумовлене унікальністю 

суб’єктів економічних відносин, їх стійкістю в довгостроковій перспективі та 

здатністю до формування позитивного іміджу. Відсутність єдиного підходу в 

управлінні та недостатній характер системних досліджень в цій галузі 
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зумовив потребу до визначення оптимальних важелів впливу в межах 

суспільно-економічних формацій.  

Питання розвитку підприємництва та агробізнесу є предметом наукової 

дискусії та нормативно-правового регулювання на всіх рівнях державного 

управління. Засновник вчення про підприємництво, Й. Шумпетер велику 

роль віддає капіталовкладенням та процесам впровадження змін на рівні 

корпорацій, де ключовою є позиція підприємця як унікальної універсальної 

особистості в колі економічної формації [1]. Зокрема, інноваційний характер 

розвитку підприємництва відмічено в працях П. Друкера, який відмічає 

складові «економіки знань» як рушійну силу розвитку сучасних суспільно-

політичних систем [2]. Економічні аспекти стимулювання розвитку 

економіки та бізнесу в аспектах моделювання відображені в працях 

Є. Брисова, А. Лаффера, Ю. Львова [3]. Аспекти правового регулювання 

підприємництва є предметом досліджень В. Андреєва, А. Бикова, О. Вінника, 

А. Курбатова, П. Лахно, Л. Ніколаєва та ін. Автори спираються на 

діалектичні підходи у визначенні закономірностей ринкової економіки. 

Вимоги сучасності щодо впровадження соціально-екологічних засад 

розвитку суспільства, посилення ролі соціально-корпоративної 

відповідальності учасників економічних процесів визначають принципово 

нові підходи в управлінні в підприємництві та агробізнесі. Що визначило 

вибір теми дослідження. 

Мета дослідження. Метою дослідження являється виявлення 

механізмів активізації розвитку підприємництва на сільських територіях за 

умови забезпечення соціально-екологічної відповідальності бізнесу.  

Результати дослідження. Становлення української державності 

відбувається в умовах глобалізації суспільно-економічного буття, посилення 

ролі територіальних громад та відсутності системного підходу в управлінні 

кількісними та якісними змінами на сільських територіях. Посилення 

антропогенного навантаження на навколишнє середовище внаслідок 

переважання витратного підходу в управлінні, виснаження ресурсного 
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потенціалу територій, зокрема зниження родючості ґрунтів, погіршення 

якості води та атмосферного повітря, в тому числі внаслідок значної вирубки 

лісів, що є загрозою існування людства та суттєво впливає не лише на стан 

здоров’я населення, але й визначає результативність діяльності суб’єктів 

господарювання як на сільських територіях, так і в містах.  

Зокрема, ситуація щодо виробництва ділової деревини – значний попит 

на неї, зокрема, збоку іноземних компаній, став однією з причин 

переважання рубок над площами висадки дерев. Темпи скорочення 

українських лісів становлять 1 % на рік. Норма заліснення території країни 

становить 20 %, а рекомендована – 22 %, тоді як на практиці середня 

величина цього показника знаходиться межах 15,5 %. За даними Агентства 

лісових ресурсів України з одного гектара лісу можна отримати 240 куб. м 

деревини, а в Карпатах – 300–400 кубометрів [4]. Таким чином щорічні 

втрати лісу становлять 80 тис. га (1%) або 25,6 млн. кубометрів. Враховуючи, 

що однією з головних причин деградації ґрунтів є вирубка лісів, людство в 

цілому, й Україна, зокрема спостерігає руйнацію та спустошення ґрунтів, 

зміну їх складу, деградацію та погіршення функцій внаслідок антропогенного 

навантаження. Аналогічною, з позиції наслідків, є ситуація з станом та 

рівнем забезпечення населення питною водою, доступом до чистого повітря 

та забезпеченням підвищення родючості ґрунтів. Причому питання їх 

ефективного відновлення лежить в площині ментальності населення. 

Проведене соціологічне опитування студентської молоді Житомирської 

області віком від 20 до 30 років, серед якої 85 % становили представники 

чоловічої статі, 15 % – жіночої; 47 % аудиторії мешканці сіл, тоді 53 % 

представляли міста області виявили переважну схильність до вибору та 

причини його появи (табл. 1). Виявлено низький рівень кореляції виборів 

залежно від місця проживання (міський, сільський чи селищний населений 

пункт), натомість більш тісним є ступінь зв’язку між вибором респондента та 

рівнем його доходу, тіснотою соціальних зв’язків. Також виявлено 

підвищений рівень споживання енергоносіїв мешканців приватних будинків 
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порівняно з тими, хто мешкає у квартирах. Молодь, купуючи переважно нові 

речі, рідко їх повторно використовує. Сільській молоді більше властива 

активізація соціального капіталу та залучення ресурсів збору родичів, 

знайомих. Для них також характерна підприємливість з позиції подальшого 

використання речей, що наразі не є потрібними. Сільська молодь є частіше і 

довше задіяною у господарських справах родини, а також є більш схильною 

заробляти, особливо в літній період. 

Зважаючи на загальнодержавну тенденцію до стійкості шлюбів 

(кількість розлучень в сільській місцевості нижча, ніж в містах натомість 

кількість дітей у розрахунку на 1000 осіб дітородного віку вища) очевидною 

стає позиція до розуміння позитивного досвіду розвитку сільських територій, 

натомість тривале зневажання цього чинника призвело до старіння й 

скорочення чисельності сільських мешканців, в тому числі за рахунок виїзду 

в міста та за межі країни найбільш обдарованої та активної молоді. 

Аналогічною є ситуація в середовищі студентів, аспірантів, докторантів 

і молодих вчених, про що свідчить Доповідна записка «Про інституційний 

розвиток рад молодих учених й механізми стимулювання молоді до наукової 

діяльності», представленої на Колегії Міністерства освіти і науки України в 

квітні 2017 р. Вкрай загрозливою вбачається ситуація з позиції оцінки 

молодими вченими державної політики і її впливу на загальний рівень 

розвитку держави та науки, зокрема (80,2 % з опитаних вважають, що 

держава не приділяє належної уваги розвитку науки, в тому числі 24,9 % 

вважають, що державна політика руйнує систему вищої освіти, 24 % – 

політика не спрямована на позитивні трансформації у системі вищої освіти). 

Серед основних проблем розвитку відмічається відсутність інноваційного 

пріоритету розвитку держави, практична відсутність соціального 

забезпечення, неможливість забезпечити гідне життя, відсутність фактичної 

автономії творчості та забюрократизованість системи фінансування наукових 

досліджень, недосконала система підготовки та оцінювання наукових кадрів. 
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Таблиця 1 

Оцінка вибору соціально-економічних та споживчі пріоритети молоді 

Питання анкети Варіанти перева-
жаючого вибору 

В серед-
ньому 

в тому числі 
мешканці* 

міст сіл та селищ 
1. Статус населеного пункту, % 
відповідей місто / село – 53 47 

2. Джерела отримання 
необхідного 

купівля 68 69 63 
позичка та оренда 29 26 31 

3. Як часто купуєте речі     

– одяг щосезону 32 47 13 
щороку 56 47 63 

– предмети побуту щороку 32 42 19 
раз на 2–5 років 44 37 50 

– рухоме та нерухоме майно 
раз на 2–5 років 26 32 19 

рідше, ніж раз на 5 
років 68 63 69 

4. Причини здійснення покупок в разі виникнення 
потреби 100 100 100 

5. Наявність зайвих речей, 
якими не користуються 

невелика кількість 79 68 88 
багато 15 26 0 

відсутні 9 5 13 

6. Розпоряджання речами, 
якими не користуються  

викидається 32 53 6 
віддається родичам 47 37 56 

продається 21 11 31 

7. Використання часу протягом 
року, % 

робота 50 17-33 33-63 
освіта 10 4-8 8-33 

спілкування 20 4-33 8-42 
відпочинок 20 21-29 17-50 

*Примітка – порівняно з загальною кількістю відповідей мешканців відповідної категорії 
населеного пункту 
Джерело: власні дослідження. 

Практика їх діяльності є формою прямого народовладдя, публічного 

управління та адміністрування. Відповідно до ст. 3 Конституції України 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є 

найвищою соціальною цінністю в Україні, а держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність; права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [2]. 

Наразі в Україні функціонує низка поселень нового типу на кшталт 
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біосферних, лісосадів, зелених сіл, агромістечок, екологічних поселень, 

поселень родових садиб, екополісів, міст ХХІ ст. тощо. Найбільшу частку з 

них (понад 80 %) на території України простору родові поселення, які 

покликані сприяти оздоровленню населення, підвищенню продовольчої та 

економічної безпеки їх мешканців, відновленню та примноженню природно-

ресурсного потенціалу території 

Наразі, згідно статті 121 Земельного Кодексу України кожен 

повнолітній громадянин держави має право безкоштовно приватизувати 

п’ять ділянок землі на різні цілі (житлове та гаражне будівництво, дачне і 

особисте селянське господарство, садівництво) загальною площею до 2,28 га. 

Отримати земельні ділянки можливо в будь-якому регіоні країни незалежно 

від місця проживання через звернення до відповідального органу 

самоврядування (землі за межами населеного пункту знаходяться у віданні 

територіального відділення Держгеокадастру) з представленням карти або 

малюнку обраної земельної ділянки із зазначенням її місцезнаходження. 

Наприклад, згода сільської ради про виділення земельної ділянки є підставою 

для розробки проекту щодо відведення землі. Територіальний орган 

Держгеокадастру здійснює процес державної реєстрації земельної ділянки. 

Після затвердження проекту органом місцевого самоврядування та реєстрації 

в Міністерстві юстиції права власності відповідна рада чи адміністрація 

приймає рішення щодо передачі землі. Свідоцтво на право власності на 

земельну ділянку видається Укрдержреєстром або реєстратором 

Держгеокадастру.  

Вирішення питань становлення вітчизняної науки та інших соціально-

еколого-економічних задач розвитку суспільства, більшість з яких 

знаходяться в ментальній сфері діяльності, можливе через механізм «Родова 

садиба», головною ідеєю якої є «надати законодавче право кожному 

громадянину України, при бажанні, отримати 1 га землі для облаштування 

родової садиби в постійне (або довічне) користування безоплатно, без права 

продажу, з правом передачі лише в спадок» (проект Закону України «Про 
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родові садиби і родові поселення»). Державою на мешканців родових садиб 

накладається зобов’язання висадити ліс на 30-50% території та 

дотримуватися екологічного законодавства. Ділянка під родовою садибою 

стає не лише малою батьківщиною, але й «страховим полісом», який 

дозволяє вирішити питання життєзабезпечення, в тому числі з позиції 

формування продовольчої та економічної безпеки родини, підвищити рівень 

фізичного та духовного здоров’я, сприяє поліпшенню демографічної ситуації 

на рівні нації. 

Підтримуємо думку М.П. Ковалка, С.П. Денисюка, М.М. Мітраховича, 

І.С. Герасимчука, які пропонують оцінювати діяльності суб’єктів суспільних 

відносин на рівні регіону (адміністративно територіального утворення, 

зокрема, поселення, а також країни, наднаціонального формування) є за 

показниками енергоефективності. Зокрема, енергоємність валового 

внутрішнього продукту та енергоємність валового регіонального продукту, 

енергозабезпеченість країни чи регіону [5–6]. Однак, крім обсягу спожитого 

палива пропонуємо враховувати енергетичну цінність всіх спожитих ресурсів 

на території об’єкту дослідження в розрахунку на відповідний обсяг 

виробництва чи кількість населення [17–20]: 

— енергоємність валового внутрішнього продукту країни (регіону) ( eE ) 

ВВП
NE e

e   (Дж / грн), 

де eN  – обсяг ресурсів, спожитих країною (регіоном) за рік, Дж; 

ВВП  – обсяг валового внутрішнього продукту (обсяг валового 

регіонального продукту), грн; 

— енергозабезпеченість країни (регіону, поселенням) ( зE ) 

Н
NE e

з   (Дж / особу), 

де Н  – середня чисельність населення країни (регіону), осіб. 

У спрощеному розумінні енергоємність може включати обсяг 

спожитих паливно-енергетичних ресурсів для задоволення потреб 
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суспільного сектору в розрахунку на одиницю сформованої валової доданої 

вартості або на одиницю валового продукту. Окрема оцінка споживання 

органічного палива, електричної, теплової, вітрової, сонячної, геотермальної 

та інших видів енергії дозволяє оцінити їх частку у формуванні загального 

ресурсу (наприклад, визначаючи електроємність, теплоємність процесів 

життєдіяльності та господарювання). Співставленням тарифів на 

використання відповідного виду енергії та вартості виробленого продукту 

можна оцінити витрати на продукування матеріальних благ та їх суспільну 

корисність.  

Родова садиба – це цілісний майновий комплекс розміщений на 

земельній ділянці розміром 1 га, на якому сім'я може побудувати свій 

будинок, посадити родове дерево, власний ліс, сад і город, облаштувати 

ставок. Периметр родової садиби захищається живоплотом з лісових культур 

– кедра, хвойних і листяних дерев, чагарників. Принципами організації

родової садиби є органічне виробництво, безвідходна життєдіяльність та

ноосферна освіта і виховання. При цьому організація господарювання та

життєдіяльності здійснюється на засадах обслуговуючої та споживчої

кооперації, а також практики діяльності територіальних громад. Реалізація

ідеї «Родова садиба» передбачає дотримання чинного екологічного

законодавства та висадку неплодових дерев не менш як на 30% території.

Родове поселення як взаємодіюча та взаємопов’язана форма організації 

родових садиб в межах населеного пункту чи їх групи, що спільно вирішує 

соціально-екологічні та економічні питання розвитку. В тому числі через 

запровадження толоки, функціонування віче, артілей, проведення народних 

свят, формування локальної економіки тощо. Родове поселення як група 

близько розташованих родових садиб об’єднує їх власників на засадах 

партнерства спільного облаштування території, створення відповідної 

інфраструктури: адміністративних, освітніх, медичних, культурних, 

спортивних та інших громадських об'єктів та установ [4–9].  
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В межах родового поселення відстань між ділянками становить 3–4 м з 

усіх сторін. Відсутність загального забору унеможливлює межові спори. 

Наявність живопліт зменшує навантаження на господарів щодо його 

обслуговування, а також одночасного забезпечення захисту від ерозії, вітру, 

пилу, шуму та сторонніх запахів. Наявність на території лісу посилює 

продовольчу безпеку та стійкість території за рахунок багатоманіття видів, 

культивування та ріст грибів, ягідників, горіхоплідних, які є місцем 

проживання тварин та птахів, що, в свою чергу сприяє підвищенню 

врожайності картоплі на 25–30 %, овочів – на 45–50 %, трав – на 100 %. 

Зокрема, лише розміщення пасіки підвищує врожайність квіткових рослин на 

30–40 % та збільшує обсяг виробленої в родовій садибі продукції до 60 кг 

умовного меду з кожного вулика. Посадка лісових дерев, облаштування 

ставка на ділянці забезпечує особливий, м'який, вологий мікроклімат, 

піднімає ґрунтові води до поверхні землі, що значно поліпшує умови 

зростання рослин. Створення родових поселень як глобальний екологічний 

проект держави, де вирішуються питання зайнятості, в т. ч. самозайнятості, 

доступного житла, заселення спустошених територій (в країні заселеними є 

лише 4 % території – табл. 2), зниження імпортозалежності та підвищення 

продовольчої безпеки [8–16]. 

Таблиця 2 
Динаміка зміни структури земельного фонду 

основних видів угідь та функціональному використанню 
(станом на 1 січня) 

Види угідь 

1994 р. 2005 р. 2008 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

П
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 %

 

Сільськогосподарські 
угіддя 41,9 69,4 41,8 69,2 4,2 69,0 41,5 68,8 42,7 70,8 42,7 70,8 

Лісовкриті площі 10,3 17,1 10,5 17,3 10,6 17,5 10,6 17,6 10,6 17,6 10,6 17,6 
Забудовані землі 2,4 4,0 2,5 4,1 2,5 4,1 2,6 4,2 2,6 4,2 2,6 4,2 
Відкриті заболочені 
землі 0,9 1,5 1,0 1,6 1,0 1,6 1,0 1,6 1,0 1,6 1,0 1,6 

Відкриті землі без 
рослинного покриву 1,1 1,8 1,0 1,7 1,0 1,7 1,0 1,7 1,0 1,7 1,0 1,7 
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або з незначним 
рослинним покривом 
Інші землі 1,3 2,2 1,2 2,1 1,2 2,1 1,2 2,1 2,4 4,0 2,4 4,0 
Води 2,4 4,0 2,4 4,0 2,4 4,0 2,4 4,0 2,5 4,0 2,4 4,0 
Всього 60,4 100 60,4 100 60,4 100 60,4 100 60,4 100 60,4 100 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 

Інформаційно-роз’яснювальна робота ВГО «Народний рух захисту 

Землі» передбачає донесення до всіх верств населення України, в тому числі 

представників державних структур (Кабінету Міністрів України, міністерств 

і відомств, обласних та районних державних адміністрацій, сільських рад), 

представницьких органів (депутати Верховної Ради України, обласних і 

районних рад), громадських організацій, національної академії наук, в тому 

числі її галузевих органів, наступної інформації: суть ідеї «Родова садиба», 

самодостатність пропонованого проекту (забезпечується за рахунок 

впровадження практики органічного виробництва, пермакультурного 

дизайну, безвідходної життєдіяльності, використання джерел відновлюваної 

енергії, ноосферної освіти – біоадекватної методики в освіті та вихованні), 

реальності його реалізації у мовах сьогодення (землі для виконання умови 

отримання ділянки достатньо, бажаючі взяти землю та законодавча база, що 

вже дозволяє це зробити, – є).  

Починаючи з 2001 р. в Україні на місці колишніх сіл за відсутності 

будь-якої підтримки збоку державних органів створено близько 100 родових 

поселень. Проведений на базі Міністерства аграрної політики та 

продовольства України круглий стіл з міністерствами і відомствами 

16.08.2008 р. за участю заступників і перших заступників міністрів та 

представників родових поселень з усіх регіонів України (близько 50 осіб 

мешканців родових садиб) засвідчив, що ідея є такою, що заслуговує на 

увагу. Депутатами, представниками міністерств і відомств ініційовано 

розробку концепції державної цільової програми «Родова садиба», на основі 

якої, за ініціативою депутатів Верховної Ради України на круглому столі у 

листопаді 2009 р. розроблено проект Закону України «Про родові садиби та 

родові поселення», за результатами розгляду якого Кабінетом Міністрів 
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України дано доручення в 2009 р. восьми, а в 2014 р. – десяти міністерства, 

відомствам та аграрній науці щодо вивчення питання розвитку родових садиб 

та поселень та внесення пропозицій. Прийняття Закону України «Про родові 

садиби і родові поселення» дозволить спростити процедуру отримання 

земельної ділянки за одночасного забезпечення прозорості цього процесу, 

уникнення зловживань та підвищення контролю збоку державних органів 

влади. Враховуючи досвід заповнення нових та відродження діючих, але 

малозаселених населених пунктів поселенцями з якісно новим менталітетом 

та рівнем свідомості формується підґрунтя для багатофункціонального 

використання сільських територій. Консолідація, а також механізм 

синхронізації зусиль державних органів влади, місцевого самоврядування, 

громадських організацій, мешканців територіальних громад розширює 

потенціал соціально-економічного розвитку територій. Індикаторами 

позитивного впливу реалізації ідеї «Родова садиба» є підвищення рівня та 

якості життя населення, а також зайнятості, в тому числі самозайнятості. 

Основою (фундаментом) розвитку Людини, його світогляду є 

спілкування з Землею, Природою, що сприяє зміцненню любові до всього 

живого, зміни ставлення до всіх процесів, які відбуваються в сім'ї, 

суспільстві, на Землі. Водночас фахівцями Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Національної академії агарних наук проведено 

оцінку ефективності інвестування в розвиток сільських територій через 

механізм реалізації ідеї «Родова садиба» встановлено безповоротний 

характер вкладень фізичних осіб внаслідок наявної перспективи передачі 

цілісного земельно-майнового комплексу своїм нащадкам (табл. 3).  

Реалізація ідеї розвитку сільських територій на принципах родової 

садиби дозволяє вирішити проблему деградації ґрунтів, а населення при 

бажанні отримує можливість вирішення життєвих та творчих питань свого 

розвитку, в тому числі забезпечення чистою продукцією, життя в гармонії з 

природою. Одним з альтернативних напрямів розвитку сільських територій 

через використання механізмів родової садиби є використання потужностей 
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колишніх цукрових заводів, інфраструктура яких (будівлі, споруди, дороги, 

майданчики та ін.) в основному збереглися. Основою оцінки рівня розвитку 

території є оцінка якості та рівня життя населення, а також людський 

розвиток, основною характеристикою якого є індекс людського розвитку та 

його складові – очікувана тривалість життя (років), середня тривалість 

навчання (років), очікувана тривалість навчання (років), ВНД на душу 

населення (дол. США), [7, с. 144]. 

Таблиця 3 
Оцінка щорічних результатів розвитку сільських населених 

пунктів внаслідок реалізації ідеї «Родова садиба»  
(а даними обстеження 2013 р.) 

Показник 

В 
розрахунку 

на 1 
родову 
садибу, 
тис. грн 

В розрахунку на 600 
населених пунктів, знятих 
з мапи України з 1991 р. 

та 600 населених пунктів, 
в яких за даними 

паспортизації налічується 
від 1 до 10 жилих дворів, 

млрд. грн 
1) Інвестиції фізичних осіб в облаштування
родових садиб 30 9 

2) Виробництво чистої сільськогосподарської
продукції 25 7,5 

3) економія бюджетних коштів на проведення
меліоративних робіт 20 3 

4) Забезпечення зайнятості, в тому числі
залучених осіб, тис. осіб 100 

Джерело: власні дослідження. 

Пріоритетними напрямами впровадження концепції людського 

розвитку в Україні є подолання бідності, якісна освіта впродовж життя, 

забезпечення гендерної рівності, зменшення дитячої смертності, поліпшення 

здоров’я матерів, обмеження поширення ВІЛ-інфекції та туберкульозу і 

започаткування тенденції до скорочення їх масштабів, сталий розвиток 

довкілля [8]. Успішне досягнення цих завдань можливе через практику 

реалізації ідеї «Родова садиба». Діяльність населення адміністративно-

територіального утворення через участь в роботі громадських організацій є 
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механізмом публічного управління й реального народовладдя, що вивчається 

Житомирським національним агроекологічним університетом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель механізму взаємодії жителів родових садиб та родових 

поселень з органами державної влади України 
Джерело: власні дослідження. 

Позитивний вплив ідеї «Родова садиба»на здоров’я людей буде 

зумовлений за рахунок вирощування чистої плодоовочевої продукції, 

наявності фізичної праці на свіжому повітрі, що сприяє поліпшенню 

морально-психологічного клімату в родинах. Перетворення родових садиб на 

квітучі сади, напрацювання безвідходної життєдіяльності призводить до 

гармонізації відносин «Людина – Природа».  

Висновки. Розвиток суспільного сектору на сільських територіях тісно 

пов’язаний з людиною та екологією її свідомості. Соціально-екологічна 

спрямованість та пріоритетність людиноцентричного підходу в управлінні 

територіальних громадами, становленням підприємництва та агробізнесу, 

зайнятості та самозайнятості є визначальним з позиції формування та 

примноження природно-ресурсного потенціалу адміністративно-

територіальної одиниці, одним з механізмів досягнення яких є розвиток 

родових садиб та родових поселень.  

Практика реалізації ідеї «Родова садиба» у Житомирській області та 

Україні в цілому засвідчила наявність інноваційно-інвестиційної складової 

суспільного зростання через підвищення рівня та якості життя населення 

внаслідок посилення ролі особистості, її духовного розвитку, активізації 

Обласна координаційна рада 

Обласні державні структури, що регулюють процеси господарської та суспільної діяльності на рівні 
адміністративно-територіальних утворень 

Круг Родових поселень області 

Родові садиби області 

Кабінет Міністрів України 
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державно-приватного партнерства та публічного управління, що має 

позитивні соціально- еколого-економічні наслідки. 
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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена дослідженню найбільш актуальних напрямів 
впливу валютного регулювання на розвиток економіки України. 
Охарактеризовано рівень відкритості економіки України у співвідношенні із 
динамікою валютного курсу. Надано формальний опис залежності валютного 
курсу від рівня споживчої інфляції, рівня безробіття від валютного курсу та 
паритету експорту-імпорту товарів та послуг від валютного курсу. 
Розраховано величину валютного курсу, яка відповідає паритетності 
експорту-імпорту. Визначено, що підтримання споживчої інфляції на рівні 
15 % сприятиме стабілізації валютного курсу на протязі наступних чотирьох 
кварталів. Констатовано значущість підтримання стабільності валютного 
курсу для забезпечення макроекономічної рівноваги. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: валютне регулювання, валютний курс, паритет 
експорту-імпорту, макроекономічна рівновага, індекс споживчих цін, 
платоспроможний попит. 

 

ABSTRACT. The article is devoted to the research of the most actual directions of 
the currency regulation influence on the development of the economy in Ukraine. 
We have characterized the level of Ukrainian economic openness in relation to the 
dynamics of the exchange rate. A formal description of the exchange rate 
dependency on the level of consumer inflation, the level of unemployment 
depending on the exchange rate and the parity of goods and services export -import 
from the exchange rate are provided. We calculated the value of the exchange rate, 
which corresponds to the parity of export-import. It is determined that the 
maintenance of consumer inflation at the level of 15% will help to stabilize the 
exchange rate over the next four quarters. We have stated the significance of 
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maintaining the stability of the exchange rate for ensuring macroeconomic 
equilibrium. 
KEY WORDS: currency regulation, exchange rate, export-import parity, 
macroeconomic equilibrium, consumer price index, solvent demand. 

Сучасний стан розвитку національної економіки України можна 

охарактеризувати як критичний. З одного боку, яскраво проявляють себе 

наслідки тривалої економічної кризи, військового конфлікту та низки 

соціально-політичних загострень. З іншого, спостерігаються певні ознаки 

слабкого зростання. Так, якщо темпи росту номінального ВВП (% до 

попереднього кварталу) у I кварталі 2016 р. складали 0,1 %, то у II – вже 

1,5 %, у III – 2,3 %. За даними IV кварталу 2016 року зростання ВВП склало 

4,8 % до рівня попереднього кварталу. Однак, тривалі деструктивні тенденції 

попередніх періодів були настільки значущими, що подібне економічне 

зростання не може сприйматись як підстава для однозначного висновку про 

вихід економіки України з кризи. Одним із найбільш яскравих діагностичних 

показників здоров’я національної економіки є динаміка стабільність 

національної грошової одиниці, що водночас уособлює досягнення рівноваги 

у товарно-грошовому обміні та паритетність зовнішньоекономічних відносин 

країни. Державне регулювання валютного курсу є значущою сферою 

застосування державної економічної політики, що визначає як поточний стан 

економіки, так і стратегічні орієнтири її розвитку. 

Політиці, інструментам державного впливу на розвиток економіки 

присвячена значна кількість наукових праць, серед них такі відомі українські 

та зарубіжні науковці, як В. М. Гриньова, Л. С. Головко, Л. І. Дідківська, 

О. І. Ковтун, Г. Ф. Куценко, А. Є. Никифоров, А. М. Стельмащук, 

Д. М. Стеченко, С. М. Чистов тощо. Увагу українських науковців привернули 

і питання валютного регулювання. Варто відзначити праці Н. М. Артемова, 

Ю. М. Бездітко, О. І. Береславської, І. Г. Брітченка, С. А. Боринець, 

Є. Ю. Власенка, Ф. О. Журавки, О. І. Кабанець, Д. І. Казарінова, 

В. В. Козюка, А. М. Суторміної та ін. Щоправда, переважно завдання 
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валютного регулювання вбачають у підтриманні певної стабільності курсу 

національної грошової одиниці чи забезпечення її спрямованої динаміки, тоді 

як для відкритої економіки вагомим стає зв’язок між динамікою валютного 

курсу та макропоказниками її розвитку. Тому актуальним є завдання 

дослідження впливу валютного регулювання на розвиток економіки України. 

Метою даного дослідження є виявлення найбільш актуальних напрямів 

впливу валютного регулювання на розвиток економіки України. При 

проведенні дослідження використано методи абстрагування, аналізу (в тому 

числі кореляційно-регресійного та дисперсійного аналізів), синтезу. 

Українська економіка перебуває під вагомим впливом зовнішніх 

факторів, що й не дивно, зважаючи на структуру її платіжного балансу. 

Рівень відкритості економіки є значним, покриття імпортом експорту 

коливається від 1,36 до 0,95 у поквартальній динаміці за період 2011 по 

2016 рр. При незначній змінності даного показника (коефіцієнт варіації 

≈ 10 %) та загальній тенденції до зменшення, саме перевищення імпорту над 

експортом є причиною пасивності сальдо платіжного балансу, що яскраво 

ілюструє процес вивезення доданої вартості за межі країни. В умовах 

посилення глобалізаційних процесів та євроінтеграції платіжний баланс 

країни стає одним із найбільших джерел фінансової нестабільності [1, с. 44]. 

Річна динаміка покриття експорту імпортом свідчить про суттєві зміни (так, 

за період 2011-2013 рр. покриття експорту імпортом складало відповідно 1,2, 

1,23, 1,21, а за період 2014-2016 рр. – 1,00, 0,98, 1,07), причому точкою змін є 

2014 рік. Однак сама сучасна відповідність експорту-імпорту викликана 

швидше суто політичними чинниками та особливостями динаміки валютного 

курсу. 

Про адекватність останнього твердження свідчить перш за все тісний 

взаємозв’язок між динамікою курсу національної грошової одиниці та 

обсягами експорту та імпорту товарів та послуг, що обліковується у доларах 

США. Результати кореляційно-регресійного аналізу свідчать про існування 
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формальної залежності між обсягом імпорту та курсом національної 

грошової одиниці: 
84786)(9754)(  iiIi kLnkQ  

де IiQ  − обсяг імпорту товарів та послуг, млн. дол. США за i -тий період 

ik  − офіційний обмінний курс гривні, в середньому за i -тий період. 

Не є можливим стверджувати, що має місце функціональна залежність 

між обсягом імпорту та курсом національної грошової одиниці, оскільки спів 

падіння динамік є одномоментним, відповідає одному і тому ж періоду. 

Швидше слід зазначити, що зниження купівельної спроможності 

національної грошової одиниці призводить до фізичного зменшення обсягів 

імпорту.  

Така ж залежність існує між обсягами експорту та курсом гривні: 
62095)(6823)(  iiEi kLnkQ  

де EiQ  − обсяг експорту товарів та послуг, млн. дол. США за i -тий 

період. 

Однак причини, що призводять до зменшення обсягу експорту мають 

неекономічний характер. Зменшення експорту, в свою чергу, визначає 

зменшення валютних надходжень, що призводить до нестабільності курсу 

національної грошової одиниці чи/ та його зменшення. 

Виходячи із отриманих залежностей, теоретично, за відсутності впливу 

інших факторів та при стабільності валютного курсу покриття імпортом 

експорту для української економіки має складати 1,36, однак ситуація нині є 

далекою від теоретичного конструкта. 

Розгляд форм залежності обсягів експорту та імпорту від курсу 

національної грошової одиниці (рисунок 1) дали змогу отримати й інші 

результати. 
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Рисунок 1 – Залежність обсягу експорту та імпорту товарів та послуг 

(млн. дол. США) від валютного курсу (грн./ 100 дол. США). 

Розраховано автором за даними   [7, 14, 15] 

Зокрема припущення про паритетність обсягу експорту та імпорту 

товарів та послуг дало змогу обчислити такий курс національної грошової 

одиниці, під час якого така паритетність буде спостерігатись: 
)()( iEiIi kQkQ

i
  

62095)(682384786)(9754  ii kLnkLn  

22691)(2931  ikLn  
44,2302ik  

Дійсно, курс 2302,44грн. / 100 дол. США спостерігався у IV кварталі 

2015 року і тоді ж покриття експорту імпортом склало 1,01. Крім того, 

еластичність змін обсягу експорту товарів та послуг в залежності від 

динаміки валютного курсу є значно вищою, ніж еластичність змін обсягу 

імпорту. 

Однак сам валютний курс є залежним  від індексу споживчих цін 

(рисунок 2). Існування причинно-наслідкового зв’язку підтверджується 

існуванням лагу у чотири квартали між динамікою індексу споживчих цін та 

грн./100 дол. США 
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динамікою валютного курсу. Зазначимо, що лаг даної залежності є меншим 

проти отриманих раніше [2, с. 138]. 

Рисунок 2 – Залежність валютного курсу (грн./ дол.) від індексу 

споживчих цін 

Складено і розраховано автором за даними   [14, 15] 

Форма залежності валютного курсу гривні від індексу споживчих цін: 
9,1619)(22,246)(4  ііi IцLnIсk  

де іIс  − індекс споживчих цін за  i -тий період, % 

Дана залежність підтверджена із достовірністю понад 98 %. 

Первісність споживчої інфляції по відношенню до валютного курсу 

констатують і дослідження центру Разумкова [8, с. 97], зазначаючи їх 

коливання навколо єдиного умовного центра рівноваги. Якщо визначати 

паритетність обсягу експорту-імпорту як одне із завдань валютного 

регулювання, індекс споживчих цін, необхідний для забезпечення досягнення 

курсу 2302,44 грн./100 дол. США складатиме 15,99 % за квартал, а дефлятор 

ВВП, що відповідає такому значенню індексу споживчих цін −  21,81 %. 

Ситуація зменшення індексу споживчих цін відповідатиме зміцненню курсу 

національної грошової одиниці аж до значення 1619,9 грн./100 дол. США, що 

сприятиме активності платіжного балансу, однак суперечитиме інтересам 

вітчизняних експортерів. Зазначимо, що жоден інший макропоказник не 

знаходиться у причинно-наслідковій залежності із курсом національної 
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грошової одиниці, що дозволяє припустити як першопричину зменшення 

курсу відповідне зменшення купівельної спроможності населення. 

Навпаки, особливості динаміки валютного курсу передують, або 

знаходяться у відповідності із динамікою макропоказників. Наприклад, 

спостерігається взаємозалежність рівня безробіття та валютного курсу гривні 

(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Залежність рівня безробіття населення (%) від валютного 

курсу (грн./ 100 дол. США) 

Розраховано автором за даними   [7, 14, 15] 

3378,1)(3839,1)(  iii kLnkRu  

де uiR  − рівень безробіття за i -тий період 

Зміст даної залежності підтверджує, що стабільність валютного курсу 

обумовлюється перш за все забезпеченням купівельної спроможності 

населення. Наприклад, за валютного курсу, що відповідає паритету експорту-

імпорту (2302,44 грн./100 дол. США), рівень безробіття складатиме 9,33 % 

економічно активного населення. 

При цьому валютне регулювання є значущим елементом державної 

політики і забезпечення сталості національної грошової одиниці – тільки 

одне із завдань, яке воно призначене виконувати. Так, до тактичних цілей 

державної економічної політики, для яких використовується валютне 



179

регулювання зараховують [3, с. 176]: створення та реалізація заходів 

управління валютним курсом; регулювання валютного ринку; регламентація 

міжнародних розрахунків. Його стратегічні цілі є більш вагомими та 

спрямованими на забезпечення макроекономічної рівноваги, підтримку 

рівноваги платіжного балансу та збалансування зовнішньоторгівельних 

потоків країни. Водночас досягнення цілей валютного регулювання, 

виходячи з результатів дослідження, можливе не тільки і не стільки за 

рахунок застосування монетарних інструментів, скільки за рахунок 

стимулювання економічного зростання. Джерелом забезпечення 

економічного зростання при цьому має бути стимулювання 

платоспроможного попиту населення, а сукупність інструментів, що 

відповідає положенням Пекінського консенсусу [5, с. 9]. Інструменти, 

пропоновані Міжнародним Валютним Фондом, у відповідності до положень 

Вашингтонського консенсусу, швидше за все будуть неефективними. 

Ризик розгортання фінансової кризи за використання інструментів 

лібералізації руху капіталу є ще вищим для української економіки [1, с. 47], з 

огляду на «гібридний режим грошово-кредитної політики», коли 

центробанком одночасно здійснюється управління грошовими агрегатами і 

валютним курсом. 

Таким чином, на динаміку валютного курсу в Україні суттєвий вплив 

спричинюють макроекономічні фактори, перш за все пов’язані із 

забезпеченням платоспроможного попиту населення на продукцію 

внутрішніх товаровиробників. Зростання платоспроможного попиту за 

підтримання незначної інфляції цін на споживчі товари забезпечить 

стабілізацію валютного курсу на протязі наступного року. В свою чергу, 

стабілізація валютного курсу позитивно вплине на більшість 

макропоказників, в тому числі і за рахунок досягнення паритетності 

зовнішніх грошово-товарних потоків. Отримані результати дослідження 

потребують подальших розвідок у напрямі визначення співвідношення 

дієвості інфляційного таргетування та монетарних інструментів для 
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забезпечення стабільності курсу національної грошової одиниці та 

подальшого досягнення макроекономічного зростання. 
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СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ 
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Simon Kuznets Kharkov National University of  Economic 

АНОТАЦІЯ: У роботі розглянуто ознаки понять «організаційний капітал» та 
«структурний капітал». Автором запропоновано використовувати термін 
«організаційний капітал» для того, щоб позначити усі управлінські активи, 
які є частиною інтелектуального капіталу. Виявлена роль та місце 
організаційного капіталу підприємства у системі управління його 
інтелектуальним капіталом. Досліджено різноманітні методи та способи 
типології елементів інтелектуального капіталу в розрізі внутрішнього 
середовища підприємства.  
КЛЮЧОВІ СЛОВА: організаційний капітал, підприємництво, 
інтелектуальний капітал, структурний капітал. 

ABSTRACT: In the course of the research the signs of the concepts 
"organizational capital" and "structural capital" are considered. The author 
suggested using the term "organizational capital" in order to identify all managerial 
assets that are part of intellectual capital. The role and place of the organizational 
capital of the enterprise in the management system of its intellectual capital is 
revealed. Various methods and methods of typology of elements of intellectual 
capital in the context of the internal environment of the enterprise 
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Вступ. В умовах постійних змін зовнішнього середовища а також 

мінливoсті ринку перед керівництвом постає необхідність розуміння 
інтелектуального капіталу підприємства як однієї із основних складових 
розвитку підприємництва.  

Складові інтелектуального капіталу визначають стратегію та можливості 

підприємства. Також саме вони визначають продуктивність традиційних 

факторів виробництва на сучасному етапі розвитку економіки. 

Метою дослідження є виявлення ознак таких понять як 

«організаційний капітал» та «структурний капітал», встановити їх місце у 

системі управління інтелектуальним капіталом. 

Результати дослідження. Швидкий розвиток сучасної економічної 

системи та підприємництва в Україні вимагають нових підходів до розуміння 

поняття організаційного капіталу. Аналіз літератури дозволив зробити 

висновок, що поняття організаційного капіталу необхідно розглядати у 

розрізі сучасного підприємництва. 
Загалом інтелектуальний капітал розділяють на три основні складові: 

людський, структурний та споживчий капітал. Проте ця термінологія, яка 

була сформована ще наприкінці ХХ ст., вже не відповідає вимогам сучасного 

підприємництва. Людський та споживчий капітал порівняно добре 

досліджені у працях закордонних та вітчизняних науковців, однак специфіка 

сільськогосподарських підприємств висвітлена недостатньо. Стосовно 

структурного (організаційного) капіталу можна сказати, то він є найменш 

досліджениму. Є значні суперечності у працях відомих фахівців та 

дискусійні визначення його сутісних ознак, структурних елементів та зв’язків 

між ними.  

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що регулювання розвитку 

інтелектуального капіталу грунтується на оцінці ефективного використання 

його складових чинників, а структурний (організаційний) капітал неможливо 
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однозначно оцінити за допомогою кількісних чи якісних показників без їх 

прив’язування до окремих характеристик цього капіталу. Тобто спочатку 

потрібно закріпити типологію складових частин структурного 

(організаційного) капіталу, визначити зв’язки між ними, а після цього 

будувати систему оцінювання. 

На початку 1990-х років розвиток теорій інтелектуального капіталу 

пришвидшився. У роботах Е. Брукінга [1], Ю. Х. Даума [2], Л. Едвінсона [3], 

М. Мелоуна [3], К. Е. Свейбі [4], Т. Стюарта [5] розглянуті практичні і  

теоретичні особливості формування ІК, його оцінка та особливості 

управління. Вітчизняні та зарубіжні науковці запровадили окремий напрям 

менеджменту, який пов’язаний з управлінням інтелектуальним капіталом, 

зробили значний внесок у розвиток його структури, однак кожен з них мав 

свій індивідуальній підхід до визначення структурного (організаційного) 

капіталу. У пізніших працях В. П. Баранчеєва [6], О. Б. Бутнік-Сіверського 

[7], С. М. Ілляшенка [8], О. В. Кендюхова [9; 10], А. М. Колота [11], О. Б. 

Мних [12], Й. С. Ситника [13], В. Ю. Школи [14], В. О. Щербаченко [14] 

відображені різні підходи до визначення структурного капіталу, які багато в 

чому суперечать один одному і не відображають галузевої специфіки 

вітчизняних українських підприємств. 

Було відокремлено сутнісні ознаки поняття «структурний капітал», 

«організаційний капітал», «структурні активи» та інші подібні їм за 

практичним застосуванням у теорії управління інтелектуальним капіталом, а 

також практичним використанням у теоріях управління інтелектуальним 

капіталом за допомогою методів теоретичного узагальнення та системного 

аналізу структурно-функціонального і процесно-структурного підходів.    

Одним з основних трьох базових складових інтелектуального капіталу 

є  структурний (організаційний) капітал. Проте, якщо людський капітал усі 

відомі науковці визначають загалом чітко в структурі інтелектуального 

капіталу, то споживчий (клієнтський) капітал дуже часто перетинається зі 

структурним (організаційним) капіталом певними своїми складовими. 
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Поняття, які застосовують фахівці, також відрізняються один від 

одного, проте головною ознакою складових структурного (організаційного) 

капіталу я вважаю його належність до внутрішнього середовища 

підприємства. Відмінності понять та термінів, трактування сутності 

структурного (організаційного) капіталу є дуже важливим, також як і ті 

елементи, що пропонуються різними авторами (табл. 1). 

Таблиця 1 

Визначення категорій структурного та організаційного капіталу, 

тлумачення їх сутнісних ознак і складових елементів 
Автори Терміни Визначення Складові елементи 

1 2 3 4 
К. -Е. Свейбі 
[4] 
(1989) 

Внутрішня 
структура 

Все, що створено 
працівниками і перебуває 
у власності організації 
 

Патенти, концепції, 
моделі,шаблони, 
комп’ютернісистеми, 
адміністративні 
процеси 

Т. Стюарт 
[5, с. 164-192] 
(1990) 

Структурний 
капітал 

Дозволяє ефективно 
здійснювати збір, 
тестування, організацію, 
фільтрацію, збереження і 
розподіл знання 

Структура управління, 
форми 
і методи управління 

Л. Едвінсон, 
М. Мелоун 
[3] 
(1991) 

Структурний 
капітал 

Містить клієнтський і 
організаційний капітал 
(систематизована й 
формалізована 
компетентність 
підприємства, системи 
підсилення творчої 
ефективності, 
організаційні можливості 
створення продукту й 
вартості) 

1. Капітал інновацій 
(комерційні права, 
інтелектуальна власність, 
нематеріальні активи, які 
забезпечують відновлення). 
2. Капітал процесів (системи 
організації виробництва, 
збуту, сервісу, у процесі 
діяльності яких формується 
вартість продукту). 

Е. Брукінг [1] 
(1996) 

1. Інфра- 
структурні 

активи 
2. Інтелекту- 

альна 
власність 

1. Інструмент захисту 
корпоративних активів. 
2. Технології, методи й 
процеси, що забезпечують 
роботу підприємства. 

1. Ноу-хау, патенти, 
авторські 
права, виробничі й 
торговельні секрети. 
2. Корпоративна культура, 
методи оцінки ризику, 
фінансова структура 
 

Ю. Х. Даум 
[2] 
(2002) 

Структурний 
капітал 

Слугує для обміну 
інформацією й 
застосування знання  
 

Кодифіковане ноу-хау; 
організаційні структури, 
системи, процеси і методи 
управління 
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Продовження табл. 1 
О. Б. Бутнік- 
Сіверський 
[7, 
с. 17] (2002) 

Структурний 
капітал 

Різноманітні організаційні 
механізми, які 
забезпечують 
продуктивність працюючих 
та 
функціонування компанії 

Програмні засоби ЕОМ, 
програмне забезпечення, бази 
даних, організаційна 
структура, патенти, товарні 
знаки 

В.П. 
Баранчеєв 
[6, с. 46-63] 
(2003) 

Внутрішні 
структурні 

активи 

1. Організаційно-
управлінські активи.
2. Продуктово-технологічні
(інноваційні)активи.
3. Активи корпоративної
та інноваційної культури.

1. Структура управління,
внутрішні положення.
2. Технології виробництва та
обігу інформації і знань.
3. Корпоративна культура,
соціальні зв’язки.

О.В. 
Кендюхов 
[9; 10] (2003) 

1. Інфра-
структурний 

капітал 
2. Техніко-
технологіч-
ний капітал

Засоби управління всіма 
структурними складовими 
ІК, які знаходяться в 
діалектичному 
взаємозв’язку один з 
одним, формують 
структуру бізнесу і 
повністю контрольовані 
підприємством 

1. Інформаційні технології,
бази даних, організаційна
структура, філософія
управління, корпоративна
культура, співробітництво.
2. Винаходи, корисні моделі,
промислові взірці, патенти,
виробничі секрети (ноу-хау),
права на дизайн.

А.М. Колот 
[11, 
с. 9-10] (2007) 

Капітал 
установи 

Організаційно-технічний, 
інноваційно- 
інформаційний ресурс, 
пов’язаний з 
функціонуванням установи 

Ліцензії, патенти, технології, 
торгові марки, корпоративна 
культура, організаційні 
структури, системи зв’язку, 
бази даних 

С.М. 
Ілляшенко 
[8, с. 93] 
(2008) 

Організацій- 
ний (струк- 

турний) 
капітал 

Засоби та інструменти 
управління бізнесом та 
елементи внутрішнього 
середовища організації 
разом з системою 
комунікацій і об’єктами 
інтелектуальної власності 

Патенти, ліцензії, ноу-хау, 
товарні знаки, промислові 
зразки, інформаційне, 
технічне і програмне 
забезпечення, організаційна 
структура, корпоративна 
культура, мотивації творчої 
праці 

О. Б. Мних 
[12, 
с. 256] (2009) 

Організацій- 
ний капітал 

1. Капітал інтелектуальної
власності.
2. Інфраструктурний
капітал.
3. Інноваційний капітал.
4. Процесуальний капітал.
5. Реляційний капітал.

1. Патенти, товарні знаки,
авторські права.
2. Система маркетингової
інформації, корпоративна
культура, локальні мережі,
інформаційні системи-
метрики.
3. Філософія управління,
дослідницька база,
інтелектуальні продукти,
виробничо-продуктова
політика підприємства.
4. Бізнес-процеси, технології
реагування на зовнішні зміни,
захисту довкілля.
5. Репутація, досвід співпраці,
ділове партнерство
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Продовження табл. 1 
В. Ю. Школа, 
В. О. 
Щербаченко 
[14, 
c. 73] (2011) 

1. Організа- 
ційний 
капітал. 

2. Інформа- 
ційний 
капітал. 

Внутрішні засоби 
забезпечення управління 
підприємством та його 
інтелектуальним 
капіталом 

1. Технічне і програмне 
забезпеченн, товарні знаки, 
організаційна 
структура. 
2. Інформація про 
контрагентів,науково-
методичні матеріали 

Й. С. Ситник 
[13, 
c. 337] (2012) 

1. Організа- 
ційний 

(структурний) 
капітал. 

2. Інтелекту- 
альна 

власність. 

1. Організаційні 
можливості реагувати на 
виклики ринку для 
відбору, створення і 
поширення знань у межах 
організації. 
2. Права на результати 
творчої інтелектуальної 
праці в організації, що 
захищаються 
законодавством. 

1. Технологічна 
компетентність та 
індивідуальність організації, 
поінформованість, 
обізнаність, авторитетність, 
форми, методи і структури, 
лідерський клімат і 
командна 
синергія. 
2. Інтелектуальний 
потенціал, 
об’єкти промислової 
власності, авторського права 
і 
суміжних прав, комерційні 
таємниці. 

 

Визначення терміну структурний капітал має всі елементи 

інтелектуального капіталу, які є всередині підприємства та знаходяться під 

його контролем і з цим погоджуються майже усі відомі науковці. Саме тому 

терміни «структурний», «внутрішній», «організаційний» застосовуються як 

синонімічні. Цікаво, що до 2007 р. у роботах іноземних та вітчизняних 

авторів домінував термін «структурний капітал» [1-7; 9; 10], а пізніше почали 

більше використовувати його змістовий синонім – «організаційний капітал» 

[8; 11-14].  З точки зору термінологічної логіки поняття структура є 

складовою поняття підприємства, а не навпаки і тому це має сенс. Виходячи з 

цього зникає необхідність окремо визначати інтелектуальну власність чи 

інфраструктурні активи, які по суті відносяться до підприємства, проте 

виходять за межі поняття організаційної структури управління [8; 11-14]. 

Більшість праць зарубіжних дослідників з теорії  інтелектуального 

капітлу кінця 1980-х – початку 1990-х рр. видокремлюють структурний 

капітал поряд з людським та споживчим [1; 4; 5], тільки Л. Едвінсон і М. 
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Мелоун та деякі їх послідовники вважають, що структурний капітал ділиться 

на клієнтський та організаційний [3]. Основним аргументом цих вчених є те, 

що до структурного капіталу відноситься все те, що залишається на 

підприємстві, коли працівники йдуть додому. А вже сам організаційний 

капітал Л. Едвінсон і М. Мелоун розділяють на капітал інновацій і капітал 

процесів. При цьому до капіталу інновацій вони відносять ті складові, які 

забезпечують спроможність компанії до відновлення, а до капіталу процесів 

– всі дії, які формують вартість продукту [3].

Розуміння інтелектуальної власності як категорії  інтелектуального 

капіталу є ще одним популярним підходом до визначення складу 

структурного капіталу. Наприклад, Е. Брукінг виокремлює інтелектуальну 

власність та інфраструктурні активи [1], О. Б. Бутнік-Сіверский – тільки 

інтелектуальну власність [7], Й. С. Ситник – інтелектуальну власність та 

організаційний капітал [13]. Визначення на одному рівні з людським і 

споживчим капіталом інтелектуальної власності є дискусійним, хоча 

важливість інтелектуальної власності сумнівам не підлягає, проте вона вже є 

результатом комерціалізації інтелектуального капіталу. 

Одна з популярних тенденцій, що зустрічається у працях вітчизняних 

науковців останніх років, є спроба відокремити на рівні зі структурним 

(організаційним) інформаційний та інфраструктурний капітал. О. В. 

Кендюхов замість структурного виокремлює інфраструктурний та техніко-

технологічний капітал [9; 10], В. Ю. Школа, В. О. Щербаченко – 

організаційний та інформаційний [14, с. 73]. Найбільш прикладним є підхід 

О. Б. Мних, яка визначає в межах організаційного капітал інтелектуальної 

власності, інфраструктурний, інноваційний, процесуальний та реляційний 

[12]. 

Реляційний капітал слід було б додати до споживчого, бо він 

характеризується такими параметрами, як репутація, досвід співпраці та 

ділове партнерство. 
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Дослідження різноманітних методів та способів типології елементів 

інтелектуального капіталу в розрізі внутрішнього середовища підприємства 

наводить на думку, що варто поділити елементи структурного 

(організаційного) капіталу за ознакою їх можливого контакту із зовнішнім 

середовищем, і тоді є можливість уникнути суперечності виділення його 

окремих частин (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Склад і зв’язки елементів організаційного капіталу 

 

Усі п’ять груп елементів структурного капіталу є однаково важливими  

для системи управління інтелектуальним капіталом, проте в них є власні 

особливі стосунки між собою та із зовнішнім середовищем. Об’єкти 

інтелектуальної власності є найбільш видимим елементом структурного 

капіталу, так як ця процедура їх юридичного закріплення за організацією має 

на меті показати конкурентам та споживачам, що у цих нематеріальних 

активів є власник і вони можуть бути об’єктом купівлі-продажу чи оренди. 
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Законодавче закріплення за організацією об’єктів інтелектуальної власності є 

результатом їх комерціалізації, що є результатом взаємодії з техніко-

технологічною системою структурного (організаційного) капіталу. 

Техніко-технологічна система структурного (організаційного) капіталу 

складається з елементів, які формують науковий потенціал підприємства. 

Внесок цієї системи у розвиток інтелектуального капіталу полягає у тому, що  

проводяться наукові дослідження, документуються результати, проводяться 

випробування, упроваджуються у виробництво нові розробки та 

підготовлюються документи для отримання патентів і авторських свідоцтв. 

Окрім цього, однією з функцій техніко-технологічної підсистеми є 

експертиза об’єктів ліцензій та майнових прав на нематеріальні активи, які 

підприємство хоче придбати ззовні. 

Система управління підприємстом грунтується на функціональних і 

процесних засадах і є механізмом реалізації місії і стратегії підприємництва. 

Методи, якими керуюча система впливає на керовану визначаються 

функціями управління і тими бізнес-процесами, що є ключовими у сучасній 

економіці. Система управління в цілому та її окремі елементи можуть бути 

структурним активом, який формує інтелектуальний капітал компанії, а 

інновації системи менеджменту можуть бути капіталізовані. 

Складові кожної інфраструктури мають виражений інформаційний 

характер, в рамках структурного (організаційного) капіталу обслуговування 

внутрішнього середовища підприємства, не може функціонувати без обміну 

даними із зовнішнім середовищем. Завдяки цьому виникають проблеми 

економічної та інформаційної безпеки і необхідність відповідного захисту 

інформації, яка є конфіденційною або становить комерційну таємницю. 

Потрібно ретельно ставитися до комп’ютерних та програмних засобів, які 

обслуговують внутрішні і зовнішні бізнес-процеси підприємства, так як ії 

цілі і задачі відрізняються, вони потребують абсолютно різних принципів 

контролю і захисту інформації. Це затратний і технічно складний процес, 

проте реалії сучасного підприємництва говорять про те, що швидкий 
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розвиток інтелектуального капіталу сприяє автоматичному розростанню 

інформаційної інфраструктури. 

Соціальні зв’язки внутрішнього характеру мають опосередкований 

вплив на розвиток структурного (організаційного) капіталу, проте в значній 

мірі змінюють його якісні характеристики. Дати оцінку їх впливу на вартість 

інтелектуального капіталу можна завдяки непрямим методам шляхом 

порівняння показників продуктивності праці та інтелектуальної активності 

персоналу у підрозділах з різними умовами праці, рівнем конфліктності і 

соціальної відповідальності. 

Формування та розвиток корпоративної культури на підприємстві є не 

швидким процесом, а виникнення ефекту синергії при створенні команд і 

вдалому підборі персоналу та компонуванні колективу сприяє ефективності 

капіталовкладень у розвиток інтелектуального капіталу. 

В основі структури інтелектуального капіталу є організаційний капітал 

підприємства, основним елементом якого є система управління 

підприємством.  

Висновок. Немає потреби фінансування розвитку тих складових 

інтелектуального капіталу, які вже вичерпали свій потенціал. Якщо 

трактувати потенціал як здатність до розвитку, то необхідно розуміти, що не 

всі складові та елементи інтелектуального капіталу відновлюють свій 

потенціал. Так само, працівники поважного віку ідуть на пенсію, а 

обладнання фізично зношується. Так само  технічні системи, засоби 

комунікацій, комп’ютерні мережі, програмне забезпечення і навіть контакти 

із постачальниками та партнерами.  

Напрями подальшого дослідження. Автором планується розглядання 

організаційного капіталу на сільськогосподарських підприємствах, його 

розвиток та шляхи підвищення ефективності. 
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АНОТАЦІЯ. Адекватна рефлексія властивостей і характеристик створюваних 
інноваційних цінностей не завжди здійсненна в умовах закритого 
аксіогенезу, що зумовлює появу аксіологічного дисонансу, як реакції 
суб'єктів споживання на інноваційний об'єкт, який не відповідає очікуванням 
ринку. Ресурси для подолання зазначеного дисонансу не завжди зосереджені 
у внутрішньому середовищі підприємства. Метою статті є обґрунтування 
методологічних положень конвергенції інноваційної системи підприємства і 
ринку, за допомогою відкриття окремих етапів процесу створення цінності 
для інноваційно-активних суб'єктів зовнішнього середовища (споживачі, 
дилери, постачальники і т.д.). Подібна конвергенція творчих зусиль суб'єктів 
створення і суб'єктів споживання цінності дозволить наповнити об'єкт 
актуальними властивостями і через знаходження параметрів порядку 
детермінувати ринкові тренди.  
КЛЮЧОВІ СЛОВА: аутопоез, аксіогенез, співпраця, коеволюція, 
проліферація, полісуб'єктивність, вартість. 
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ANNOTATION. Adequate reflection of properties and characteristics in created 
innovative values are not always feasible in terms of the private axiogenesis, which 
causes the appearance of axiological dissonance as reactions of the subjects of 
consumption on an innovative object that does not correspond to the expectations 
of the market. Resources for the overcoming of specified dissonance are not 
always focused on the internal company environment. The purpose of the article is 
substantiation of the methodological guidelines for convergence innovation system 
of the enterprise and the market, through the opening of the individual stages of the 
process of creating value to innovative and active subjects of the external 
environment (consumers, dealers, suppliers, etc.). This convergence of the creative 
efforts of the subjects of creation and subjects of consumption of values will 
enable actors to fill the object with actual properties and through the finding of 
order options determine market trends.  
KEY WORDS: autopoiesis, axiogenesis, collaboration, co-evolution, proliferation, 
polysubjectivity, value.  

 
The traditional linear paradigm of innovation development, implying the 

movement of innovative values along the chain of "science-technology-

production", along with the classic approach to scientific rationality, eliminating  

the subject of the learning process, in practice, demonstrate the limitations of their 

own epistemic positions, which requires the development of fundamentally 

different knowledge of optics that allow you to focus on the factors providing 

consistency of the generated value with basic market needs. Analysis of the causes 

specified mismatch lets you select a whole series of social transformations to 

which most of the enterprises in post-socialist space are grown largely indifferent. 

Let us turn our attention to some of them, to clearly manifest the relevance of 

designated subjects. The formation of society of increasing reflection, the 

intensification of development processes by the diffusion of information and 

communication technologies, providing unprecedented in the history of mankind 

the ability to integrate disparate subjects until then, leads to various innovation-

oriented communities, implementing the collaborative filtration of created values 

and thus troubleshooting dominant information asymmetry between the spheres of 

production and consumption. Because of the implementation of such activities 

going on crystallization of new subjects of consumption, comparable to the degree 

of cognitive perfection with the subjects of science and engineering, but superior in 
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ideological diversity and understanding of evolutionary market trends, because of 

their large, heterogeneous knowledge and experience, as well as focusing on 

different areas of activity. Ignoring these changes can leave it on the side of the 

main ways of modern innovative axiogenesis. 

The purpose of the article is the formation of methodological basis of the 

functioning of environments of co-creating of innovative values which congruent 

to complexity and uncertainty of market processes for the ensurence of consonant 

axiogenesis, oriented on the satisfaction of consumers. 

The study of nature of poly subjective environments of joint value creation 

[1] allows us to draw parallels with the key concept of synergetic, as "autopoiesis", 

imported from neurobiology (H. Maturana, F. Varela [4; 5]) and the theory of 

media communication (N. Luman [3]). The idea of autopoiesis was presented in 

the work of H. Maturana as philosophical synthesis of neurophysiological 

observations, which defined the autopoietic system as "system, which, as a unit, 

defined as network components, which are (1) recursively, through their 

interaction, generate and implement network that produces them; and (2) 

constitute, in the space of its existence, the boundaries of these networks as 

components that participate in the network" [7, p. 21]. N. Luman began to use the 

term in the aspect of communication processes and defined it as "a system which 

reproduces all its elementary parts using the same existing network elements and 

thus are delimited from environment" [3, p. 11], that allows us to define 

autopoiesis and axiogenesis as a way of self-reproduction through the system. The 

mechanism that converts systems in autonomous unities, manifests itself through 

autopoiesis: the system is autonomous if it sets its own appropriate laws. We argue 

that the mechanism turns creatures into the autonomous system is autopoiesis. This 

is what characterizes them as autonomous systems" [4, s. 42]. The poly subjective 

environment of joint value creation is an autonomous system, establishing 

standards and benchmarks on their own co-creation, synthesizing their components 

from the environment, including external innovation and active actors, as a source 
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of new images and meanings for sustain of autopoiesis of collaborative 

axiogenesis. 

In addition, external innovative and active subjects depending on their 

interests and needs, make a choice of one or the other poly subject of joint 

axiogenesis as reflexive-axiological platforms for self-expression. Actors, at their 

discretion, can seamlessly integrate into the poly subject and disintegrate from it. 

Existential meaning of poly subject co-creation environments is a 

representation of subjective values of its constituent actors, through the creation of 

object values in which properties the collective axiology is reflected. Poly subject 

generates semantic orientation of private communication, representing those or 

other values and needs of the subject. Because of autopoiesis of poly subjective 

axiogenesis due to communicative acts is the formation of the image of the object 

as a carrier of integral properties and characteristics that reflect the collective 

interests and needs of the actors involved in the joint axiogenesis. Thus, poly 

subject organizes not only its own structure and its own representation but also the 

interests and needs of actors in the process of co-creation. 

It should be noted that impacts on the poly subjective environment by the 

external environment create just the impetus for the beginning of the process of 

change. The external environment could only encourage the poly subject to choose 

any trajectories, but only in the poly subject, this impulse can be transformed or 

not into information that will be used in the process of axiogenesis. According to 

H. Maturana and F. Varela "interactions (as long as they recurrent) between the

unity and the environment consist of mutual perturbations. In this kind of

interactions, the structure of environment only starts the structural changes in the

autopoiesis unities (but does not define them), and vice versa, the structural

changes in the autopoiesis unities cause structural changes in the environment. As

a result, we get the story of mutual congruent structural changes, continuing until

as long as autopoiesis unity and surrounding environment did not disintegrate:

structural coupling occurs [4, p. 67-68]. According to R. Vitakera, "changes in the

environment can only cause the environment to change the State of a system but
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does not define it, it defines its own organization and structure of the system" [2]. 

Thus, external factors and the impacts just only run the changes in autopoiesis 

systems, but do not define their structural changes and do not manage them. It 

legitimizes the thesis of not applicable to poly subjective environments joint 

axiogenesis cyber schemes of the operating system.  

The main distinctive characteristic of autopoiesis structures is their 

organization, which raises as the quality of their own product, without the division 

of manufacturer and product. Neurobiologists H. Maturana and F. Varela used the 

notion of "autopoiesis machines" when describing the key property of a live 

system - is a continuous regeneration and support of their own identity. Unlike the 

"autopoiesis machine" the allopoietic machine builds organized structures, which 

is something other than herself [4]. 

The traditional process of private axiogenesis used within the enterprise is 

an example of an allopoietic machine, focused on creating innovative values, 

materialized the needs of others, based on incomplete information about its 

required properties. In contrast, autopoiesis structure can restore the ties damaged 

by external influence, as reflected on the subjective level in actions on the 

improvement of an object or his "reinvention" directly by his consumer. 

Consumers know about shortcomings of objects and can restore the integrity of the 

object with the least expenses, through the improvement of their structure. The 

integration of innovative and active consumers within the poly subjective 

environments of the joint value creation allows us to create autopoiesis system that 

can comprehensively coordinate orientation of processes of axiogenesis of 

enterprises, based on their own views about the properties and characteristics of the 

created objects, which focus on specific conditions of functioning. This process 

allows for the subject of managing fix a number of reasons, which describes low 

effectiveness of R&D that is inherent in the private axiogenesis, among which: the 

generation of "empty" object properties (increase the price of products, but not its 

value to the end user); leveling low adaptation to the operation of the facility; an 

increase in the level of consonant object by its approximation to the master image 
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of value; Tuning characteristics of an object under significant consumer 

psychological and ergonomic requirements, etc. 

Transformation of management technologies in social and humanitarian 

directions led to the shift in management from normative to behavioral accents. As 

a part of the process of value creation, functioning in accordance with the 

normative approach, it is assumed that the subjects of science and engineering, 

driven by scientific and technological advances and their own pro-innovativeness 

generate "ideal" products not requiring its improvements. In this view of the 

subjects of science and engineering on the needs and expectations of end users, 

usually obtained from the subjects of marketing activity by reports, which appear 

in the form of special knowledge. However, as the process of private axiogenesis 

in general and marketing function are structurally undetermined relatively to the 

authentic market trends. R. Whitaker defines structural determination, as the 

principle, the direction of change of the system of pooling is controlled by its 

structure (the combination of the different components, the individual and 

synergistic properties within the established order of which they constitute the 

system) instead of the direct environmental impact of its environment"[2]. 

The main conclusion from this principle for processes of private 

axiogenesis -opportunities for value creation process is limited by its Constitution. 

In the aspect of traditional axiogenesis, a structural determination should not be a 

strict causal determination, in which the establishment of a consonant values is 

impossible. However, cognitive space for effective axiogenesis is significantly 

limited. Pole subject axiogenesis do not create the concept of the object that 

represents its greatest value, but describes the range of necessary changes through 

which the object can evolve without losing its functionally-trust identity. 

According to R. Vitaker, "Structural determination does not restrict the set of 

interactions in which the system can participate- it is only the set that the system 

supervises itself" [2]. As noted by H. Maturana: If the living system starts to 

participate in interactions, not prescribed by her organization, she participates as a 

unit of interactions defined by their organization… and this interaction remains 
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outside its area of cognitive [6, p. 11]. This position is key in the understanding of 

the limitations of the process of private axiogenesis. Subjects of engineering and 

science, billing themselves as "external observers" in relation to market trends, can 

adequately reflect consumer images only when they cross the field of research and 

their own subjective values. In addition, behavioral surveillance of subjects of 

private axiogenesis in this "crossing zone" may be interpreted incorrectly or may 

not be meaningful in relation to the values of consumers that will lead to the 

creation of dissonant values. 

In the context of obtained knowledge about the consumers' requirements to 

the created value, it should be noted that their interpretation by the subjects of 

axiogenesis can have infinite split, often incomprehensible entity in relation to its 

original meaning, which laid by the carriers of needs. This is partly explaining the 

low effectiveness of R&D, due to the complexity of the process of interpretation of 

derived constructs, when combined with the complexity of the products. It initiates 

a review of the number of possible combinations of the desired properties of the 

generated values, which tends to infinity. In this aspect abstract constructs of 

knowledge about an object, because of marketing researches, are opposite to 

specific properties and characteristics which are assumed by a respondent is unable 

to express them in verbal form, more accessible for adequate perception and 

interpretation of the researcher. Therefore, the effectiveness of results of 

axiogenesis based on marketing information buffers has probabilistic nature. 

Results, which gathering and transmitting in the system of value creation the 

consumer's pseudo-claims, embodied in the form of an add-in constructs of 

knowledge, towering over the dynamically changing reality. According to the 

author, only at the intersection of heterarchical consumer and research 

environments may occur reflexive-axiological field in which created objects will 

deploy their consonant structure. 

Explicating the idea of autopoiesis in collaborative axiogenesis cutaway, 

you can make the following assumption: everything that happens in the autopoiesis 

system, such as the poly subjective environment of joint value creation, is the 
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expression of the properties of the system that responds to external disturbances in 

intrinsic to its way. This idea eliminates the traditional idea of a private process of 

axiogenesis which is capable of perceiving information images of values through 

marketing activities. Autopoiesis concept is fundamentally incompatible with the 

information model of cognition. In this regard, H. Maturana said: "... We must not 

fall into the trap of doom that is coming to suggest that the nervous system 

operates with images of the world. This is really a trap, because such an 

assumption dazzles us, making it impossible to realize that the nervous system is 

functioning all the time as a specific, operationally closed system" [4, p. 118].  

The concept of autopoiesis axiogenesis asks the epistemological 

frameworks within which possible explanation of many non-trivial phenomena of 

innovation enterprises. Traditional marketing Diagnostics of the image of object 

value involves a researcher consumer survey (respondent). The survey usually does 

not involve determining the level of involvement of the respondent in the 

investigation, his motivation, and awareness, not to mention the fact that often the 

rationalization as a tool of consciousness generates answers unrelated to the true 

intentions and actions. Denying the metaphor of communication channel, 

H. Maturana said: "... from the point of view of biology in communication does not

exist "transmitted information". This metaphor is fundamentally wrong. … Even in

everyday life, the situation with communication is different: everyone says that

says or hears what he hears, in accordance with its own structural determination.

From the point of view of an observer in communicative interaction, there is

always uncertainty. The phenomenon of communication does not depend on what

is communicated, and from what happens to those who passed, and it takes

something very, very different from "transmitted information" [4, p. 173].

Therefore, effective communication is determined by the structural determination

of the subject and requires special methodological efforts supporting the

coordination of structural coupling behavior of autopoiesis systems of the

respondent and researcher.
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Traditionally intersubjective communication is presented as information 

transfer on certain channels. This view suggests that "information" is a quantum 

product and shifts the point of view of interacting to the assumed commerce in this 

product space [2]. According to H. Maturana, such an approach is based on the 

"denotative system of symbolic communication, composed of words that denote an 

entity without a scope in which these entities may exist" [5, p. 50]. Marketing 

diagnostics, which is implemented overlooks the fact that "Designation… requires 

the consensus on specifications of tile and labeled "[5, p. 50]. Because the 

commodity space of quantum "information" is not set on the structure of the 

respondent (s), focusing on issues of form, which generates the first level of 

distortion in the process of diagnostics of the image of innovative value. At the 

second level, associated with the interpretation of the subject of private 

axiogenesis, data distortions are amplified, which eventually materializes in 

unclaimed properties of the object. 

The main challenge in portraying the innovation value is not the transfer of 

information, through a marketing function, but "co-adaptation" and "co-thinking” 

of subjects of axiogenesis and consumption inside poly subjective environment of 

joint creation, arising because of their interaction. "Communication" becomes a 

way of mutual orientation of research subjects and subjects of consumption, 

starting with the possibilities and needs of each other and secondary relative to the 

object being created, but through elementary orientation. 

The Work of G. Spencer-Brown reveals the mechanism of interaction of 

observer with the surrounding environment, under which the basic operation is the 

distinction [8]. The concept of "object" and "subject" are replaced by "the 

observer", which has only the ability to produce distinction by which reality is 

converted into personal meanings. The initial state author refers to as "nothing," 

which where the distinction is. The observer can discern just what the label is 

supplied, the lack of tags leaves consciousness indifferent to the difference, it does 

not exist in the mind. The tool of the form is a "blind spot", unavailable for 

monitoring. What we call "meaning", G. Spencer-Brown refers to as "spontaneous 
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communication mechanism of past decisions and present, which means as a self-

construction structures of something" [8]. This self-selection of elements during 

self-construction was named as autopoiesis. 

Acts of thinking produce meaning, creating it from the set of signals of 

homogeneous reality, in which the entity makes the distinction and launches the 

mechanism of construction of meanings. The coherence of decisions enables to 

make a collaborative community, which can be determined by the resonance of the 

differentiate systems, thus forming the axiological common subjects of co-

creation. In Modern cognitive approaches, this interaction is described, according 

to R. Vitaker, as "semantic pairing. It is the process by which each of the observed 

calculates the appropriate state based on the informative sign from another" [2]. 

The poly subjective environment of joint value creation provides 

interaction of actors, with the requisite level of structural determination, which 

forms an intersystem complex that helps increase cognitive field, specifying a 

range of necessary structural transformations of object values. Actors launch a 

dynamic process in which all objects of knowledge are translated into a synergistic 

image of values, by placing due to poly subjective environments of joint value 

creation their cognitive-affective system in the reflexive-axiological field. Thus, 

the transformation of the explicit and implicit knowledge of the subject in a 

detailed image of the values is carried out. This allows to conclude that objects of 

knowledge are perceived by the subject is no longer in the paradigm of exclusion 

but in its own enhancing entity paradigm. In this case, the subject's requirements 

that built into the poly subjective environment of joint value creation presented as 

acts of communication, in which the need is objectified in a specific manner of 

innovative value. Representation serves as a desire of replenishing for shortage 

completeness of properties in already operated or conceptual object. In the poly 

subjective environment of joint value creation, the attributive chains crystallize 

which represents the dissatisfaction of consumer and determines the direction of 

the vector of needs. The process of axiogenesis at the stage of idea generation 

acquires focus on unanticipated free reflection by potential mapping of object 
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properties of permanent values and needs of the subject which are hiding in the 

infinity of his unconscious. The effects of perceived lack of completeness of object 

property values, which brings the subject which is involved in the process of joint 

axiogenesis for such action sequences triggered. This allows to reflect and 

actualize their own interests and needs, recreating the integral image of innovative 

values and identities. 

Thus, collaborative axiogenesis is understood as targeting important 

consumer characteristics and properties of the object. The relationship between the 

existing scientific and technical capacities and needs is the relationship between 

contingent continuum and its sequencing configuration. The existence of various 

axiological codifications of consumers does not allow speaking about the 

possibility of the existence of some universal value which created in isolation from 

the exploitation of the object values where current needs forms. Axiogenesis 

should be placed in the collaborative field, which through communicative 

convention can form the consonant image of innovative values, satisfying 

consumer requirements and appropriate scientific and technical capacities of the 

enterprise. Interaction within the poly subjective environment leads to double 

axiological result: 1) creating of the holistic image of a relevant object value; 2) 

forming the axiological context within which a multi-level social assessment of the 

impact of a newly created object to the various spheres of life is carried out. Value 

creation process is more likely to scan the various aspects of the functioning of the 

generated values and identify its contradictory characteristics that require its 

permission and reflection in the properties of the image of the innovation. 
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АНОТАЦІЯ. Розвиток інноваційної складової економіки країни, зокрема 
стартап-індустрії, є сьогодні першочерговим завданням. Тому мета 
дослідження полягає у визначенні пріоритетних напрямків розвитку 
інноваційної політики України для підвищення конкурентоспроможності 
держави та покращення бізнес-клімату для реалізації стартапів. Встановлені 
країни-лідери Європейського регіону, які мають найвищі рейтинги за 
міжнародними індексами та найкращий бізнес-клімат для розвитку стартап-
індустрії. Визначено позиції України у рейтингу країн європейської спільноти. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: стартап-проект, інновація, індекс, стартап-індустрія, 
конкурентоспроможність. 

 
ABSTRACT. The development of the innovative economy and well-grown startup 
industry is among the most important goals of the country. Therefore, the purpose 
of this study was to determine the key directions for the Ukrainian innovation 
policy in order to increase the competitiveness of the country and to improve the 
business climate for the startup development. It was found that Switzerland is a 
leading country in the European region according to the Global Innovation Index 
(GII), Global Competitiveness Index (GCI) and Index of Economic Freedom 
(IEF), while Finland is a leading country according to the Networked Readiness 
Index (NRI). The best business climate for the startup development was found in 
the United Kingdom. It was also determined that in comparison with the highest 
rating country (100 %) the position of Ukraine in the European region is the 
following: 70.1 % in the GCI, 70.0 % in the NRI, 59.0 % in the IEF and 55.6 % in 
the GII. It was established that contribution of Ukraine to the European startup 
industry is 2.4 %. 
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Вступ. Розвиток інноваційної складової економіки країни, зокрема 

стартап-індустрії, стає сьогодні першочерговим завданням. Крім того, 

розробка інноваційної стратегії держави потребує чіткого розуміння слабких 

місць, перспективних завдань, а також необхідності врахування досвіду 

країн, які досягли успіху. Отже, для моніторингу стану економічної 

інноваційної діяльності України у дослідженні застосовуємо комплексні 

міжнародні індекси і рейтинги, які надані впливовими міжнародними 

організаціями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У результаті аналізу 

літературних джерел встановлено, що міжнародні індекси та рейтинги 

економік країн доцільно застосовувати для характеристики суспільно-

економічних явищ та порівняння країн між собою. Зокрема, доцільність їх 

застосування для України підтверджується у працях [1–3]. Крім того, 

всесвітні індекси (зокрема, інновацій, ведення бізнесу, розвитку людського 

потенціалу, конкурентоспроможності тощо) використовуються інвесторами 

та міжнародними корпораціями для вимірювання інвестиційної 

привабливості країни, оскільки вважається, що ці індекси досить прецизійно 

відображають стан і перспективи розвитку економіки [4, 5]. У зв’язку з цим, 

підвищення позицій держави у світових рейтингових системах сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності її економіки. При цьому для 

досягнення успіху у глобальній економічній системі країнам необхідно 

переходити до моделі інформаційного суспільства, тобто розвитку на базі 

знань, високих технологій та інновацій [5]. 

Серед показників призначених для порівняння країн за рівнем 

інноваційного розвитку, Мікова Н. С. акцентує увагу на індексах економіки 

знань, електронної готовності та глобальному індексі інновацій [5]. 

Доцільність використання глобального індексу інновацій для порівняння 

економік країн та оцінки їх інноваційного потенціалу доводиться також у 
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роботі [6]. Автор зауважує, що цей індекс є одним з головних показників 

інноваційної діяльності в світі, а його застосування під час розробки стратегії 

інноваційного розвитку держави надає можливість запроваджувати досвід 

найбільш успішних країн.  

Автори робіт [7, 8] пропонують використовувати глобальний індекс 

конкурентоспроможності для порівняння країн і прогнозування шляхів їх 

розвитку, у тому числі в інноваційній сфері. Ще одним показником 

добробуту країни вважається економічна свобода. Описанню її сутності та 

складників присвячено праці [8–11].  

Мета дослідження полягає у визначенні пріоритетних напрямків 

розвитку інноваційної політики України для підвищення 

конкурентоспроможності держави та покращення бізнес-клімату для 

реалізації стартап-проектів.  

Постановка проблеми дослідження. Інноваційна діяльність є одним з 

ключових чинників конкурентоспроможності держави та важливим 

інструментом для подолання економічних, суспільних та екологічних криз, 

включаючи продовольчі проблеми та бідність, питання водопостачання, якості 

життя, освіти й охорони здоров’я, забезпечення сталого розвитку суспільства й 

біосфери та інших нагальних проблем людства. Фактично, інноваційна 

діяльність є одним з ключових інструментів спрямованих на підвищення 

темпів зростання економіки країни, а отже і добробуту її громадян.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для дослідження обрано 

опубліковані у 2017 р. глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index) 

[12], індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom) [13] і 

глобальний індекс конкурентоспроможності (The Global Competitiveness 

Index) [14], а також опублікований у 2016 р. індекс мережевої готовності (The 

Networked Readiness Index) [15]. Для порівняльного аналізу використано 

індекси (рис. 1, 3–5) у відсотках по відношенню до максимального значення 

серед країн, територія яких частково або повністю розташована у Європі, 

включаючи асоційовані з ЄС країни (країни Європейського регіону).  
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Як ключовий індикатор інноваційності економіки та сприятливості 

бізнес-клімату України використовуємо глобальний індекс інновацій, який 

кожного року репрезентується Всесвітньою організацією інтелектуальної 

власності (WIPO) та її партнерами. Цей індекс характеризує інноваційну 

діяльність країн та економік світу за допомогою більш ніж 80 індикаторів, 

включаючи політичне середовище, освіту, інфраструктуру і особливості 

ведення бізнесу [12].  

З рис. 1 видно, що країною Європейського регіону з найбільшим 

індексом інновацій є Швейцарія, яку взято за 100 %. Інноваційний рейтинг 

України складає 55,6 % від показника Швейцарії, що свідчить про не дуже 

міцну позицію нашої країни у європейському інноваційному просторі та 

вказує на необхідність подальшого розвитку високотехнологічних та 

наукоємних сфер промисловості. Аналіз досвіду Швейцарії показав, що вона 

змогла досягти успіху за рахунок органічного поєднання усіх складових 

інноваційної інфраструктури – удосконалення системи освіти, встановлення 

зв’язків між університетами та бізнесом тощо. В Україні спостерігається 

певна незбалансованість інноваційної інфраструктури та відсутність міцних і 

тривалих зв’язків між її складовими.  

 

 
Рис. 1. Позиція України у рейтингу глобального індексу інновацій серед 
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країн Європейського регіону, % [побудовано автором на основі обробки 

статистичних даних [12], позначення – мовою оригіналу]. 
 

Зауважимо, що важливими складовими інноваційного потенціалу 

країни є рівень успішності стартап-проектів й ступінь розвиненості стартап-

індустрії. У зв’язку з цим проаналізовано розподіл стартап-проектів серед 

країн Європейського регіону станом на 2016 р. за даними організації Startup 

Ranking [16] (рис. 2). Для оформлення рис. 2 використано елементи 

графічного дизайну сервісу Freepik. Внесок України у загальноєвропейську 

стартап-індустрію становить 2,4 %, що є достатньо хорошим показником. 

При цьому найзначнішим є внесок Великої Британії – майже 17 % від 

загальноєвропейської кількості успішних стартап-проектів.  
 

 
Рис. 2. Розподіл інноваційних стартап-проектів у країнах Європейського 

регіону [побудовано автором на основі обробки статистичних даних [16]]. 
 

Глобальний індекс конкурентоспроможності (або індекс глобальної 

конкурентоспроможності) публікується Всесвітнім економічним форумом 

(World Economic Forum) та розраховується на основі статистичних даних і 

результатів опитування керівників компаній [14, 17]. При складанні індексу 

враховується те, що економіки країн знаходяться на різних етапах розвитку, а 

під конкурентоспроможністю держави розуміється її здатність забезпечувати 

стійкі та стабільні темпи економічного зростання. При цьому країни з більш 

високими показниками конкурентоспроможності здебільшого забезпечують 
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вищі рівні добробуту громадян [17]. 

Глобальний індекс конкурентоспроможності включає більше сотні 

показників, об’єднаних у 12 груп, включаючи рівень технологічного розвитку, 

інноваційний потенціал, макроекономічну стабільність, здоров'я і початкову 

освіту, вищу освіту та професійну підготовку тощо. І для досягнення успіху 

необхідно враховувати усі групи чинників, а також взаємозв’язки між ними 

[17]. Важливою складовою міжнародної конкуренції є людський капітал і 

забезпечення гідного рівня життя населення [18]. Провідну позицію, 

відповідно до рис. 3, у даному рейтингу знову таки займає Швейцарія, по 

відношенню до якої рейтинг України становить 70,1 %.  

Рис. 3. Позиція України у рейтингу глобального індексу 

конкурентоспроможності серед країн Європейського регіону, % [побудовано 

автором обробкою статистичних даних [14], позначення – мовою оригіналу]. 

Важливим комплексним показником інноваційності держави є індекс 

мережевої готовності, який публікується Всесвітнім економічним форумом 

та використовується для характеристики рівнів розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) у країнах світу [15, 19]. Сьогодні цей індекс 

вважається одним з найбільш точних показників рівнів розвитку 

інформаційного суспільства країни, а також її потенціалу і можливостей. 
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Вважається, що існує тісний зв’язок між розвитком ІКТ та економічним 

благополуччям держави. Індекс враховує більше 50 показників та 

розраховується на підставі статистичних даних й комплексного опитування 

керівників компаній [19]. Відповідно до рис. 4, перше місце серед країн 

Європейського регіону посідає Фінляндія, а рейтинг України становить 

70,0 % від максимального значення, що є достатньо хорошим результатом.  
 

 
Рис. 4. Позиція України у рейтингу індексу мережевої готовності серед країн 

Європейського регіону, % [побудовано автором на основі обробки 

статистичних даних [15], позначення – мовою оригіналу]. 
 

Чинником, який значною мірою впливає на інноваційність та 

конкурентоспроможність держави, є рівень її економічної свободи. Деякі з 

вчених вважають, що високі рівні економічної свободи позитивно впливають 

на економіку країни, а інші поділяють думку, що це негативний чинник.  

Одними з найбільш уживаних показників сьогодні є індекс 

економічної свободи за версією міжнародної організації The Heritage 

Foundation [13] та показник економічної свободи в світі (The Economic 

Freedom of the World Index) [20]. Холл Д. і Лоусон Р. [10] провели аналіз 

понад 400 наукових робіт, присвячених показнику економічної свободи в 

світі. У більш ніж двох третинах праць було виявлено позитивний вплив 
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економічної свободи, а менше 4,0 % з них вказують на її негативний вплив. 

Економічна свобода також пов’язана із загальним процвітанням країни [11] і 

є важливою для успішної реалізації стартап-проектів у країні. У нашому 

дослідженні використовувався індекс економічної свободи організації The 

Heritage Foundation [13].  

На рис. 5 показано, що Україна має не дуже високі рівні економічної 

свободи – 59,0 % від максимального. Тому для подальшого розвитку 

інноваційності країни нам необхідно працювати над підвищенням рівнів 

економічної свободи.  
 

 
Рис. 5. Позиція України у рейтингу індексу економічної свободи серед країн 

Європейського регіону, % [побудовано автором обробкою статистичних 

даних [13], позначення – мовою оригіналу]. 
 

Висновки. Отже, доходимо висновку, що за провідними 

міжнародними індексами у Європейському регіоні країною-лідером є 

Швейцарія, а в контексті сприятливості бізнес-клімату найкращі умови для 

розвитку стартап-індустрії створено у Великій Британії. За аналізом 

індикаторів інноваційного економічного розвитку визначено позиції України 

у рейтингу країн європейської спільноти – 70,1 % за глобальним індексом 

конкурентоспроможності, 70,0 % за індексом мережевої готовності; 59,0 % за 
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індексом економічної свободи та 55,6 % за глобальним індексом інновацій. 

Встановлено, що внесок України у загальноєвропейську стартап-індустрію 

складає 2,4 % від загальної кількості стартапів, реалізованих у 

Європейському регіоні. Таким чином, найбільшу увагу Україні слід звернути 

на розвиток інноваційних сфер промисловості, інфраструктури та 

підвищення сприятливості бізнес-клімату для створення успішних 

наукоємних стартап-проектів.  
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АНОТАЦІЯ. В статті було детально опрацьовано питання, пов’язані з 
особливостями здійснення інноваційної діяльності підприємств 
агропромислового комплексу. Розглянуті основні засади та принципи 
державної політики в сільськогосподарській сфері, а також інфраструктурі 
АПК. Проведені дослідження та практичний досвід їх застосування й 
розвитку надали також змогу виділити в аграрному секторі основні етапи 
інноваційного процесу й визначити їх стратегічні імперативи і 
характеристики. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: аграрний ринок, підприємства АПК, інновації, 
інноваційна діяльність, інноваційна політика, стратегічний аспект. 
 
ABSTRACT. The article deals with the issues related to the peculiarities of the 
innovation activity of the agroindustrial complex enterprises. The main principles 
and principles of state policy in the agricultural sphere, as well as the infrastructure 
of agroindustrial complex are considered. The problems of innovative development 
of agricultural enterprises, research opportunities, their financing and 
comprehensive state support are investigated. Innovative policy of agrarian 
enterprises is investigated in three aspects: tactical, strategic and operational. The 
strategy of management of innovative processes and organizational tools of 
innovative activity of enterprises of agroindustrial complex are established. 
The conducted researches and practical experience of their application and 
development also provided an opportunity to distinguish in the agrarian sector the 
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main stages of the innovation process: creation of innovations, their distribution 
and development to commodity producers. Strategic imperatives and 
characteristics of the innovation process are determined. The features and necessity 
of introduction of innovations into the production activity of agricultural 
enterprises are determined. The key objectives of the strategy of innovation 
management are as follows: making profit through the implementation of new 
goods and services, reducing production costs, expanding sales of products and 
services. For the successful realization of the identified features and stages of the 
innovation process, all necessary preconditions should be provided for the 
introduction of effective management mechanisms for innovation activities of the 
agro-industrial complex enterprises. 
Key words: agrarian market, agroindustrial complex, innovation, innovation 
activity, innovation policy, strategic aspect. 

Актуальність. У сучасних умовах ефективний розвиток підприємств 

аграрного сектору можливий за умов впровадження інновацій, які 

забезпечать подолання виробничих ресурсних, екологічних, технологічних, 

матеріально-технічних, організаційно-управлінських і соціальних проблем та 

сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності. Проте існує багато 

негативних факторів, які гальмують інноваційний розвиток підприємств. Це 

зумовлено досить специфічними для галузі умовами, які мають регіональні, 

галузеві, функціональні, технологічні й організаційні особливості. В 

сільському господарстві інноваційна діяльність повинна здійснюватись з 

урахуванням економічних законів, законів природи та можливістю 

забезпечення успішного ведення господарської діяльності. Отже, розвиток 

підприємств аграрного сектору на сьогодні майже не можливий без 

інноваційних процесів. 

Практичне значення. Впроваджуючи інновації, підприємства 

аграрного комплексу можуть зменшити виробничі затрати, виробляти нову 

та вдосконалити існуючу продукцію, реалізувати ефективні управлінські 

рішення, що дозволить не тільки зберегти конкурентоспроможність, але й 

покращити конкурентні позиції. Інноваційний розвиток аграрних 

підприємств пов'язаний з економічним зростанням, підвищення ефективності 
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управління, розширення виробництва та підвищення якості продукції чи 

надання послуг. 

У сучасних умовах ефективний розвиток підприємств аграрного 

сектору можливий за умов впровадження інновацій, які забезпечать 

подолання виробничих ресурсних, екологічних, технологічних, матеріально-

технічних, організаційно-управлінських і соціальних проблем та сприятиме 

підвищенню їх конкурентоспроможності. Проте існує багато негативних 

факторів, які гальмують інноваційний розвиток підприємств. Це зумовлено 

досить специфічними для галузі умовами, які мають регіональні, галузеві, 

функціональні, технологічні й організаційні особливості. В сільському 

господарстві інноваційна діяльність повинна здійснюватись з урахуванням 

економічних законів, законів природи та можливістю забезпечення 

успішного ведення господарської діяльності. Отже, розвиток підприємств 

аграрного сектору на сьогодні майже не можливий без інноваційних 

процесів. 

Інноваційні процеси в АПК мають свою специфіку. Вони відрізняються 

за певних регіональних, галузевих, функціональних, технологічних і 

організаційних особливостей. Сутність інноваційної діяльності в аграрному 

секторі полягає у розробці і впровадженні в аграрне виробництво 

прогресивних методів ведення господарства, в основі яких закладено методи 

ефективного виробництва продукції, застосуванні нового покоління техніки, 

використанні нової кадрової політики з врахуванням накопиченого наукового 

та інноваційного потенціалу. 

Для сільськогосподарських підприємств запровадження інновацій у 

виробництво – це передусім: 

- впровадження новітніх технологій виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

- застосовування нових, продуктивніших порід у тваринництві та нових 

сортів рослин, більш продуктивних і стійких до хвороб та несприятливих до 

природно-кліматичних проявів; 
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- використання біотехнологій, що дають змогу отримати більш якісні, 

корисні продукти, що мають оздоровчий та профілактичний ефект; 

- застосування нових технічних засобів та технологій мінімального 

обробітку ґрунту, очистки і зберігання сировини; 

- застосування енергозберігаючих технологій, екологічних інновацій, 

які відповідно дають змогу збільшити врожайність та продуктивність, 

мінімізувати витрати та гарантувати безпеку навколишнього середовища [8]. 

Результати впровадження інновацій відбиваються в збільшенні обсягу 

продажів, зниженні собівартості продукції, зростанні фондоозброєності та 

продуктивності праці, підвищенні рентабельності виробництва й інших 

виробничо-фінансових показників діяльності аграрних підприємств, а також 

соціально-економічного розвитку сільських територій. 

  Сутність інноваційного розвитку різних галузей економіки не містить 

принципових розходжень. Проте в агропромисловому комплексі і особливо в 

сільському господарстві характер і основні напрями інноваційних процесів 

істотно відрізняються. 

  До істотних особливостей формування і розвитку інноваційного 

процесу у сільському господарстві відносяться: 

1) значні відмінності регіонів країни за природно-кліматичними 

умовами і спеціалізації виробництва; 

2) різноманітність видів вироблюваної сільськогосподарської 

продукції, продуктів її переробки, істотна різниця в технології обробки 

продукції, утримуванні й годівлі тварин; 

3) велика різниця в періодах виробництва окремих видів 

сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки; 

4) наявність великої різноманітності типів виробництва за різними 

організаційно-правовими формами та формами власності, розмірами, 

спеціалізації, підпорядкованості, кооперації тощо; 

5) велика залежність технологій виробництва в сільському господарстві 

від природно – кліматичних умов, дорожньо-транспортних мереж, 
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віддаленості від постачальницьких центрів і ринків збуту продукції і інших 

факторів; 

6) відособленість сільськогосподарських товаровиробників, 

віддаленість від інформаційно – консультаційних служб і організацій, які 

виробляють науково-технічну продукцію; 

7) різний соціально-освітній рівень робітників сільського господарства; 

8) відсутність чіткого і науково – обумовленого організаційно – 

економічного механізму передачі досягнень науки сільськогосподарським 

товаровиробникам і як наслідок, суттєве відставання галузі по освоєнню 

інновацій у виробництві [5]. 

Основною метою впровадження інновацій в аграрній сфері є 

забезпечення економічності та екологічності сільськогосподарського 

виробництва. 

Інноваційна діяльність аграрних підприємств не позбавлена ризиків, які 

визначаються сукупним впливом низки чинників зовнішнього середовища та 

внутрішнім станом кожного підприємства. Для реалізації напрямків 

інноваційного розвитку підприємствам слід забезпечувати передумови 

впровадження ефективних механізмів управління інноваційною діяльністю. 

Інноваційна діяльність є проявом інноваційної політики підприємства. 

Сучасна інноваційна політика аграрного сектору поєднує сукупність 

науково-технічних, виробничих, збутових, управлінських та інших заходів, 

спрямованих на забезпечення ефективного просування продовольства на 

ринок. Управління цими заходами має здійснюватися на основі певних норм і 

правил, які охоплюють: організаційні та правові процедури; основні фактори 

та механізм реалізації інновацій; розвиток функціональних напрямів 

діяльності підприємства; механізм коригування напрямів інноваційної 

діяльності.  

Інноваційна політика забезпечує реалізацію стратегічних цілей 

підприємства, враховуючи його наявні і потенційні ресурсні можливості та з 

огляду на ринкову ситуацію.  
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Інноваційна політика розглядається у трьох аспектах: тактичному, 

стратегічному та оперативному. 

У тактичному аспекті передбачається, що інноваційна діяльність має 

бути спрямованою на забезпечення відповідності якості продукції певним 

стандартам та вимогам, удосконалення виробництва через впровадження 

нових технологій і використання продуктивніших елементів техніко-

технологічної бази. Разом все це сприяє формуванню та розвитку потенціалу 

підприємства.  

За стратегічним аспектом інноваційна політика має бути спрямована на 

опрацювання перспективних програм, які забезпечать зміцнення 

конкурентних позицій підприємства на ринку та його виживання в певній 

перспективі. Передумовами формування ефективної інноваційної політики 

вважаються наступні: швидкість переходу виробництва на інноваційний 

шлях; наявність сприятливого інвестиційного мікроклімату у регіоні та в 

окремих підприємствах; рівень правового забезпечення інвестиційних 

процесів; швидкість нагромадження капіталу, його оборотність; 

інфраструктурне забезпечення інноваційних процесів в державі та в 

окремому регіоні; залежність організаційної структури підприємств від 

інвестиційних потреб.  

Оперативний аспект управління інноваційною діяльністю підприємства 

полягає у складанні календарних планів-графіків виконання робіт та 

контролюванні їх виконання; вивченні економічних, організаційно-

управлінських, соціально-психологічних факторів, які впливають на 

здатність фірми здійснювати інноваційну діяльність; розробці ефективних 

форм організації інноваційної діяльності. Ефективна система стимулювання 

інноваційної діяльності має забезпечувати зміщення акцентів в системі 

мотивації персоналу. Активне залучення працівників підприємства до 

інноваційної діяльності підвищує потенціал його розвитку, створює нові 

інноваційні можливості, оскільки упровадження нових ідей здійснюється на 



 

  224

основі розуміння можливості і за безпосередньої участі у генеруванні ідей і 

створенні нового всім персоналом [6]. 

Управління інноваційною діяльністю є важливою частиною виробничо- 

господарської діяльності підприємства, яка несе імпульс розвитку, 

ґрунтуючись на нових підходах щодо вирішення звичних виробничих 

завдань. Оптимальне поєднання інноваційної та виробничої діяльності дає 

можливість не лише постійно вдосконалювати виробничі процеси і 

продукцію, але й діяти на випередження, виявляти нові перспективні 

напрями або форми бізнесу, диверсифікувати діяльність з метою задоволення 

нових суспільних потреб. 

Послідовне втілення в життя ринкових методів і принципів 

господарювання зумовили необхідність дослідження інноваційних процесів, 

що відбуваються на підприємствах АПК. Інновація як сукупність 

організаційно-економічних, техніко-технологічних та інших заходів, що 

спрямовані на досягнення успіху в бізнесі, є потенційною можливістю 

підвищення ефективності виробництва, а ефективність нововведень залежить 

від системи управління. 

До інноваційних процесів, які здійснюються на підприємствах АПК, 

слід віднести: освоєння нового продукту чи якісних змін в існуючому 

продукті; освоєння та здійснення нових видів діяльності; впровадження 

нових методів виробництва та розподілу продукту (складування, 

транспортування, реалізації); освоєння нових ринків збуту; розвиток нових 

сировинних джерел та інших чинників виробництва; розвиток нових форм 

кадрової діяльності, в тому числі способів підбору, оцінки, руху персоналу; 

впровадження нових методів і стандартів управління; впровадження і 

реалізація нових форм взаємодії з елементами зовнішнього середовища – 

постачальниками, споживачами, конкурентами, органами місцевої влади та 

державними органами тощо.  

Проведені дослідження та практичний досвід їх функціонування й 

розвитку надають змогу виділити в аграрному секторі такі основні етапи 
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інноваційного процесу: створення інновацій, їх поширення й освоєння 

товаровиробникам [7]. 

Найважливішим і найбільш тривалим етапом інноваційного процесу є 

створення інновацій. Перший етап інноваційної діяльності реалізують 

науково-дослідні установи АПК. Від початку цього етапу відбувається 

зародження ідеї майбутньої інновації. Цей етап потребує розв’язання 

декількох питань: від виділення коштів на розробку інновацій, проведення 

фундаментальних та прикладних досліджень, визначення об’єктів 

інтелектуальної власності до виробництва й реалізації наукоємної продукції 

та створення розробок. Розробка вважатиметься закінченою, якщо повністю 

виконано план проведення досліджень та одержано конкретний результат. 

Така розробка обов'язково проходить виробничу перевірку. Зокрема, це 

стосується нових сортів сільськогосподарських культур, що передаються на 

державне сортовипробування, нової техніки, що передається на 

машиновипробувальні станції. Нові технології або окремі технологічні 

прийоми оцінюють у спеціальних технологічних центрах або дослідно-

виробничих господарствах. Разом з виробничою перевіркою проводиться не 

менш важлива робота — оформлення готових розробок як об'єктів 

інтелектуальної власності з видачою патентів та ліцензій. При цьому важливо 

дотримуватись умови, за якої фактичні показники збігаються з 

трансформацією вказаних досягнень в конкретні інновації. У даному 

напрямку важливо забезпечити скорочення термінів створення інновацій і 

підвищення рівня новизни. Наукова розробка стає інновацією, якщо вона 

рекомендується до масового впровадження у виробництво. Але і в цьому 

випадку вона має пройти стадію підготовки до такого освоєння у 

виробництві, що сприятиме найповнішому використанню потенційних 

можливостей інновації.  Ефективність її функціонування відображає 

кількість та якість інновацій і освоєння їх у виробництві.  

Етап розповсюдження, на відміну від створення інновацій,  охоплює 

різні напрями й конкретні канали проникнення їх в агропромислове 



 

  226

виробництво - від підготовки та перепідготовки кадрів керівників, фахівців і 

працівників масових професій до розвитку інформаційної та управлінської 

діяльності аграрній сфері. Цей етап переважно реалізують органи управління 

АПК разом з розробниками нововведень. Надалі, в міру розвитку та 

вдосконалення інформаційних технологій, слід створити умови для того, щоб 

виробники дізнавалися про інновації не тільки з досвіду передових 

підприємств, а й безпосередньо від науки ще на стадії створення новацій. 

Така практика поширена в усіх економічно розвинутих країнах. Успішний 

розвиток інноваційних процесів на стадії розповсюдження значною мірою 

залежить від господарства, біологічні фабрики, машинобудівні підприємства.  

На завершальному етапі інноваційного процесу здійснюється освоєння 

інновацій у виробництві. Саме цей етап найбільше пов'язаний з діяльністю 

підприємств АПК. Значною мірою успіх тут залежатиме від 

товаровиробників. Для них важливо мати чіткий організаційно-економічний 

механізм освоєння інновацій у виробництві. Основне місце у цій 

відповідальній роботі слід відводити договірним відносинам самих 

товаровиробників. До їх ініціативи та бажання освоїти у себе певну новацію 

слід додати ще одну умову успіху — придбання самої інновації і наукоємної 

продукції, без якої освоєння її не можливе (насіння нових сортів, молодняк 

нових порід тварин).  

Впровадження розробок у виробництво, або перетворення новацій в 

інновації, здійснюється за ініціативи суб'єктів підприємницької діяльності, 

метою яких є досягнення комерційних вигод. Умовою отримання прибутку є 

конкурентні переваги, а для інноваційного підприємства – монополія 

новатора. 

Управління інноваційними процесами як особлива сфера діяльності 

економіки АПК зумовлює наукову основу її організації на макрорівні, в якій 

держава виконує управлінські функції шляхом регулювання економіки, і на 

мікрорівні, де функціонують підприємницькі структури, використовуючи 

нові досягнення НТП. Для підвищення ефективності інноваційного 
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менеджменту, який орієнтований на збільшення прибутку, важливе значення 

має мікрорівень. В процесі аналізу та вибору стратегії управління 

інноваціями необхідно враховувати рівень техніки і технології, 

забезпеченість робочою силою, рівень мотивації до праці і раціоналізації 

робочого місця. При цьому стратегія управління інноваціями має бути 

націлена на досягнення наступних ключових задач:  

1) отримання прибутку шляхом реалізації нових товарів і послуг, 

необхідних споживачам;  

2) скорочення витрат виробництва;  

3) розширення збуту продукції та послуг [2]. 

Стратегія управління інноваційними процесами в аграрній сфері 

повинна базуватися на пріоритетних напрямках розвитку сільського 

господарства з урахуванням особливості регіонів, можливостей втілення в 

життя нових напрямків науки й техніки власними силами і коштами. 

Управління інноваційними процесами в аграрній сфері охоплює інтереси 

багатьох підприємств і потребує допомоги від науково-виробничих установ. 

Вирішення питань планування та регулювання інноваційних процесів в 

аграрних підприємствах потребує методологічної допомоги керівникам і 

спеціалістам у розробці бізнес-планів з організації та впровадження 

інноваційних рішень. Методологічним центром для надання допомоги 

повинні бути профільні наукові установи, державні та недержавні 

інноваційні структури, що створені у регіонах і відповідають за 

впровадження інноваційних рішень у практику виробництва аграрних 

підприємств [1]. 

Процеси освоєння ефективного механізму регулювання інноваційної 

діяльності підприємств усіх сфер агропромислового комплексу потребують 

дотримання низки вимог, а саме: мають реалізовуватися через дотримання 

вимог об’єктивних економічних законів; повинні бути сформованими 

передумови інноваційного розвитку підприємств; має бути створене правове 

та організаційне забезпечення для здійснення інноваційної діяльності. 
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Організаційний інструментарій інноваційної діяльності підприємств 

агропромислового комплексу зумовлює ефективне її регулювання та має 

забезпечувати наступне:  

а) визначення основних пріоритетів інноваційної діяльності;  

б) формування та розвиток інноваційної інфраструктури 

(організаційних та координаційних підрозділів, інформаційно-аналітичної та 

консультаційної систем), що забезпечує реалізацію пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності;  

в) розробку мотиваційного механізму, що стимулює споживання 

інноваційної продукції;  

г) організацію моніторингу та контролю за процесом реалізації заходів 

інноваційної політики підприємства [4]. 

Головним продуцентом новацій для сільського господарства нині є 

мережа науково-дослідних інститутів УААН та Міністерства аграрної 

політики України. Найбільш поширені новації: нові сорти та гібриди рослин і 

породи тварин, штами мікроорганізмів, марки і модифікації 

сільськогосподарської техніки, технології, хімічні та біологічні препарати 

(вакцини), економічні розробки (документально оформлені методики, різні 

рекомендації тощо). Перевірку отриманих зразків здійснюють наукові 

установи і спеціальні державні установи й організації. Відтворення новацій у 

сільському господарстві проводять насінницькі господарства (вирощування 

елітного та репродукційного насіння нових сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур); племінні заводи (розведення чистих 

порідних ліній тварин); машинобудівні підприємства (серійний випуск нової 

техніки); біологічні фабрики (випуск вакцин).  

Сучасне становище наукового забезпечення інноваційного процесу 

сільськогосподарської науки дійшло до критичної межі: матеріально-

технічна база науково-дослідних установ зношена, не вистачає приладів для 

досліджень, особливо з найбільш наукомістких напрямів, зокрема, 

біотехнології. 
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 Внаслідок значної тривалості етапів розробки й апробації 

фундаментальних інновацій в сільському господарстві, результати наукових 

досягнень в селекції сільськогосподарських культур дають максимальну 

віддачу через 15-20 років з початку фінансування кожного окремого напряму 

наукової роботи, а в селекції порід тварин – 20-30 і більше років. 

Впровадження та освоєння новацій стримується також рядом інших 

чинників, серед яких найвагомішими є низька платоспроможність 

господарств, відсутність достовірної й повної інформації про новітні 

вітчизняні наукові розробки в галузі сільського господарства. 

Проведення наукових досліджень потребують щорічного масштабного 

фінансування і всебічної державної підтримки, оскільки від цього залежить 

науковий рівень та якість новацій, адже це надзвичайно важливо в умовах 

поширення на українському ринку науково-технічної продукції 

конкурентоспроможних іноземних техніки й технологій, що за своїми 

техніко-економічними параметрами не поступаються, а часом і 

перевершують вітчизняні аналоги. Особливо це стосується імпорту 

сільськогосподарської техніки, насіння іноземних сортів культур і засобів 

захисту рослин. Фінансування інноваційної діяльності необхідне також на 

інших етапах інноваційного процесу, оскільки стимулювання впровадження 

має забезпечити попит на вітчизняні наукові розробки [3]. 

Висновки.  Розвиток інноваційної діяльності в сільському господарстві 

України – важливий напрям нарощування конкурентних переваг, оскільки 

аграрна галузь економічно розвинутих країн поступово перетворюється в 

наукомістку галузь виробництва. Інноваційні процеси на підприємстві, 

практична реалізація інноваційних проектів мають деякі особливості, що 

накладають певний відбиток і на формування організаційно-економічних 

взаємовідносин між суб’єктами АПК, а саме: прискорюють розвиток 

суб’єктів господарювання відповідно до ринкових принципів з урахуванням 

вимог об’єктивних економічних законів; забезпечують формування 

конкурентних переваг, зміцнення конкуренто-спроможності підприємства; 
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визначають позицію підприємства на ринку; оптимізують політику 

ціноутворення; створюють підґрунтя для суспільного визнання підприємства. 
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АНОТАЦІЯ. Досліджується формування дієвої системи урядового 
фінансового контролю. Система урядового фінансового контролю 
розглядається як впорядкована сукупність, яка має мету, місію, цільові 
функції і складається з керованих взаємопов’язаних груп елементів. 
Виокремлюються проблеми формування єдиної системи урядового 
фінансового контролю та напрями їх усунення. 
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ABSTRACT. The formation of an effective system of government financial 
control is explored. The system of government financial control is considered as an 
ordered set that has a purpose, mission, target functions and consists of controlled 
interconnected groups of elements. The problems of forming a unified system of 
government financial control and directions of their elimination are singled out. 
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Вступ. В сучасних умовах розвитку економіки та державних фінансів 

зростає значення урядового фінансового контролю за збереженням і 

використанням державних фінансових ресурсів. Дієве застосування 

контролю в управлінні державними фінансовими ресурсами створює 
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необхідні передумови для здійснення в державі ефективної економічної 

політики. Ефективна система урядового фінансового контролю є необхідним 

атрибутом сучасної демократичної держави, запорукою ефективного 

використання фінансових ресурсів держави. Тому розбудова цілісної системи 

урядового фінансового контролю є важливим кроком у забезпеченні 

функціонування системи державної влади й викликає особливе зацікавлення 

як у теоретичному, так і в практичному плані.  

Проблематикою державного фінансового контролю в усіх його 

проявах займались такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як О. Барановський, І. 

Басанцов, І. Белобжецкій В. Бурцев, Е. Вознесенський, Ю. Воронін, 

М. Демідов, В. Дяченко, В. Жуков, Н. Залуцька, К. Захаров, О. Козирін, І. 

Микитюк, Л. Овсяников, П. Петренко, Н. Погосян, В. Родіонова, С. Рябухін, 

В. Симоненко, С. Степашин, І. Стефанюк, М. Столяров, В. Шевчук, В. 

Шлейніков, С. Шохін, Т. Юнусова та багато інших. Проте, питання ролі 

системи урядового фінансового контролю в забезпеченні соціально-

економічного розвитку держави залишилось практично не дослідженим. 

Мета статті – розгляд аспектів побудови системи урядового 

фінансового контролю як інструмента соціально-економічного розвитку 

держави. 

   Результати. Урядовий фінансовий контроль є частиною державного 

внутрішнього фінансового контролю, і органи, що його здійснюють, 

безпосередньо здійснюють контроль за рухом і витрачанням державних 

фінансових ресурсів незалежно від здійснення такого контролю підрозділами 

відомчого контролю. Для ефективного функціонування системи державного 

фінансового контролю необхідним є логічний взаємозв'язок усіх її базових 

складових, а також чіткість розподілу контрольних повноважень між 

суб’єктами контролю. А це не дозволяє на практиці моделювати ефективні 

рішення з питань урядового фінансового контролю, на які реально може 

розраховувати держава для реалізації завдань урядової політики. Тому 

існуюча на сьогодні ситуація вимагає розробки теоретико-методичних засад 
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функціонування системи урядового фінансового контролю в частині 

державного фінансового контролю. Тому побудова якісної системи 

урядового фінансового контролю потребує формування відповідної 

методологічної та методичної бази.  

Методологія – вчення, в основі якого лежать найбільш загальні 

принципи, методи і способи пізнання економічних систем. Основними 

елементами методології є діалектика і логіка [1].  

Складовими будь-якої системи є елементи, властивості цих елементів, 

зв'язки, які з'єднують елементи з властивостями системи, а також структура 

системи, яка відображає найбільш суттєві і стійкі зв'язки між елементами 

системи і їх групами.  

Отже, враховуючи багатоаспектність змісту досліджуваної категорії, 

системний підхід означає, що урядовий фінансовий контроль — це 

впорядкована сукупність, яка має мету, місію, цільові функції і складається з 

керованих взаємопов’язаних груп елементів. Тому, для розкриття сутності 

системи урядового фінансового контролю можливе застосування 

послідовного методологічного підходу під час аналізу базових елементів 

даної системи ( місія, функції, завдання, суб’єкти, об’єкти, предмет, 

принципи, методи і форми урядового фінансового контролю). 
Низка авторів в умовах ринкової економіки мету державного 

фінансового контролю визначає як забезпечення законності і ефективності 

використання державних бюджетних і позабюджетних фінансових ресурсів 

та державної власності [2]. 

І. К. Дрозд, В. О. Шевчук у якості мети фінансового контролю 

наводять сприяння зростанню секторів і галузей національної економіки 

шляхом стеження за досягненням цільових орієнтирів та перевірки 

дотримання обмежувальних параметрів їх розвитку на мікро- й 

макроекономічному рівнях [3]. Окремі науковці називають метою 

державного фінансового контролю забезпечення законності й ефективності 
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використання державних бюджетних і позабюджетних фінансових ресурсів 

та державної власності [1]. 

З огляду на зазначене, місією урядового фінансового контролю є 

сприяння уряду приймати своєчасні,обґрунтовані, ефективні рішення щодо 

управління державними фінансовими ресурсами. Місія урядового 

фінансового контролю досягається на основі основних функцій та завдань, 

які є багатозначними, специфічними та суспільно необхідними. 

Дослідження функцій урядового фінансового контролю 

дозволило визначити перелік основних функцій, а саме: 

- контроль за доходами і видатками Державного бюджету України; 

- контроль за дотриманням бюджетного законодавства; 

-контроль за достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в 

бюджетних установах; 

- нагляд і перевірка стану діяльності суб’єктів урядового фінансового 

контролю. 

Таким чином, функції урядового фінансового контролю показують 

напрям та місію урядового фінансового контролю, а також діяльність усієї 

держави в особі всіх органів державної влади, наділеними повноваженнями у 

сфері фінансів, у тому числі спеціалізованих у цій сфері.  

Ще одне важливе значення для координації урядового фінансового 

контролю має чітке визначення контролюючих та підконтрольних суб’єктів. І 

для цього необхідно визначити склад об’єктів і суб’єктів державного 

фінансового контролю.  

З питання визначення об'єкта контролю і контрольної діяльності в 

науковій літературі існують найрізноманітніші думки. Так, наприклад, 

відповідно до концепції одних авторів, об'єктом контролю є поведінка або дії 

людей [Е.А. Вознесенський, І.А. Белобжецкій], згідно ж інший позиції в 

якості об'єкта контролю необхідно розглядати діяльність організацій, 

підприємств, органів управління, посадових осіб [Ю.А. Данилевський, Т.М. 

Мезенцева, В.М. Родіонова, В.І. Шлейніков], треті вважають, що об'єктом 
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контрольної функції фінансів є «... фінансові показники діяльності 

підприємств, організацій, установ» [А.М. Ковальова], четверті вважають 

об'єктом контролю майно, джерела його утворення та господарські процеси, 

що викликають зміну майна та джерел його утворення [В.В. Бурцев, М.С. 

Шидловська, А.С. Половинкин], інші стверджують, що «безпосереднім 

об'єктом фінансового контролю є процеси формування грошових фондів і їх 

використання, що виражають розподільні вартості суспільного продукту або 

його розподіл в натурально-речовій формі і за вартістю» [Є.Ю. Грачова], а 

також грошові відносини [в підручнику під ред. М.В. Романовського, О.В. 

Врублевської] [4]. 

Виходячи з традиційного розуміння, під об'єктом слід розглядати 

насамперед те, на що можна зробити безпосередній вплив, інакше поняття 

об'єкта втрачає будь-який сенс. На наш погляд, об'єктом фінансового 

контролю є господарська діяльність органів управління та посадових осіб 

держави та господарюючих суб'єктів, функціонування яких безпосередньо 

зумовило контрольні процеси. 

В широкому розумінні об’єктами державного фінансового контролю 

можна вважати всі підприємства, установи, організації, фонди і органи, що є 

розпорядниками державних коштів. У більш вузькому розумінні об’єктами 

державного фінансового контролю є фінансові ресурси і операції на 

підконтрольних об’єктах, а також пов’язані з ними відносини (матеріальні, 

трудові, господарські). Предметом державного фінансового контролю є 

відповідні документи, конкретні активи або управлінські рішення.  

Відповідно, можемо сформувати об’єкт урядового фінансового 

контролю як відносини, які виникають між державою ( в особі органів 

виконавчої влади ), з одного боку,  та господарюючих суб'єктів, з другого 

боку, з приводу руху і використання фінансових ресурсів держави.  

Урядовий фінансовий контроль є частиною загальної системи 

державного управління, але при цьому має певні особливості, що 
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формуються залежно від специфіки діяльності конкретних органів суб’єктів 

державного фінансового контролю.  

 Але, що стосується суб’єктів, які наділені контрольними 

повноваженнями чи суб’єктів господарювання, державних органів, 

підприємств, установ, організацій тощо, на які спрямовуються контрольні дії, 

то вчені не класифікують їх, не чітко визначають поняття “контролюючий 

суб’єкт”, “контролюючий орган”, “підконтрольний суб’єкт” та деякі інші, 

відносять до зазначених категорій різноманітні органи, організації тощо. 

На підставі дослідженого матеріалу очевидно, що суб’єктами урядового 

фінансового контролю є : органи виконавчої влади, що уповноважені для 

роботи в сфері контролю за цільовим використанням фінансових ресурсів 

держави. 

Дослідивши сутність предмету фінансового, господарського, фінансово-

економічного, економічного контролю, дійшли висновку, що предметом 

урядового фінансового контролю є розпорядча та фінансово-господарська 

діяльність підконтрольних об’єктів у частині формування, володіння, 

використання та відчуження коштів та інших активів, що належать або мають 

належати державі, у тому числі за зобов’язаннями по податках, зборах 

(обов’язкових платежах) і відрахуваннях до бюджету та позабюджетних 

фондів. 

Поряд з визначенням об'єкта, суб’єкта та предмета урядового 

фінансового контролю вельми доцільним є виділення в його системі такого 

елемента, як принципи урядового фінансового контролю. 

Основною умовою досягнення цілей і завдань урядового фінансового 

контролю, побудови його цілісної та ефективної системи є дотримання 

зрозумілих для суспільства принципів, тобто вихідних положень, що 

охоплюють теорію контролю в цілому.  

В цілому, розбіжності наукової думки у визначенні принципів 

фінансового контролю немає, що дозволяє сформувати принципи і системи 

урядового фінансового контролю: 
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• незалежність - органи фінансового контролю повинні володіти 

організаційної, функціональної, матеріальної та іншого характеру 

незалежністю від держави і суб'єктів господарювання, діяльність яких вони 

перевіряють; 

• законність - органи фінансового контролю повинні строго слідувати нормам 

і правилам, встановленим законодавством; 

• відповідальність - органи фінансового контролю повинні нести економічну, 

дисциплінарну та адміністративну відповідальність за неналежне виконання 

покладених на нього контрольних функцій і завдань; 

• гласність - означає відкритість діяльності органів фінансового контролю, 

наявність доступу кожного громадянина до інформації про результати 

контрольної діяльності за допомогою засобів масової інформації; 

• об'єктивність - діяльність органів фінансового контролю, їх підходи до 

планування та проведення перевірок, висновок про перевірки повинні 

виключати яку б то не було упередженість і схильність; 

• системність - припускає наявність саме системи органів фінансового 

контролю.  

Дотримання даних принципів є необхідною умовою ефективної 

організації та здійснення урядового фінансового контролю в Україні.  

Врахування вищезазначених принципів дає змогу розглядати урядовий 

фінансовий контроль як цілісну систему, що забезпечує уряду законність у 

фінансовій і господарській діяльності держави. 

Відсутність єдності критеріїв класифікації видів, форм та методів 

державного фінансового контролю негативно впливає на рівень 

дослідженості систематизації класифікаційних ознак і в урядовому 

фінансового контролю як багатоаспектної економічної категорії. При цьому 

невисокий рівень розробленості теоретичної основи урядового фінансового 

контролю ускладнює процеси подальшого формування та розвитку, а також 

вдосконаленню фінансового законодавства з врахуванням провідного 

світового досвіду та сучасної парадигми глобалізації фінансових систем. 



239

Порушуючи проблему форми фінансового контролю, державного 

фінансового контролю і безпосередньо урядового фінансового контролю, 

необхідно звернутися до визначення поняття «форма». Великий 

енциклопедичний словник, ґрунтуючись на філософських категоріях, 

визначає форму як зовнішнє вираження якого-небудь змісту, а зміст – це 

визначальна сторона цілого, сукупність його частин. Зміст і форма 

представляються як дві взаємопов’язані філософські категорії. 

І.А. Белобжецкій, також стверджує, що при «… трактуванні форм фінансово-

господарського контролю потрібно виходити із співвідношення змісту і 

форми як загальних категорій, що відображають взаємозв’язок двох сторін 

будь реальності. Зміст представляє визначальну сторону предмета, а форма – 

його спосіб вираження і внутрішню організацію, що модифікуються зі 

зміною змісту. Отже, під формами урядового фінансового контролю слід 

розуміти способи конкретного вираження і організації контрольних дій, 

спрямованих на виконання функцій контролю ». Отже, на думку І.А. 

Белобжецкого, змістом фінансового контролю є контрольне дію, а формою – 

способи вираження і організація контрольних дій. І такими способами 

вираження і організації контрольних дій він називає попередній, поточний і 

наступний контроль, відзначаючи, що «в основу даної класифікації покладені 

окремі сторони конкретного вираження і організації контрольних дій в 

залежності від часу їх вчинення», які є змістом і формами в системі 

урядового контролю. Так як суб’єкти урядового фінансового контролю 

приймають участь на всіх стадіях роботи об’єктів контрольних заходів [5]. 

Таким чином, при класифікації форм державного фінансового 

контролю важливо розуміти, що форма являє собою зовнішнє вираження 

контролю [6]. Під формою урядового фінансового контролю розуміють 

фактичний прояв змісту урядового фінансового контролю, його економічної 

сутності в залежності від періодичності та часу здійснення контрольних дій. 

При проведенні класифікації урядового фінансового контролю за 

видами слід відзначити, що вид урядового фінансового контролю є підлеглим 
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економічним поняттям, при цьому види визначаються в залежності від 

конкретних носіїв функцій, суб’єктів та об’єктів урядового фінансового 

контролю. При цьому урядовий фінансовий контроль як частина державного 

фінансового контролю є неподільним, але має свою специфіку та сферу 

застосування. 

При визначенні методів урядового фінансового контролю  визначається 

сукупність засобів або теоретичних та практичних операцій з його 

організації. До методів урядового фінансового контролю належать визначені 

способи (прийоми), що використовуються при реалізації його функцій 

відповідними суб’єктами.  
Таким чином, вище проведене дослідження дає змогу зробити такі 

узагальнення стосовно основних методологічних елементів системи 

урядового фінансового контролю: урядовий фінансовий контроль 

здійснюється на виконання поставленої місії широким колом учасників 

даного процесу на основі встановлених принципів та застосовуючи певний 

інструментарій. Але, в той самий час, урядовий фінансовий контроль є 

складовою державного фінансового контролю, тому без чіткої регламентації 

в законодавчому порядку неможливе його існування.  

Висновки. Підбиваючи підсумки, можна відмітити, що актуальність 

формування системи урядового фінансового контролю визначається 

необхідністю теоретичного обґрунтування концепції системи урядового 

фінансового контролю як складової контрольного механізму багаторівневої 

економічної системи та створення законодавчо закріпленої процедури 

урядового фінансового контролю з точки зору забезпечення ефективного 

бюджетного процесу та соціально-економічної політики. Отже, на сьогодні 

існують передумови щодо забезпечення якісного та ефективного урядового 

фінансового контролю, але за відсутності методологічного та методичного 

обґрунтування даного процесу це зробити дуже важко.  

 
 



241

Список літератури: 

1. Стефанюк І.Б. Методологічні засади функціонування системи державного
внутрішнього фінансового контролю в Україні/ І.Б. Стефанюк//Фінанси
України. – 2011. - №6.- с.84-102.
2. Государственный финансовый контроль: учеб. для вузов / Степашин С.В.,
Столяров Н.С., Шохин С.О., Жуков В.А.  – СПб.: Питер, 2004.- 90.
3. Дрозд І.К. Державний фінансовий контроль: навч. посібник / І.К. Дрозд,
В.О. Шевчук – К.: ТОВ ―Імекс–ЛТД‖, 2007. – 304 с
4. Хомутенко А.В. Теоретичні основи фінансового контролю // А.В.
Хомутенко [Електроний ресурс].– Режим доступу:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1673
5. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый финансовый механизм /
И.А. Белобжецкий. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 256 с
6. Большой энциклопедический словарь / А.М. Прохоров. - Норинт, 1998. –
1456 c.

References: 

1. Stefanyuk I.B. Metodolohichni zasady funktsionuvannya systemy derzhavnoho
vnutrishnʹoho finansovoho kontrolyu v Ukrayini/ I.B. Stefanyuk//Finansy
Ukrayiny. – 2011. - №6.- s.84-102.
2. Hosudarstvennyy fynansovyy kontrolʹ: ucheb. dlya vuzov / Stepashyn S.V.,
Stolyarov N.S., Shokhyn S.O., Zhukov V.A. – SPb.: Pyter, 2004.- 90.
3. Drozd I.K. Derzhavnyy finansovyy kontrolʹ: navch. posibnyk / I.K. Drozd, V.O.
Shevchuk – K.: TOV ―Imeks–LTD‖, 2007. – 304 s
4. Khomutenko A.V. Teoretychni osnovy finansovoho kontrolyu // A.V.
Khomutenko [Elektronyy resurs].– Rezhym dostupu:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1673
5. Belobzhetskyy Y.A. Fynansovyy kontrolʹ y novyy fynansovyy mekhanyzm /
Y.A. Belobzhetskyy. – M.: Fynansy y statystyka, 1989. – 256 s
6. Bolʹshoy éntsyklopedycheskyy slovarʹ / A.M. Prokhorov. - Norynt, 1998. – 1456
c.

Стаття надійшла до редакції 27.09.2017р. 



 

  242

УДК 338.2 

Каспірович А.В.,  
аспірант кафедри стратегії підприємств, 

ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 
Директор ТОВ «Бізнес-КонструкторУкраїна»  

 
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЕРІОД ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІТИКИ ТА 

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
STRATEGIC PERIOD AS A TOOL FOR ANALYTICS AND 

MANAGEMENT OF ENTERPRISE STRATEGIC COMPETITIVENESS 
 

Kaspirovych A.,  
Graduate student of the Department of Enterprise 

Strategy, HSE "Kiev National Economic 
University Vadim Getman’s Schools" 
Director LLC ‘Business-Constructor 

Ukraine’  
 

 
АНОТАЦІЯ. Представлено авторське бачення характеристики та ролі 
стратегічного періоду в системі координат стратегічної 
конкурентоспроможності. Розширено бачення стратегічного періоду з 
інструмента аналітики до інструменту управління. Обґрунтовано методичні 
підходи до визначення тривалості стратегічного періоду та його впливу на 
управлінські рішення. Описано підхід для врахування теорії слабких сигналів 
для визначення тривалості та структури стратегічного періоду. 
Запропоновано підходи до врахування тривалості стратегічного періоду для 
визначення стратегічної конкурентоспроможності підприємства.  
КЛЮЧОВІ СЛОВА: стратегічна конкурентоспроможність, стратегічний 
період, слабкі сигнали, життєздатна система, ефективність. 

 
 ABSTRACT. Author’s vision of characteristics and role of strategic period in the 
coordinate system of strategic competitiveness is presented. The vision of strategic 
period is extended from the analytics tool to the management tool. The methodical 
approaches to determining the length of the strategic period and its influence on 
management decisions are substantiated. The approach for considering the theory 
of weak signals for determining the length and structure of the strategic period is 
described. The approaches for considering the length of the strategic period for 
determining the enterprise strategic competitiveness are proposed. 
KEY WORDS: strategic competitiveness, strategic period, weak signals, viable 
system, efficiency. 
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Вступ. На українському ринку в останні кілька років постійно 

посилюється конкуренція. Зростає кількість підприємств, підвищуються 

вимоги споживачів, разом з тим зростають вимоги до співробітників та 

підвищується планка для отримання інвестування. Такі зміни ускладнюють 

функціонування підприємств та ставлять під питання їх роботу в 

майбутньому. В умовах зростання конкуренції ефективність роботи 

підприємств відходить на другий план, а значно важливішим стає поняття 

конкурентоспроможності.   

Ознакою конкурентоспроможності підприємства можна вважати його 

функціонування. Якщо підприємство існує, воно конкурентоспроможне. Але 

постає питання, що потрібно робити керівникам підприємств, щоб і надалі 

залишатися конкурентоспроможними. Такий перспективний аналіз в 

наукових публікаціях найчастіше пов’язують із стратегічною 

конкурентоспроможністю. При цьому важливо розуміти, що приставка 

«стратегічна» це не лише про перспективний стан, а здебільшого про 

комплекс взаємопов’язаних факторів, що визначають здатність підприємства 

зберегти поточну конкурентну позицію, а також здатність оволодіти новими 

конкурентними перевагами, що допоможуть покращити чи зберегти поточну 

конкурентну позицію і в майбутньому.  

Таким чином, лише частка з конкурентоспроможних підприємств є 

стратегічно конкурентоспроможними. Характеристика стратегічної 

конкурентоспроможності підприємства повинна охоплювати такі фактори:   

 систему оціночних показників конкурентоспроможності 

підприємства; 

 систему поведінкових реакцій підприємства у відповідь на зміну 

умов навколишнього середовища; 

 систему поведінкових реакцій підприємства у відповідь на 

аналогічну систему стратегічних конкурентів;  

 період, протягом якого прогнозуються та оцінюються описані 

фактори.  
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Найменш дослідженим залишається останній фактор – стратегічний 

період. Саме часова перспектива найбільш важлива для визначення 

стратегічної конкурентоспроможності, бо чи довшим буде стратегічний 

період, тим менша частка конкурентоспроможних підприємств зможуть бути 

стратегічно конкурентоспроможними. Така обернена пропорція ґрунтується 

на трьох прямих пропорціях: з часом підвищується складність  

 прогнозування змін навколишнього середовища; 

 прогнозування змін всередині галузі чи підприємства; 

 збереження «стійкості» конкурентних переваг.   

Постановка завдання. Завданням даного дослідження є визначення 

теоретичних передумов і прикладних методичних підходів до визначення 

тривалості стратегічного періоду. Це дозволить проаналізувати його як 

інструмент впливу на процес управління стратегічної 

конкурентоспроможністю підприємства. 

Результати. Вперше термін «стратегічний період» використав 

І.Смолін, який вірно зазначив, що «стратегічним періодом слід вважати час, 

впродовж якого відбуваються зміни у конкурентному середовищі, які здатні 

вплинути на фіксацію конкурентоспроможності підприємства даного типу на 

даному ринку» [1, с. 70]. З іншого боку можна зауважити, що фіксація 

конкурентоспроможності притаманна для будь-якого підприємства, що 

функціонує, але чи можна її вважати межею стратегічного періоду, якщо 

підприємство буде функціонувати, але припинить оцінюватись, як 

стратегічно конкурентоспроможним. Таке припущення може значно 

скоротити межі стратегічного періоду, тому потребує додаткового 

дослідження.  

Стратегічний період слід також розглядати не тільки як інструмент 

аналітики. Вперше про важливість часу, протягом якого буде реалізована 

стратегія підприємства, написав А.Чандлер, який вивів певний цикл 

управлінських змін, що необхідно реалізувати задля пересування 

підприємства на іншу сходинку розвитку відповідно до змін навколишнього 
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середовища [2]. На період цього дослідження стратегічного планування ще 

не існувало, але висновки зроблені Чандлером допомагають зрозуміти 

проблематику підприємств, що зіштовхуються з наміром планування свого 

розвитку.   

І. Ансофф називає підхід Чандлера реактивним і таким, що не може 

вважатися ефективним, бо с запізненням реагує на те, що вже трапилося [3]. 

Ансофф наголошує на важливості як перспективної оцінки ефективності 

роботи підприємства, так і на тривалості часового відрізку, протягом якого 

здійснюється управлінський вплив на діяльність підприємства, від чого 

залежить ефективність адаптації підприємства до змін навколишнього 

середовища. Автор на результатах дослідження роботи 400 американських 

підприємств аргументує доцільність та ефективність стратегічного 

планування  [3]. Ефективність є іншою економічною категорією порівняно з 

конкурентоспроможністю, але реакції підприємства на зміни навколишнього 

середовища є одним з факторів стратегічної конкурентоспроможності.  

Дослідження Р. Акоффа методологічних та прикладних аспектів 

планування діяльності підприємства як економічної системи також 

спрямоване на оцінку та управління його ефективністю за рахунок значно 

більш комплексного розкриття ролі та впливу ретроспективної динаміки 

результатів роботи підприємства, поточних його дій та стратегічних планів, 

спрямованих на розвиток та зростання [4]. При цьому автор занадто 

поглиблюється у процес розробки плану та визначення потенціалу 

підприємства, що зміщує фокус з результату діяльності підприємства на 

процес планування.        

Таким чином, якщо час стратегічного планування може вважатися 

важливим фактором ефективності роботи підприємства та одним з 

інструментів управління цією ефективністю, то доцільно зробити висновок, 

що стратегічний період виступає як важливий інструмент управління 

конкурентоспроможністю. Тоді до характеристик стратегічного періоду 

можна додати наступне: 
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 час, на який доцільно планувати розвиток підприємства 

(стратегічне планування);  

 час, за який підприємству необхідно реалізувати комплекс 

управлінських дій задля збереження чи / та покращення 

конкурентоспроможності (такий комплекс дій в літературі часто 

називають стратегією).  

Визначення тривалості стратегічного періоду дозволить з одного боку 

значно посилити математичний інструментарій теорії стратегічної 

конкурентоспроможності, а з іншого дозволить зміцнити стратегічну позицію 

підприємств, що намагаються цілеспрямовано впливати на неї. 

Відповідно до визначення І.Смолін надає свій варіант розрахунку 

тривалості стратегічного періоду, що «визначається часом, необхідним для 

створення та початку виробничої діяльності підприємства (tс) і середнім 

часом функціонування (tф) підприємств подібного типу на даному ринку» [1].  

 tс <  Тсп < tф 

Можна виділити ще два варіанти визначення тривалості 

стратегічного періоду, що ґрунтуються на ототожненні факту наявності 

конкурентоспроможності та факту функціонування підприємства. 

Модифікацією вищевказаного алгоритму в рамках поточного визначення 

можна вважати наступне припущення, коли межами стратегічного періоду 

будуть:  

 час, коли рівень досягнутої конкурентоспроможності на виробничому ринку 

вперше стане більшим за нуль; 

 час, коли рівень досягнутої конкурентоспроможності на всіх генеричних 

ринках знову стане дорівнювати нулю. 

Іншим варіантом з цього списку можна вважати інтервал часу між 

фіксацією життєздатності підприємства як системи та фіксацією втрати 

життєздатності цим підприємством. Теорія життєздатності систем 

Стаффорда Біра [5] більше належить до сфери визначення ефективності 

роботи підприємства, але може допомогти у визначенні середнього терміну 
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життєздатності підприємств на ринку. Розгляд підприємства з позиції 

життєздатної системи, чим також керувався Р.Акофф у своїх дослідженнях 

[4], дозволить краще відокремити стратегічно конкурентоспроможні 

підприємства і не брати до уваги підприємства лише за формальними 

ознаками конкурентоспроможності.   

Зовсім інший підхід до визначення тривалості стратегічного 

періоду слід використовувати у розрізі визначення стратегічного періоду як 

часу, на який доцільно планувати дії з розвитку підприємства. Здебільшого 

вважається, що чим далі підприємство планує свій розвиток, тим міцніші 

його позиції. Особливо цим відрізняються японські та інші підприємства 

східного регіону. Але важливо пам’ятати про три прямі пропорції, що були 

описані напочатку, які свідчать про те, що з часом зростає складність та 

знижується точність прогнозування як зовнішніх чинників, так і дій 

конкурентів, а також складність збереження конкурентних переваг чи оцінка 

імовірності набуття нових.   

У цьому контексті дуже виокремлюється теорія слабких сигналів 

І.Ансоффа [3], в якій автор ділить усю плоскість майбутніх змін на ринку на 

п’ять сегментів за віддаленістю та прогнозованістю від поточного 

положення: 

1. відчуття нових можливостей (слабкі сигнали); 

2. джерело нових можливостей (у більшості слабкі сигнали); 

3. конкретні можливості (сигнали середньої сили); 

4. конкретні дії підприємств на ринку (у більшості сильні сигнали); 

5. конкретні результати (сильні сигнали). 

На перших етапах кожен суб’єкт ринку може оцінити лише «слабкі 

сигнали», що є дуже не чіткими та їх характеристика залишається доволі 

суб’єктивною. Останні етапи – це вже конкретні зміни на ринку, помітні всім 

суб’єктам, через що їх називають «сильними сигналами». Подібно до 

описаної Ансоффом моделі можна запропонувати шкалу прогнозованості 

стратегічного періоду (табл. 1). Раніше було зазначено чотири фактори 
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стратегічної конкурентоспроможності: оціночні показники 

конкурентоспроможності, система реакцій на зміни навколишнього 

середовища, система реакцій на поведінку конкурентів, стратегічний період. 

Два з чотирьох факторів (обидві системи реакцій) повністю залежать від дії 

екзогених змін, а тому для прийняття найбільш ефективних рішень для 

забезпечення стратегічної конкурентоспроможності необхідно максимально 

точно спрогнозувати ці зміни.  

Тому пропонується виокремити чотири етапи шкали ступеню 

прогнозованості екзогенних змін (подій) на ринку: 

Таблиця 1 

Структура стратегічного періоду за ступенем прогнозованості 

Ступінь прогнозованості Прогнозованість змін, % Прогнозованість впливу 
змін на ринок, % 

Висока точність > 90 > 90 

Вище середньої > 70 < 90 > 70 < 90 

Нижче середньої > 50 < 70 > 50 < 70 

Низька точність < 50 < 50 

 

Якщо зауважити, що стратегічний період – це також і час, на який 

доцільно прогнозувати розвиток підприємства, то прогнозування на період з 

низькою точність виявляється не дуже ефективним рішенням, бо скоріше 

відволіче багато ресурсів від досягнення цільової функції підприємства, а 

бажаного результату не принесе. Прогнозування на період з точністю нижче 

середньої важливо, бо саме тут стають помітними слабкі сигнали та 

доцільним стає підготовка підприємства до майбутніх змін (чи через 

внутрішні зміни, чи через спрямування бюджету на дослідження ринку). 

Графічно це можна загрозити таким чином: 



249

Рис. 1. Залежність точності прогнозу від часу прогнозування 

Область, що знаходиться вище відрізку АА’ – це ідеальна ситуація, 

коли відомі всі або майже всі фактори та характер їх впливу.  Область, що 

знаходиться нижче відрізку СС’ – це темна зона, коли майже нічого 

невідомо. Особливо гострою є ситуація у правому нижньому трикутнику. 

Таким чином, чотирикутник А’АСС’ є предметною областю стратегічного 

планування та прогнозування, а проекцію часового відрізку СС’ слід вважати 

стратегічним періодом. Точка С – це прогнозований час реалізації слабких 

сигналів, які є відчутними на проекції відрізку АА’. Таким чином, 

визначення тривалості стратегічного періоду зводиться до емпіричного 

визначення тривалості періоду, який є унікальним для кожного ринку та 

характеризується наступним чином: 

 інтервал між першими ознаками «слабких» сигналів та 

конкретними фактами їх реалізації; 

 інтервал, на якому можна спрогнозувати принаймні 25% змін, що 

будуть відбуватися на ринку; 

 середній інтервал, на який зазвичай здійснюють стратегічне 

планування найбільші підприємства ринку; 
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 середній інтервал реалізації управлінського циклу для підприємств 

ринку. 

Таким чином, було розглянуто чотири підходи до визначення 

тривалості стратегічного періоду: 

 інтервал між початком виробничої діяльності та середнім строком 

функціонування на ринку; 

 інтервал між фіксацією рівня досягнутої конкурентоспроможності 

на виробничому ринку вперше вище нуля та фіксацією рівня досягнутою 

конкурентоспроможності на всіх генеричних ринках на рівні нуля; 

 інтервал між фіксацією життєспроможності та фіксацією її 

припинення; 

 інтервал стратегічного планування за теорією слабких сигналів.  

Кожен з зазначених підходів характеризується певними припущеннями 

та своїми недоліками. Перші два підходи математично легше визначаються, 

але останні два більш якісні з точки зору відкидання формальних критеріїв 

(наприклад існує багато прикладів, коли підприємство останні два, три чи 

навіть п’ять років існують лише формально). У будь-якому випадку 

найбільша роль у визначенні тривалості стратегічного періоду буде віддана 

емпіричним дослідженням.  

Окрім факторів, що впливають на тривалість стратегічного періоду 

також важливо зазначити і певні його характеристики, що важливо брати до 

уваги під час аналізу отриманих емпіричних даних.  Тривалість стратегічного 

періоду залежить від галузі економіки та обсягу діяльності підприємства. 

Логіка такого припущення полягає в об’єктивній різниці тривалості періоду, 

який можна вважати стратегічним, наприклад, для заводів з виробництва 

металу та підприємств торгівлі; невеликих роздрібних підприємств з 

обмеженим асортиментом і гіпермаркетів, які реалізують безліч найменувань 

товарів і мають велику кількість постійних клієнтів. 

Висновки. Таким чином стратегічний період набуває характеристик не 

тільки аналітичного інструменту, що допомагає визначити стратегічну 
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конкурентоспроможність та порівняти конкурентів у певній часовій 

перспективі, але й інструменту управління, що стає помітним під час 

процесів стратегічного планування та реалізації циклу управлінських змін. 

Такий дуалістичний характер стратегічного періоду дозволяє комплексніше 

його проаналізувати та точніше визначити, використовуючи одразу кілька 

обмежень. Розуміння структури стратегічного періоду дозволяє робити 

поетапний аналіз конкурентів та конкуренції на ринку за рахунок поетапного 

відсікання конкурентів, що не є стратегічними на поточному етапі.  
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АНОТАЦІЯ. Метою дослідження є означення економічної категорії «супутня 
продукція», висвітлення особливостей обліку та технології виробництва 
супутньої продукції, у тому числі субпродуктів, дослідження сучасних 
способів оцінки субпродуктів та запропонувати систему інформаційного 
забезпечення оприбуткування, наявності та руху субпродуктів на 
підприємстві.  

Проведеними дослідженнями встановлено, що на м’ясопереробних 
підприємствах застосовують такі економічні категорії як «супутня 
продукція» та «побічна продукція». Запропоновано використовувати термін 
«супутня продукція», відкинувши усі інші поняття (побіжна продукція, 
залишкова продукція та інші). 

Отримані із виробництва субпродукти обліковують у ваговій та 
вартісній оцінці та відображають такі дані у Вазі-накладній на субпродукти. 
Через високу ринкову вартість субпродуктів 1-ої категорії запропоновано їх 
обліковувати також і у кількісній оцінці. Відповідні зміни нами 
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запропоновано у вдосконаленій формі первинного документу – Вага-
накладна на субпродукти.  
КЛЮЧОВІ СЛОВА: облік витрат, облік випуску продукції, супутня 
продукція, субпродукти, витрати виробництва. 

ABSTRACT. The purpose of the research is the definition of economic category 
"the concurrent products", showing the features of accounting and production of 
the concurrent products, including offal, the research modern methods of 
evaluation offal. It also offers information support system of incoming, availability 
and movement offal in the enterprise.  

The conducted researches have established, that meat processing plants are 
applying such economic categories as "the concurrent products" and "by-products". 
It is proposed to use the term "the concurrent products ", rejecting all other 
concepts (cursory products, residual products, etc.).  

To ensure appropriate control for formation of the cost in conditions of the 
budgeting businesses, it was proposed to separate costs of the department offal in 
the cost system of meat and fat department and account for them in a separate 
group of analytical accounts 23112 "Expenses of department offal." The products 
of offal department consider, that it is necessary to account for a part of 
semifinished products produced by price possible internal use.  

The received concurrent products from production are accounting for the 
weight and cost evaluation and displaying the following information on 
Weightconsignment note for offal. Due to the high market value of the offal the 
first category offered to account for them also to quantitative assessment. The 
corresponding changes we proposed in an improved form of the primary document 
- Weight-consignment note for offal.
KEY WORDS: cost accounting, accounting of production output, the concurrent
products, offal, the cost of production.

Постановка проблеми. Ринок м’ясної промисловості складається не 

тільки із м’яса, ковбасних виробів та м’ясних консервів, але й із інших 

м’ясопродуктів, які отримують від забою тварин. Такі м’ясопродукти 

називають супутньою продукцією м’ясо-жирового виробництва та до них 

відносять субпродукти, жири, кишки та інші продукти. Завдяки великому 

кількісному складу субпродуктів (язики, печінка, нирки, серця, легені та 

інші) маємо суттєву пропозицію м’ясопродукції для вдоволення 

різноманітної харчової потреби споживачів. 
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Ціна на кожен вид субпродуктів залежить від їх якості, яку визначають 

майстер виробництва та ветеринарний лікар, та від вибору підприємством 

методу оцінки субпродуктів і супутньої продукції загалом.  

На сучасних м’ясокомбінатах усі витрати цеху субпродуктів планують і 

обліковують окремо у загальній сукупності витрат забійного цеху. 

Бюджетування діяльності м’ясопереробних підприємств передбачає 

виділення витрат цеху субпродуктів в системі витрат м’ясо-жирового 

відділення. Для цього розглянемо можливість ведення обліку витрат цеху 

субпродуктів та їхньої готової продукції на окремих групах аналітичних 

рахунків. 

Облікові документи із оприбуткування, наявності та руху субпродуктів 

містять розгорнуту, але подекуди неповну інформацію про них для 

прийняття управлінських рішень. Тому вважатимемо за необхідне 

удосконалити формування необхідної інформації у документах для 

покращення забезпечення даними економічного контролю та оперативного 

обліку. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Суттєвий внесок у 

дослідження даного кола питань присвятили свої роботи такі вчені, як 

Борковська В.В., Коцупатрий М.М., Міщенко Т.М., Сопко В.В., Трусов А.Д., 

Чернелевський Л.М., Якубчак О.М. та ін. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій дає змогу прийти до висновку, 

що поза увагою науковців залишаються особливості обліку виробництва 

супутньої продукції, у тому числі субпродуктів на м’ясокомбінатах. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення особливостей 

обліку та технології виробництва супутньої продукції, у тому числі 

субпродуктів, пошук оптимальних способів оцінки субпродуктів для 

м’ясопереробної галузі, а також дослідження документального оформлення 

операцій із оприбуткування, наявності та руху субпродуктів на підприємстві 

з метою повного забезпечення потреб у інформації для прийняття 

управлінських рішень.  
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Виклад основного матеріалу. У результаті забою тварин отримують 

не тільки основну продукцію (м’ясо), але й супутню та побічну продукцію. 

До супутньої продукції відносять субпродукти першої та другої категорії, 

жири, кишкову сировину, шкури, кров харчову сиру, кістки, з яких можливе 

витоплення жиру (сира цівка), та інші. До побічної продукції необхідно 

віднести: кістки, з яких неможливе витоплення жиру (стегнова кістка), 

обезжирені кістки, кров технічну, ветеринарний брак м’яса (конфіскати туш 

чи частини туш та субпродукти), обрізи, пліви та інші. 

Цех субпродуктів призначений для первинної обробки субпродуктів 

отриманих із забійного цеху для первинної обробки та подальшої передачі їх 

на охолодження та зберігання в холодильнику [1, с. 46].  

Вихід супутньої продукції в середньому становить: у великої рогатої 

худоби – 22 % від живої маси тварини, у свиней – 17 %, у овець і кіз – 20%. 

Основну частину супутньої продукції складають субпродукти: у ВРХ – 10,6 

% від живої маси тварини (1-ої категорії – 3,4 % та 2-ої категорії– 7,2 %), у 

свиней – 10,3 % (1-ої категорії – 2,9 % та 2-ої категорії – 7,4 %) та в дрібної 

рогатої худоби 8,9 % (1-ої категорії – 2,6 % та 2-ої категорії – 6,3 %) [3, с. 77]. 

В економічній літературі зустрічаються різні поняття: супутня, 

попутна, суміжна, побіжна, побічна продукція. При цьому деякі фахівці 

ототожнюють поняття попутна, супутня, побіжна, побічна, залишкова та 

спільна продукція.  

Трусов А.Д. відмічає, що наукового обґрунтування поділу продукції на 

«основну», «побічну», а в окремих випадках і на «залишкову», немає і бути 

не може. Він  зазначає, що на практиці до основної продукції відносять таку, 

одержання якої є метою кожного даного комплексного виробництва і 

визначає його технологічний профіль. Побічною ж вважається продукція, 

супутня основній, одержання якої залежить від умов ведення технологічного 

процесу. На думку А.Д. Трусова, поняття попутна продукція, в основному є 

характерним для підприємств добувних галузей, а побічна - для підприємств 

переробних галузей промисловості [11].  
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Сопко В.В. виділяє побічну і супутню(побіжну) продукцію як різні 

поняття. За своїми технічними та іншими характеристиками побічна та 

супутня продукція мало чим відрізняється від основної, тому кількісні та 

якісні параметри визначають аналогічно основній продукції. Побічна 

продукція на відміну від побіжної, не потребує додаткових витрат, така 

продукція утворюється в комплексних виробництвах паралельно з основною 

[2]. 

МСФЗ 2 «Запаси» виділяють побічні продукти та спільні продукти. 

Спільні продукти – це продукти комплексного виробництва, що 

виробляються одночасно. Вони поділяються на основні та побічні. Побічні 

продукти –це продукти, що мають незначну вартість порівняно з основними 

продуктами [7]. 

Відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості 

продукції (робіт, послуг) у промисловості (№ 47 від 02.02.2001 р.) до статті 

калькуляції «попутна продукція» включається вартість попутної продукції, 

отриманої одночасно з основним (цільовим) продуктом, тобто в єдиному 

технологічному процесі [6]. Ця продукція за якістю відповідає встановленим 

стандартам або технічним умовам, приймається відділом технічного 

контролю і призначається для подальшої переробки або відпуску стороннім 

підприємствам. 

Проте у новій редакції Методичних рекомендацій з формування 

собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості (№373 від 09.07.2007 

р.) статтю «попутна продукція» замінюють статтею «супутня продукція», де 

трансформується лише назва [5, с.188]. 

Відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 16 «Витрати» виробнича собівартість продукції зменшується на 

справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість 

супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що 

використовується на самому підприємстві [9]. З цього випливає, що 
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відповідно до ПСБО 16 «Витрати» доречно використовувати термін супутня 

продукція. 

Цей термін найбільш повно відображає економічну сутність цього виду 

продукції. Саме тому ми пропонуємо використовувати лише термін супутня 

продукція, а терміни попутна, побіжна, залишкова залишити у минулому. 

Субпродукти за видовою ознакою поділяються на яловичі, свинячі, 

баранячі, кінські. Субпродукти для проведення технологічних процесів 

поділяють на групи: м’ясо-кісткові (голови яловичі, м’ясо-кісткові хвости 

яловичі та баранячі, кістка-цівка яловича), м’якушеві (язик, серце, печінка, 

легені, трахеї, нирки, мозок, м’ясна обрізь, селезінка, м’ясо стравоходу, 

калтики, діафрагма усіх видів худоби та яловиче вим’я), слизові (шлунки та 

їх складові) та шерстні (губи та п’ятачки, вуха, хвости свинячі, ніжки 

свинячі, ноги яловичі, голови свинячі й баранячі в шкурі та міжсоскова 

частина свинячих шкур) [3, с. 383]. 

Проте в бухгалтерському обліку застосовується інша класифікація, 

залежно від морфологічного складу та харчової цінності. Відповідно до неї 

виокремлюють субпродукти 1-ої та 2-ої категорії. До субпродуктів 1-ої 

категорії відносять язики, мозок, печінку, серце, нирки та діафрагму усіх 

видів худоби та хвости яловичі та баранячі. До 2-ої – вим’я, голови, легені, 

м’ясо стравоходу, калтики, селезінку, вуха, трахеї, шлунки свинячі, сичуг, 

рубець та книжка яловичі, м’ясна обрізь, губи, ноги та хвости. 

Отриманні від забою худоби субпродукти із забійного цеху передають 

у субпродуктовий цех для первинної обробки. Субпродукти можуть 

залишатися необробленими від 3 до 7 год залежно від їх виду, потім вони 

почнуть псуватися [3, с. 386]. Саме це є поясненням відсутності 

незавершеного виробництва у субпродуктовому цеху. 

Первинна обробка субпродуктів полягає у звільнені їх від забруднень, 

видаленні сторонніх тканин, слизової оболонки, шерстного покриву та 

знежиренні. 
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Яловичі голови спочатку обробляють у забійному цеху, де знімають 

шкуру з голови, відрізають роги, відокремлюють язик. Далі голову 

передають до субпродуктового цеху, де видаляють очні яблука, відділяють 

губи, зачищають усе м’ясо з голови (головизна). Потім розпилюють череп та 

виймають мозок. Відповідно до чинних ветеринарно-санітарних вимог мозок 

не підлягає реалізації і подальшій переробці для наступного вжитку. Тому 

його направляють до цеху технічних фабрикатів для виробництва м’ясо-

кісткового борошна. Кістки голови передають до жирового цеху для їх 

знежирення [3, с. 387]. 

Свинячі голови можуть обробляються аналогічним чином, а можуть 

реалізовуватися у цілому вигляді. 

З м’ясо-кісткових хвостів видаляють залишки шкури та волосу, 

промивають та передають на охолодження до холодильника. 

З кінцівок худоби знімають шкіру, відокремлюють сухожилля, зрізають 

залишки м’яса та жиру та знімають рогові чохли копит. Сухожилля та копита 

передають до цеху технічних фабрикатів, а кістки – до жирового цеху. 

М’якушеві субпродукти підлягають додатковому огляду ветеринарного 

лікаря. Особлива увага приділяється печінці, легеням, трахеї з гортанню та 

язику, у яких найчастіше виявляють захворювання. Найпоширенішим 

захворюванням печінки і легенів є фасціольоз. Тому такі субпродукти 

заморожують та реалізовують для годівлі, в основному, хутрових звірів. Крім 

того, є набагато серйозніші захворювання субпродуктів (туберкульоз, 

ехінококоз, гнійно-некротичні процеси тощо).Такі субпродукти заборонено 

реалізовувати, їх або утилізують, або переробляють у м'ясо-кісткове борошно 

[3, с. 388]. 

Усі якісні м’якушеві субпродукти (язики, вим’я, серця, печінки, легені, 

нирки, м’ясна обрізь, м’ясо стравоходу, селезінку тощо) промивають, 

здіймають слизову оболонку та передають на охолодження. 

Слизові субпродукти обробляють окремо від м’якушевих субпродуктів, 

щоб уникнути можливих забруднень. Свинячі шлунки, рубець з сіткою, 
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книжку і сичуг звільняють від вмісту (каниги), промивають, зачищають 

відходи та передають на охолодження [3, с. 390].  

Шерстні субпродукти (губи та п’ятачки, вуха, хвости свинячі, ніжки 

свинячі, ноги яловичі, голови свинячі й баранячі в шкурі та міжсоскова 

частина свинячих шкур) ошпарюють, очищають від волосу та інших відходів, 

промивають та передають на їх на подальшу переробку або охолодження. 

Необроблені субпродукти при переданні їх із забійного цеху до цеху 

субпродуктів знаходять своє облікове відображення у Вазі-накладній на 

субпродукти. У забійному цеху інформація про необроблені субпродукти на 

підставі Ваг-накладних на субпродукти зазначається у Відомості обліку 

виробітку готової продукції та передачі її на склад, Накопичувальній 

відомості обліку переробки свиней та Накопичувальній відомості обліку 

переробки великої рогатої худоби за кількістю та якістю м’яса. 

У цеху субпродуктів усі оброблені субпродукти зважують та передають 

до холодильника за найменуваннями та фактичною вагою. В 

бухгалтерському обліку при переданні продукції з субпродуктового цеху до 

холодильника оформляють Вагу-накладну на субпродукти (форма № П-23 – 

м’ясо) за кожним видом худоби окремо. У цьому документі наводять 

інформацію про вид операції, цех-здавальник, цех-одержувач, кореспондуючі 

рахунки, номер Ваги-накладної, субпродукти за видами худоби, дата, 

прізвища та підписи осіб, що передали та прийняли субпродукти, 

найменування субпродуктів, вагу в кілограмах (кожне зважування 

субпродуктів записують в окремій комірці), шифр субпродуктів, загальну 

вагу субпродуктів 1-ої категорії, загальну вагу субпродуктів 2-ої категорії, 

вагу всіх субпродуктів цифрами та прописом. 

Працюючі м’ясопереробні підприємства України у Вазі-накладній не 

заповнюють реквізит щодо шифрування одержаних із виробництва 

субпродуктів. Це пояснюється тим, що шифрування назви м’яса, 

субпродуктів та м’ясопродуктів на вітчизняних теренах тепер не 

відбувається, а здійснювалося ще за часів колишнього СРСР. 
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Кожен вид субпродуктів оцінюється за різними цінами залежно від 

мети їх подальшого використання. Однак, облік найбільш цінних 

субпродуктів, як язик, печінка, нирки, серце та голови свинячі – необхідно 

вести не тільки за вагою, а й за кількістю. Тому зауважуємо, що наведена 

інформація у Вазі-накладній на субпродукти є недостатньою, оскільки при 

цьому не враховується кількість оприбуткованих найбільш цінних 

субпродуктів. Вважаємо, доцільним відображувати у цьому документі такі 

субпродукти й у кількісному виразі.  

На нашу думку, запропоновані нововведення в первинний документ не 

ускладнять оперативний облік, а навпаки спростять його при формуванні 

інформації про наявність і рух субпродуктів. Ці зміни сприятимуть 

актуалізації та  поліпшенню проведення внутрішньогосподарського 

контролю за витратами та виходом продукції із субпродуктового цеху 

м’ясопереробних підприємств. 

Роблячи наголос на організацію первинного обліку, слід зазначити, що 

на підставі Ваг-накладних на субпродукти щоденно вносяться дані до 

Відомості обліку виробітку субпродуктів та передачу їх на склад. 

На підставі даних Ваг-накладних формується щоденний Звіт про 

виробіток субпродуктів. Усі ці Звіти підшиваються та пронумеровуються у 

спеціальний журнал. Цей журнал є підставою для складання Зведеного звіту 

про витрати і випуск продукції м’ясо-жирового виробництва. 

Облік витрат на виробництво та обробку субпродуктів ведуть на 

субрахунку 231 «Основне виробництво» рахунка 23 «Виробництво». Для 

деталізації інформації про витрати на обробку субпродуктів, ми пропонуємо 

відкрити групу аналітичних рахунків 23112 «Витрати цеху субпродуктів», де 

будуть відображатися усі прямі витрати кишкового цеху як частини м’ясо-

жирового виробництва. 

Аналітичний облік виробничих витрат субпродуктів ведеться за 

кожним видом та найменуванням оброблюваних субпродуктів. Регістром 

такого обліку також виступає оборотно-сальдова відомість за рахунком 231. 
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Регістром синтетичного обліку є аналіз рахунку 231. На підставі даних 

синтетичного обліку формуються дані у Головну книгу за рахунком 23 

«Виробництво». 

Згідно п. 503 Методичних рекомендацій з формування собівартості 

продукції (робіт, послуг) у промисловості (№ 373 від 09.07.2007 р.) супутні 

продукти, одержані в одному цеху і призначенні для подальшої переробки в 

іншому, розглядаються як напівфабрикати [5]. 

Ми вважаємо, що для обліку субпродуктів, які отримані із забійного 

цеху для подальшої внутрішньої переробки і вважаються напівфабрикатами 

власного виробництва, необхідно виділити окрему групу аналітичних 

рахунків 25141 «Напівфабрикати (необроблені субпродукти 1-ої категорії)» 

та 25151 «Напівфабрикати (необроблені субпродукти 2-ої категорії)». 

Оброблені субпродукти пропонуємо обліковувати як напівфабрикат власного 

виробництва на одній із відповідних груп аналітичних рахунків 

25142«Напівфабрикати (оброблені субпродукти 1-ої категорії)» та 25152 

«Напівфабрикати (оброблені субпродукти 2-ої категорії)». 

Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції 

(робіт, послуг) у промисловості (№373 від 09.07.2007 р.) пропонується 

оцінювати супутню продукцію, а отже і субпродукти, за одним із варіантів: 

за відпускними цінами (справедливою вартістю), за плановою собівартістю 

аналогічного продукту, за ціною можливого використання (тільки для 

внутрішнього використання) та за нормативною собівартістю [5]. 

 Справедлива вартість – це сума, за якою може бути здійснений обмін 

активу або сплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, 

зацікавленими і незалежними сторонами [10]. 

Оброблені та передані на охолодження субпродукти слід вважати 

готовою продукцією. У цьому випадку справедливою вартістю готової 

продукції є ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію і суми 

націнки виходячи з націнки для аналогічної готової продукції [10]. 
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Однак, необроблені субпродукти, що надійшли із забійного цеху, слід 

вважати напівфабрикатами. Тоді вважаємо, що справедливою вартістю 

субпродуктів є ціна реалізації готової продукції за вирахуванням витрат на 

завершення обробки, реалізацію та надбавки (прибутку) або відновлювальна 

вартість (сучасна собівартість придбання). Цей метод застосовується, коли 

супутню продукцію планується реалізувати. 

Обчислення оцінки супутньої продукції за плановою собівартістю 

аналогічного продукту здійснюють на основі виробничої собівартості 

відповідної продукції на відокремленому виробництві або за її виробничою 

собівартістю, що враховується при розрахунку ціни підприємства (за 

відсутності відокремленого виробництва) [4].  

При оцінюванні субпродуктів за ціною можливого використання 

(тільки для внутрішнього використання) як частини супутньої продукції, 

вони обліковується як напівфабрикати власного виробництва. Останні 

оцінюються виходячи з виробничої собівартості, включеної до ціни на 

сировину, яку вони замінюють (з урахуванням умісту в ньому корисної 

речовини) [4]. 

Оцінку супутньої продукції за нормативною собівартістю проводять 

для супутньої продукції так само, як й для основної. Цей метод може 

застосовуватися незалежно від напряму використання супутньої продукції 

[4]. 

Під час досліджень з’ясовано, що в м’ясопереробній промисловості 

субпродукти не оцінюють за плановою собівартістю аналогічного продукту 

та за нормативною собівартістю. 

З пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 

«Витрати» випливає, що в бухгалтерському обліку субпродукти слід 

оцінювати та обліковувати за справедливою вартістю (цінами реалізації) чи 

ціною можливого внутрішнього використання. 

У зв’язку з тим, що переважна більшість одержаних субпродуктів 

використовується на підприємстві через систему багатопередільного 
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виробництва, ми вважаємо, що м’ясопереробним підприємствам слід 

використовувати лише метод оцінювання субпродуктів за ціною можливого 

використання та зазначити це у Наказі про облікову політику. Це спростить 

методику оцінки отриманих субпродуктів. 

Відповідно до підпункту 14.1.228 пункту 14.1 статті 14 Податкового 

кодексу України (розділ III «Податок на прибуток підприємств»)  

собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг — це 

витрати, що прямо пов'язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих 

протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить 

положенням цього розділу [8]. Тобто собівартість реалізованих субпродуктів, 

отриманих від забою тварин, включає і витрати, що прямо пов'язані з їх 

обробкою. 

Висновки. Проведеними дослідженнями встановлено, що на 

м’ясопереробних підприємствах необхідно застосовувати економічні 

категорії «супутня продукція» та «побічна продукція». Найбільшу частину 

супутньої продукції складають субпродукти. 

В цеху субпродуктів здійснюють лише очищення та первинну обробку 

субпродуктів. В умовах бюджетування діяльності підприємств 

запропоновано виділяти витрати цеху субпродуктів в системі витрат м’ясо-

жирового відділення та обліковувати їх на окремій групі аналітичних 

рахунків 23112 «Витрати цеху субпродуктів». Продукцію цеху субпродуктів 

вважаємо за необхідне обліковувати у складі напівфабрикатів власного 

виробництва за ціною можливого внутрішнього використання.  

Субпродукти обліковують у ваговому виразі та відображають дані у 

Вазі-накладній на субпродукти. Через високу ринкову вартість субпродуктів 

1-ої категорії запропоновано їх обліковувати також у кількісному вигляді. 

Відповідні зміни зафіксовано у вдосконаленій формі первинного документу – 

Вага-накладна на субпродукти.  
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АНОТАЦІЯ. В статті проаналізовано основні показники інноваційної 
активності вітчизняних промислових підприємств. Обґрунтовано 
необхідність визначення та класифікації ризиків інноваційної діяльності. 
Доведено, що найбільш доцільним підходом до визначення сутності та 
класифікації ризиків інноваційної діяльності слід вважати методичний підхід, 
що базується на визначенні етапу життєвого циклу інновацій. Визначено та 
обґрунтовано основні види ризиків, що можуть виникати на різних стадіях 
життєвого циклу інновацій.  
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 КЛЮЧОВІ СЛОВА: ризик, інноваційна діяльність, промислове 
підприємство, життєвий цикл інновації. 

 
ABSTRACT. In the article the scientific and methodological support of risk 
management of innovative activity at industrial enterprises was improved, 
depending on life cycle stage of innovations. It was substantiated that industry is 
one of the basic branches of the economy, and innovation is very important for it. 
On the basis of the analysis of innovation activity of domestic industrial 
enterprises, it has been proved that the problem of low efficiency of the 
organizational and economic mechanism of management of innovation 
development needs to be addressed promptly through the prism of the definition 
and classification of innovation activity risks. On the basis of analysis and 
generalization of the scientific report of management innovative development of 
enterprises, it was proved that the most original approach to the definition of the 
nature and classification of innovation activity risks should be considered a 
methodical approach based on the definition of life cycle stage of innovations. It 
was identified and substantiated the main types of risks that can arise at different 
life cycle stages of innovations. 
KEY WORDS: risk, innovative activity, industrial enterprises, life cycle of 
innovation. 

 
Вступ. Останнім часом економіка України все активніше переходить 

на інноваційну модель розвитку, коли всі елементи системи, і перш за все, 

підприємства, що створюють матеріальне багатство нації, усвідомлюють, що 

зростання ефективності та конкурентоспроможності можливо тільки за умов 

своєчасного оновлення виробництва на інноваційній основі. Інновації не 

тільки збільшують продуктивність праці, але і мультиплікують кількість, 

види, розміри, динаміку і непередбачуваність ризиків інноваційної 

діяльності, які слід своєчасно виявляти, класифікувати та оцінювати на всіх 

стадіях життєвого циклу інновації. Необхідні нові методи, моделі та 

принципи оперативного управління інноваційною діяльністю підприємств, 

так як для кожного етапу життєвого циклу інновації характерні специфічні 

ризики та зміни величини загального ризику, що, в свою чергу призводить до 

необхідності корекції всієї системи управління.  

В умовах нестійкого попиту на ресурси та товари існуючий процес 

управління ризиками інноваційної діяльності ускладнюється недостатнім 

оновленням методичного забезпечення ризик-менеджменту, нестачею 
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інвестицій, тривалими термінами розробки та реалізації інноваційних 

проектів, недостатнім рівнем економічної грамотності менеджерів, які 

впроваджують і експлуатують інновації. Зростають витрати на зовнішню і 

внутрішню експертну оцінку ризиків інноваційної діяльності без 

відповідного зростання якості оцінки, що призводить до зниження 

ефективності та конкурентоспроможності підприємств, які впроваджують 

інновації [13, c. 81]. Основна проблема полягає в низькій ефективності 

організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком 

підприємства, що вимагає комплексного дослідження проблеми, а також 

розробки нових методів, методик, моделей і технологій управління з 

урахуванням специфіки різних стадій життєвого циклу інновацій, які 

дозволяють підвищити ефективність практичних заходів. 

Мета. Удосконалення науково-методичного забезпечення управління 

ризиками інноваційної діяльності на промислових підприємствах в 

залежності від стадії життєвого циклу інновацій. 

Результати. Динаміка кількості промислових підприємств України, 

що займалися інноваційною діяльністю за період 2010-2016 рр. (рис. 1) є 

неоднозначною. У 2012 р. значення даного показника збільшилось приблизно 

на 20% порівняно із значенням у 2010 р., а у 2014 р. зменшилось майже на 

8,5% порівняно з 2012 р. У 2015 р. кількість промислових  підприємств 

України, що займалися інноваційною діяльністю зменшилась майже вдвічі. 

Але, якщо дослідити показник питомої ваги промислових підприємств 

України, що займалися інноваційною діяльністю в загальній кількості 

промислових підприємств, то починаючи з 2014 р. спостерігається тенденція 

до щорічного зростання у середньому на 8%. Кількість впровадження 

інновацій на підприємствах України починаючи з 2015 р. також зростає (рис. 

2), зокрема кількість впроваджених нових технологічних процесів у 

виробництво збільшилась на 2272 од., а кількість впроваджених інноваційних 

видів продукції на 1003 од. 
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Рис. 1. Динаміка кількості промислових підприємств України, що займалися 

інноваційною діяльністю за період 2010-2016 рр. [1] 

Рис. 2. Динаміка кількості впровадження інновацій на промислових 

підприємствах України за період 2010-2016 рр. [1] 
 

Отже, аналіз кількості підприємств України, що займаються 

інноваційною діяльністю свідчить про те, що основними елементами 

інноваційної системи є, з одного боку, підприємства реального сектора 

економіки, які споживають інновації і тим самим окупають витрати на їх 
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виготовлення і впровадження через розробку і реалізацію інноваційних 

програм і проектів, а з іншого боку, суб’єкти інноваційної діяльності, які 

розробляють інновації (науково дослідні інститути; вузи, які виконують 

наукові дослідження; підприємства, які здійснюють виробництво інновацій 

як продукції; приватні особи, які займаються дослідницькою та 

винахідницької діяльністю тощо) [1]. 

Як відомо, саме промисловість є однією з базових галузей не тільки 

економіки України, але і світової економіки в цілому. Експортна 

орієнтованість промислових підприємств встановлює жорсткі вимоги до 

якості продукції на світовому ринку. Саме з цієї причини інновації мають для 

неї особливе значення. Незважаючи на те, що дана галузь вважається однією 

з найконсервативніших у світі, якість продукції вітчизняних виробників має 

перевершувати закордонні аналоги. Подібна конкурентна перевага може бути 

отримана тільки за умов переорієнтації на інноваційний шлях розвитку. У 

той же час, підвищення конкурентоспроможності вимагає оперативних 

заходів інноваційного оновлення виробництва, пов’язаного з високим рівнем 

ризиків, які супроводжують інноваційні проекти на всіх його стадіях. 

Зважаючи на вищезазначене, проблеми розробки та обґрунтування шляхів 

підвищення ефективності управління ризиками інноваційної діяльності на 

основі удосконалення системи їх ідентифікації, оцінювання та методів їх 

зниження і запобігання набувають значної актуальності.  

Аналіз останніх наукових досліджень свідчить про те, що однією з 

основних перешкод активізації інноваційної активності сучасних 

промислових підприємств є відсутність адаптованого до вітчизняної 

специфіки науково-методичного забезпечення, необхідного для прийняття 

ефективних управлінських рішень щодо впровадження нововведень. 

Зокрема, щодо розуміння сутності ризиків інноваційної діяльності, то 

множинність існуючих підходів пояснюється багатоаспектністю даного 

явища. Аналіз та узагальнення наукового доробку з даної проблематики 

дозволяє зробити висновок, що найбільш оригінальним підходом до 
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визначення сутності та класифікації ризиків інноваційної діяльності слід 

вважати методичний підхід, що базується на визначенні етапу життєвого 

циклу інновацій: 1) ризик як ймовірність недосяжності цілей; 2) ризик як 

ймовірність негативного впливу на діяльність в рамках інноваційних 

проектів; 3) ризик як ймовірність негативного впливу на кінцевий продукт 

інноваційної діяльності. 

Як відомо, життєві цикли зазвичай представляють собою 

послідовність з різних етапів. Їх конкретизація необхідна для забезпечення 

повноти опису ризиків при реалізації відповідних інноваційних проектів. І. 

Шумпетер визначає перший етап життєвого циклу інновацій: створення 

продукту [10].  

А Ф. Котлер та Г. Армстронг додають ще п’ять етапів (формування 

ідеї; відбір найбільш перспективних ідей; пошук шляхів реалізації ідеї; 

формування маркетингової політики; аналіз економічної ефективності) перед 

створенням продукту [13]. Ф. Бег’юлі стверджує, що першим етапом 

життєвого циклу інновації є техніко-економічне обґрунтування, а не 

створення [3]. Але всі основні підходи до класифікації етапів життєвого 

циклу інновацій мають дещо спільне: етап, що передбачає процес виведення 

інноваційного продукту на ринок. Саме цей етап супроводжується 

найбільшою вірогідністю виникнення різних типів ризику. Будь-який проект 

характеризується різними ризиками, що можуть виникати на відповідній 

стадії життєвого циклу інновації. Отже, узагальнення основних типів ризиків 

інноваційної діяльності на різних стадіях життєвого циклу інновацій 

наведено в табл. 1.  

Серед усього спектру існуючих ризиків інноваційної діяльності 

особлива увага повинна бути приділена ризикам, пов’язаним із залученням 

інтелектуальних ресурсів - сукупності накопичених знань за розробленими 

технологіями (ризики помилок при проектуванні, витоку інформації тощо). 

Також інноваційний проект схильний до таких ризиків, що виявляються при 

роботі зі звичайними інвестиційними проектами, якими не можна нехтувати 
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(ризики збільшення термінів виконання, ризики відсутності постачальників 

тощо) [5, с. 412]. 

Таблиця 1  

Узагальнення основних типів ризиків інноваційної діяльності на різних 

стадіях життєвого циклу інновацій 
Стадія життєвого  

циклу інновацій 

Ризики  
інноваційної діяльності 

НДДКР 

Техніко-
економічне 

обґрунтування 
проекту 

Впровадження 
технологічної 

схеми 
(підготовка 

виробництва) 

Комерціалізація 

Ризик відсутності 
постачальників ресурсів +

Ризик збільшення терміну 
постачання ресурсів +

Ризик збільшення терміну 
виконання проекту +

Ризик недосягнення 
планових обсягів 
продажів 

+ + 

Ризик помилкового 
вибору цільового 
сегмента ринку 

+ + 

Ризик зміни рівня цін + + 
Ризик виникнення 
договірних відносин з 
неплатоспроможними 
партнерами 

+

Ризик помилок при 
проектуванні + + 

Ризик непрацездатності 
ключових працівників + + + + 

Ризик витоку інформації + 
Ризик зупинки 
виробництва  +

Ризик зміни податкового 
законодавства + + 

Складено за джерелами [3, 5, 6, 10, 13] 

Отже, у кожному виді інноваційного проекту розглядається 

інноваційна складова з притаманними їй різновидами ризиків. Наприклад, в 

рамках проектів по впровадженню техніки нового виду найбільш 

актуальними є питання, пов’язані з ризиком помилкового вибору цільового 

сегмента ринку, але для проектів, які зачіпають модернізацію обладнання, 

дані ризики не є пріоритетними, оскільки цільовий ринок збуту вже освоєно 
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[2, c. 54]. Ризик відсутності постачальників ресурсів, зумовлених вимогами 

інноваційного проекту, має важливе значення при інвестиціях у 

високовитратні інноваційні проекти. Так як з обсягом інвестицій 

збільшується і обсяг залучених ресурсів, особливу роль набуває можливість 

диверсифікації джерел їх отримання [4, c. 289]. Ризик збільшення терміну 

постачання ресурсів (або повна відсутність поставок) при здійсненні 

закупівель притаманний промисловим підприємствам через наявність 

великого часового лага між етапами реалізації проекту [11, c. 672]. Такі 

фактори як висока складність виробничого процесу (наявність великої 

кількості проміжних етапів при виготовленні продукції, необхідність 

наявності широкого спектра деталей тощо), безперервність виробничого 

циклу, низька кваліфікація персоналу не тільки сповільнюють реалізацію 

інноваційного проекту, але і викликають збільшення рівня цін [6, c. 63]. 

Ризик недосягнення планових обсягів продажів проявляється, головним 

чином, як зменшення прибутку проекту, максимізація якої є головною метою 

інноваційної діяльності. Оскільки величина одержуваного прибутку від 

проекту визначає його ефективність, то ризик недосягнення планових обсягів 

продажів і помилкового вибору цільового сегмента ринку також входять до 

переліку ключових проектних ризиків [7, c. 147]. Будь-які технологічні 

інновації промислових підприємств спрямовано, насамперед, на отримання 

прибутку від реалізації продукту на цільовому ринку. Дана спрямованість 

генерує необхідність підвищення уваги до процесу збуту і просування 

інноваційної продукції. Виникнення ризику можливої зміни рівня цін 

породжується, насамперед, політикою ціноутворення промислового 

підприємства та ринковою кон’юнктурою. Цінові коливання можуть бути 

викликані цілим рядом причин, в число яких входить не тільки валютні 

коливання, а й зміни державної фіскальної політики, а також неофіційні 

угоди про розподіл ринків, встановлення цін на ресурси, продукцію тощо [8, 

c. 83]. Ризик входження в договірні відносини з неплатоспроможними 

партнерами також безпосередньо залежить від змін рівня цін. Особливого 
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значення набувають ризики помилок при проектуванні [9, c. 190]. Реалізація 

подібного ризику найбільш небезпечна, оскільки може спричинити за собою 

неможливість реалізації проекту в цілому та виникнення збитків, що 

перевершує обсяги коштів, які інвестуються промисловими підприємствами 

не тільки на етапі проведення НДДКР, а й протягом усього життєвого циклу 

інноваційного проекту. Підвищена складність реалізації інноваційних 

проектів у промисловості, викликана необхідністю залучення великої 

кількості працівників різних спеціалізацій, що в свою чергу призводить до 

зростання значущості ризику виникнення непрацездатності ключових 

працівників. При цьому з одного боку, збільшується ймовірність заміни 

непрацездатного співробітника, що тягне до незначних втрат за рахунок 

необхідності часткового перенавчання, а з іншого - ставляться під загрозу 

терміни виконання проекту. Ризик витоку інформації також безпосередньо 

пов’язаний з кількістю осіб, задіяних в проекті, при цьому особливе значення 

має психоемоційний настрій (взаємини між працівниками та керівництвом, 

згуртованість колективу тощо). Ризик зупинки виробництва характерний для 

проектів з реалізації процесних інновацій. При цьому його значимість 

обумовлюється принциповим призначенням промислових підприємств - 

виготовленням продукції за рахунок використання виробничих потужностей. 

Ризик зміни податкового законодавства має особливе значення для 

транснаціональних корпорацій, які здійснюють свою діяльність в декількох 

країнах. За рахунок постійно мінливого законодавства, регламенту митних 

процедур тощо тривалі інноваційні проекти можуть стати нерентабельними.  

Висновки. Проведений аналіз інноваційної активності вітчизняних 

промислових підприємств дає підстави стверджувати, що проблема низької 

ефективності організаційно-економічного механізму управління 

інноваційним розвитком потребує негайного вирішення крізь призму 

визначення та класифікації ризиків інноваційної діяльності. На основі аналізу 

та узагальнення наукового доробку з питань управління інноваційним 

розвитком підприємств визначено, що найбільш оригінальним підходом до 
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визначення сутності та класифікації ризиків інноваційної діяльності слід 

вважати методичний підхід, що базується на визначенні етапу життєвого 

циклу інновацій. Таким чином, в статті удосконалено науково-методичне 

забезпечення управління ризиками інноваційної діяльності на промислових 

підприємствах в залежності від стадії життєвого циклу інновацій. Визначено 

та обґрунтовано основні види ризиків, що можуть виникати на різних стадіях 

життєвого циклу інновацій. В якості напряму подальших досліджень 

доцільним буде визначити розробку організаційно-економічного механізму 

управління ризиками інноваційної діяльності на промислових підприємствах.  

 
Список літератури: 

 
1. Наукова та інноваційна діяльність України за період 2010-2016 рр. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
2. Березіна О. Ю. Концептуальні засади управління ризиками інноваційної 
діяльності в регіоні / О. Ю. Березіна, О. В. Камінська // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – 
№ 7. Ч. 4. – С. 53-56.  
3. Бэгьюли Ф. Управление проектом / Ф. Бэгьюли, М.: ФАИР-ПРЕСС., 2004. 
– 208 c. 
4. Вербіцька І.І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками 
підприємницьких структур / І.І. Вербіцька // Сталий розвиток економіки. – 
2013. – № 5(22). – С. 282-291. 
5. Кот Л.Л. Ризики інноваційної діяльності підприємств / Л.Л. Кот // 
Теоретичні та прикладні питання економіки. – Вип. 23. Том 1. – К., 2013.  С. 
410-418. 
6. Литюга Ю.В. Ризики інноваційної діяльності та сучасні аутсорсингові 
моделі її здійснення / Ю.В. Литюга, Н.В. Ревуцька // Стратегія економічного 
розвитку України. – 2012. – № 30. – С. 61-67. 
7. Пєтухова О.М. Управління ризиками інноваційної діяльності / О.М. 
Пєтухова, Г.В. Сілакова // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Підвищення 
ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», 
(Київ, 22-23 листопада 2012 р.). Нац. ун-т харч. технологій. – К.: НУХТ, 2012. 
– С. 145-147. 
8. Свірідова С.С. Ризики інноваційної діяльності в Україні / С.С. Свірідова, 
Н.М. Гажева // Прометей. – 2013. – № 1 (40). – С. 82-84. 
9. Чуприна І.В. Поняття та класифікація ризиків в підприємницькій 
діяльності [Електронний ресурс] / І.В. Чуприна // Зб. наук. пр. ВНАУ. Серія 
«Економічні науки». – 2012. – № 4(70). – С. 187-194. – Режим доступу: 
http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/812.pdf. 



277

10. Шумпетер И. Теория экономического развития / И. Шумпетер, пер. с
нем., М.: Прогресс., 1982. – 456 c.
11. Brochner, J. Construction Productivity Measures for Innovation Projects / J.
Brochner, T. Olofsson // Journal of Construction Engineering and Management. –
2011. – Vol.138, № 5. – P. 670-677. doi:10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000481.
12. Grynko T. Organisational and economic mechanism of business entities’
innovative development management / T. Grynko, T. Gviniashvili // Economic
annals-ХХІ, 2017. – №165 (5-6). – P. 80-83.
13. Kotler P., Armstrong, G. Principles Of Marketing // Behaviour. 2009. – № 2
(35). – Р. 106.

References: 

1. Naukova ta innovaciyna diyalnist Ukrayini za period 2010-2016 (Scientific and
innovative activity of Ukraine, 2010-2016). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in
Ukrainian].
2. Berezina, O., Kaminska, O. (2014). Konceptualni zasadi upravlinnia rizikami
innovaciynoyi diyalnosti v regioni (Conceptual Principles of Risk Management of
Innovation Activity in the Region). Scientific Herald of Kherson State University.
Economic Sciences. № 7. P. 4. P. 53-56. [in Ukrainian].
3. Bagley, F. (2004) Upravlenie proektom (Project Management). FAIR-PRESS.
208 p. [in Russian].
4. Verbitska, I. (2013). Rizik-menedgment yak suchasna Sistema upravlinnia
rizikami pidpriyemnitskikh structur (Risk Management as a Modern Risk
Management System for Business Entities) Sustainable development of the
economy. № 5 (22). P. 282-291 [in Ukrainian].
5. Коt, L. (2013) Л.Л. Riziki innovaciynoyi diyalnosti pidpriemstv (Risks of
innovation activity of enterprises). Theoretical and applied issues of economics.
Issue. 23. Vol. 1. P. 410-418 [in Ukrainian].
6. Litiuga, Y., Revutska, N. (2012) Riziki innovaciynoyi diyalnosti ta suchasni
autsorsingovi modeli yiyi zdiysnennia (Risks of innovation and modern
outsourcing models of its implementation) Strategy of economic development of
Ukraine. № 30. P. 61-67 [in Ukrainian].
7. Petuhova, O., Silakova, H. (2012)  О.М. Upravlinnia rizikami innovaciynoyi
diyalnosti (Risk Management of Innovation Activity) Materials of the All-
Ukrainian Scientific and Practical Conference "Improving the Efficiency of
Enterprises in the Food and Processing Industries of the Agroindustrial Complex"
(Kiev, November 22-23, 2012). National University of Food Technology. P. 145-
147 [in Ukrainian].
8. Sviridova, S., Gazheva, N. (2013) Riziki innovaciynoyi diyalnosti v Ukrayini
(Risks of innovation in Ukraine). Prometey. № 1 (40). P. 82-84 [in Ukrainian].
9. Chuprina, I. (2012) Ponniattia ta klasifikaciya rizikiv v pidpriemnitskiy
diyalnosti (Concept and classification of risks in entrepreneurial activity)
Collection of scientific works of VNAU. Series "Economic Sciences". № 4(70). P.
187-194. URL: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/812.pdf [in Ukrainian].



 

  278

10. Shumpeter, I. (1982) Teoriya economicheskogo razvitiya (The theory of 
economic development) 456 p. [in Russian]. 
11. Brochner, J., Olofsson, T. (2011) Construction Productivity Measures for 
Innovation Projects. Journal of Construction Engineering and Management. 
Vol.138, № 5. P. 670-677. doi:10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000481. 
12. Grynko, T., Gviniashvili, T. (2017) Organisational and economic mechanism 
of business entities’ innovative development management. Economic annals-ХХІ. 
№165 (5-6). P. 80-83. 
13. Kotler P., Armstrong, G. (2009) Principles Of Marketing. Behaviour. № 2 (35). 
Р. 106. 
 
Стаття надійшла до редакції 20.09.2017р. 
 

УДК 368.5 

Громоздова  Л.В.,  
к.е.н., доцент   

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
 імені Вадима Гетьмана» 

Писаренко Н.В., 
 аспірант кафедри бухгалтерського обліку ,аналізу та аудиту, 

Центральноукраїнський  національний технічний університет , 
 
 

ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ МАЙНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ТОВАРОВИРОБНИКІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
PROBLEMS OF PROPERTY INSURANCE OF AGRICULTURAL 

PRODUCERS AND THEIR SOLUTIONS 
 

Gromozdova Larisa, Ph.D., 
SHEE «Kyiv National Economic University  

named afterVadym Hetman» 
Pysarenko Nadiia, a graduate student 

 
АНОТАЦІЯ. У статті досліджено та обґрунтовано практичні рекомендації 
щодо формування ефективного механізму страхування майна 
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ABSTRACT. The study aims to study and develop scientific and practical 
recommendations on forming an effective mechanism for property insurance for 
agricultural producers. 
In this article were investigated and substantiated scientific and practical 
recommendations for the formation of an effective mechanism for property 
insurance of agricultural producers. Also were identified the problematic aspects of 
insurance of agricultural producers and reasonable solutions. Established priorities 
for improving of the property insurance of agricultural producers, taking into 
account supply and demand on the agricultural market. 
So, in the situation that emerged, you can find the best solution to further stimulate 
agricultural insurance producers the most effective way. You can design the 
optimal strategy of agricultural insurance, create conditions for the functioning of 
the mutual insurance societies, promote the development of index insurance, the 
creation of the reserve fund to accumulate funds for risks that are not insured, 
create effective and transparent procedures of compensation for state programs. 
KEY WORDS: agricultural insurance, agricultural producers, insurance rates, 
Agricultural Insurance Pool. 

         ВСТУП. Сільськогосподарське виробництво — одна з важливих 

і водночас найризиковіших галузей економіки, яка постійно перебуває під 

впливом стихійних сил природи, тобто залежить від низки факторів, які 

неможливо передбачити наперед. Тому щоб надати гарантії стабільного 

розвитку виробництва, необхідна унікальна система управління ризиками, 

яка дає змогу попередити і вчасно компенсувати збитки сільгоспвиробника. 

Процес сiльськогосподарського виробництва представляє cобою 

поєднання та взаємодiю людини та природи, при цьому вiн являється 

внутрiшньо cуперечливим. Впливаючи на природу, людина зазнає негативні 

результати своєї діяльності. Закономiрності розвитку навколишнього 

cередовища є недоcтатньо вивченими тому воно часто виcтупає, як 

неконтрольована cила, що здатна порушувати нормальний процеc 

виробництва i призводити до непередбачуваних наcлідків. 

Сільськогосподарське страхування розвивалося в усьому світі, як головний 

інструмент управління ризиками з метою зменшення негативного впливу 

погоди та природних ризиків. Тому з'являється необхідність застосування 

економічних заходів, які дозволили б відновити постраждалі об'єкти та 

відшкодувати збитки, завдані підприємству. За даних умов необхідним 
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складовим елементом ринкової інфраструктури є система мінімізації 

сільськогосподарських ризиків, яка є комплексом ефективних механізмів та 

інструментів держави i приватного сектору та однією із базових частин 

сталого розвитку галузі. 

Окремі теоретичні та практичні аспекти досліджуваної проблеми 

висвітлено в працях вітчизняних та зарубіжних учених. Так, зокрема, 

питанням теорії і практики страхування майна сільськогосподарських 

товаровиробників присвятили свої праці українські вчені: В.Д. Базилевич [1],  

С.А. Навроцький [5],  С.С. Осадець [6],  В.М. Мних [4], Г.І. Зуб [3] та інші. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць, щодо дослідження 

системи страхування майна сільськогосподарських товаровиробників значнa 

кількість теоретичних і методологічних питань потребує всебічного вивчення 

та обґрунтування, подальшого детальнішого дослідження, що й зумовлює 

актуальність дослідження. 

Мета статті (постановка проблеми). Метою дослідження є 

обґрунтування і розробка науково-практичних рекомендацій щодо 

формування ефективного механізму страхування майна 

сільськогосподарських товаровиробників.  

Результати (виклад основного змісту). Ризик при страхуваннi 

сільськогосподарських товаровиробникiв – це фактор, щo виникає в процесі 

виготoвлення продукції роcлинництва i тваринництва, та з використанням 

пов’язаних з цим виробництвом матеріально – технічних, інформаційних та 

фiнансових засобів (валютних, кредитних), який з настанням певних подiй 

зумовлює негативний вплив на рeзультати госпoдарювання. В зв’язку із 

нерозвиненістю ринкової інфрастрyктури сільськогосподарські 

товаровиробники прaцюють в умовах підвищенoї ризикованості не лише 

внаслідок природо-кліматичних фактoрів, але i через відсутність 

результативних ринкових iнструментів, неможливостi планувати свoю 

діяльність, та вирoбляти маркетингoві стратeгії. 

У соціальному плані страхування дає змогу захистити особисті 
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інтереси фізичних та юридичних осіб і забезпечити соціальну й політичну 

стабільність у суспільстві. 

Для подальшого розвиткy сільськогосподарського страхування слід 

перeглянути тaрифну політику, перерaхувати страхові тарифи за 

обов'язковими видaми страхування, викoристовуючи наукові надбання (нові 

розробки, проведені наукoві дослідження в актуaльних розрахунках, вплив 

факторiв на тарифну ставку), базу статистичних дaних і зарубiжний досвід 

країн. 

На сьогодні економічні відносини щодо страхового захисту майнових 

інтересів сільськогосподарських товаровиробників у разі настання певних 

подій (страхових випадків) з метою забезпечення стабільності виробництва 

у сільському господарстві врегульовано Законом № 4391 «Про особливості 

страхування сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою», набрав чинності з 01.07.2012 р. [8]. 

Вищезазначений Закон регулює відносини у сфері страхування 

сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою, яке 

здійснюється за рахунок грошових фондів, що формуються у страховика 

шляхом сплати страхувальником страхових платежів (премій), частина яких 

компенсується за рахунок державних субсидій, та доходів від розміщення 

коштів цих фондів, а визначається цей вид страхування наявністю 

та особливостями ризиків, носіями яких є сільськогосподарські рослини 

і тварини. 

Відповідно до Закону № 4391 суб'єктами відносин страхування 

сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою 

визначено страхувальників, страховиків, їх об'єднання, а також державні 

органи та органи місцевого самоврядування. Державне регулювання у сфері 

страхування сільськогосподарської продукції здійснюватимуть Кабінет 

Міністрів України, а також національна комісія, яка здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Право страхувати 

сільськогосподарську продукцію мають сільськогосподарські 
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товаровиробники, які здійснюють діяльність на території Україні. Граничні 

розміри, структуру, порядок застосування страхових тарифів за видами 

майна, що підлягає страхуванню, та по регіонах України встановлюватиме 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує 

державну аграрну політику [8]. 

Ухвалення Закону № 4391 стало першим серйозним кроком у розвитку 

агрострахування. Становище сільгоспвиробників теоретично покращилося  

у зв'язку з тим, що багато складових процедур укладення договорів, 

отримання страхових відшкодувань і компенсацій від держави були чіткіше 

прописані та стандартизовані. Це означає, що з'явилася можливість видавати 

аграріям поліс, у якому будуть прописані основні технічні моменти, а саме: 

що, де і за якими параметрами застраховано, який установлено страховий 

тариф, вартість послуги страхування тощо. Стандартні страхові продукти 

створять однакові умови для всіх аграріїв, які хочуть застрахувати посіви. 

Крім того, такі продукти змусять діяти за однаковими правилами і страхові 

компанії. А це означає, що їхні дії можна передбачити. 

Як наслідок, стандартні страхові продукти зроблять агрострахування 

доступнішим для користувачів, що багато важить для появи довіри між 

страховиками та сільгоспвиробниками. Інакше державному органу, 

що відповідає за цю програму субсидування, буде вкрай складно 

її адмініструвати. 

Водночас окрім зазначених позитивних моментів Закон № 4391 містить 

деякі положення не на користь аграріїв. Так, ризики своєчасного отримання 

компенсації або її неотримання залишилися на агровиробниках 

(страхувальниках). Вони повинні будуть сплатити за договором страхування 

повну суму страхового внеску, а потім звернутися до держструктур 

за одержанням компенсації. Тож їм потрібно буде пройти всі процедури 

щодо розгляду та прийняття держструктурою індивідуальних рішень. Також 

законом не передбачено можливість перестраховувати ризики за межами 

України [2]. 
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Крім того, деякі положення цього Закону не узгоджено з нормами 

Цивільного кодексу та Закону про страхування. Відповідно до ст. 23 Закону 

№ 4391 термін дії договору страхування сільськогосподарських тварин, 

птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих 

ресурсів і тваринницької продукції закінчується в день закінчення строку, 

на який було укладено договір страхування, або в день загибелі (втрати, 

вимушеного забою, вимушеного знищення, травматичного пошкодження або 

захворювання) застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, 

хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів 

і тваринницької продукції. При цьому втрата, вимушений забій, вимушене 

знищення, травматичне пошкодження або захворювання належать 

до страхових випадків. Утім Цивільний кодекс [10] та Закон про страхування 

[9] не містять такої підстави для припинення договору страхування, 

як настання страхового випадку. Згідно зі ст. 28 Закону про страхування дія 

договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, 

а також у випадку виконання страховиком зобов'язань перед 

страхувальником у повному обсязі. А у разі настання страхового випадку 

страховик повинен виконувати свої обов'язки щодо виплати страхового 

відшкодування [9]. Таким чином,  ст. 23 Закону про страхування обмежує 

право суб'єктів страхування на визначення строку договору страхування. 

Законом № 4391 передбачено також обмеження щодо страхування 

аграрних ризиків з державною підтримкою, а саме не підлягає страхуванню:  
- урожай сільськогосподарських культур, які впродовж трьох або 

більше років не давали урожаю при їх культивуванні; 

- урожай багаторічних насаджень плодоносного віку, які не давали 

урожаю протягом останніх п'яти років; 

- хворі сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, 

бджолосім'ї, риба та інші водні живі ресурси і тваринницька продукція, 

а також ті, що перебувають у зоні карантину або в зоні виникнення 

надзвичайних епізоотичних обставин [8]. 
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Щодо вимог до страховиків, які мають право здійснювати страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, то такі страхові 

компанії мають відповідати вимогам Закону про страхування, отримати 

ліцензію на здійснення відповідного виду страхування та бути членами 

Аграрного страхового пулу. 

Пул — це єдине об'єднання страховиків, які здійснюють страхування 

відповідно до Закону № 4391 (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Функціонування Аграрного страхового пулу 

Джерело: розроблено автором. 

Аграрний страховий пул 
(неприбуткова установа на підставі 

Закону № 4391) 

Головна мета: захист майнових інтересів 
сільськогосподарських товаровиробників 

Виконує функції: 
 забезпечення взаємодії учасників системи страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою 
з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування і реалізує державну аграрну політику; 

 організація програми перестрахування 
сільськогосподарських ризиків; 

 участь у розробленні стандартних страхових продуктів, 
методичних рекомендацій із страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою, з врегулювання збитків 
та проведення експертиз за договорами; 

 створення централізованої бази даних із страхування 
сільськогосподарської продукції, ведення обліку укладених 
договорів; 

 проведення досліджень у сфері аналізу ринку страхування 
сільськогосподарської продукції, у тому числі необхідних для 
актуарного розрахунку страхових тарифів; 

 здійснення контролю за дотриманням умов договорів 
страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою та стандартних методик андеррайтингу, врегулювання 
збитків; 

 забезпечення покриття катастрофічних ризиків у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій та здійснення управління фондом 
покриття катастрофічних ризиків, інвестування накопичених 
фінансових ресурсів. 

Склад Пулу:  
ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» 
ПАТ «Страхова компанія «Страхові 
гарантії» 
ПАТ «Українська аграрно-страхова 
компанія» 
ТОВ «Страхове товариство «Домінанта» 
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Право на страхування сільськогосподарської продукції з 

держпідтримкою в Україні мають страхові компанії, які отримали ліцензію 

на здійснення страхування сільгосппродукції і є членами Аграрного 

страхового пулу, з досвідом майнового страхування продукції протягом 

останніх двох років. Для забезпечення виконання зобов'язань перед 

страхувальниками Пул створює страховий фонд покриття катастрофічних 

ризиків, джерелом формування якого є відрахування членів Пулу 

з отриманих страхових премій з цього виду страхування у розмірі, 

визначеному Координаційною радою Пулу, але не більше 5%. 

Відповідно до положень Податкового кодексу, зазначені відрахування 

страховиків до страхового фонду покриття катастрофічних ризиків 

до податкових витрат цих платників не включаються [7] . 

Страхові компанії в Україні надають послуги зі страхування тварин, 

сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. Умови 

страхування різняться залежно від об'єкта страхування, бази визначення 

збитків, типу ризику тощо. Зокрема, тарифи на страхування тварин є 

нижчими за тарифи страхування сільськогосподарських культур, тарифи на 

страхування овочів перевищують тарифи на страхування зернових культур. 

Сільськогосподарські виробники все ж залишаються осторонь страхових 

компаній. Недовіра змушує їх користуватись послугами страховиків лише в 

крайніх випадках. Однак прийнятий Закон України «Про страхування» від 

07.03.1996 № 85/96-ВР передбачає обов'язкове страхування 

сільськогосподарських ризиків. Даний закон передбачає обов'язкове 

страхування сільськогосподарських ризиків у таких випадках: 

- страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних

насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю

зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими

підприємствами всіх форм власності;
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- страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, 

від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з 

переліком тварин, встановлених Кабінетом Міністрів України;  

- страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції 

тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, 

заподіяну третім особам [9]. 

На думку В.М. Мниха страхування сільськогосподарських ризиків 

здійснюється переважно з метою отримання кредиту, адже близько 80% від 

загальної кількості договорів страхування сільськогосподарського 

виробництва складають договори страхування банківської застави. 

Страхування майбутнього врожаю чи іншої застави, яку селянин пропонує як 

забезпечення повернення кредиту, є досить розповсюдженою практикою у 

світі. У зв'язку з чим найбільшим попитом серед сільськогосподарських 

товаровиробників користується страхування, пов'язане з відшкодуванням 

фактичних витрат на вирощування посівів (висаджування), здійснених 

унаслідок повної загибелі рослин на всій посівній площі або її частині. 

Найбільше договорів укладається по страхуванню витрат на вирощування 

посівів та страхуванню врожаю сільськогосподарських культур озимих 

зернових. На другому місці — страхування тварин, у якому переважає попит 

серед страхувальників на страхування великої рогатої худоби 

(страхувальниками тут, як правило, виступає населення). 

Найрозповсюдженіші ризики при страхуванні тварин: пожежа, стихійне 

лихо, інфекційні хвороби, нещасні випадки [4; 30]. 

Страховий ринок в аграрній сфері залишається найменш розвинутим, що 

зумовлено рядом об'єктивних і суб'єктивних причин. Однією з об'єктивних 

причин, яка стосується не лише аграрного сектора економіки, є 

малорозвинутість страхового бізнесу. Варто звернути увагу, ще на одну 

проблему. Для успішного страхування дуже важливо, аби обидві сторони 

страхового процесу отримували достовірну інформацію один від одного. 

Страховик — про ті ризики, які реально загрожують сільськогосподарському 
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виробництву, а страхувальник — про умови страхування та виплати 

відшкодування. Якщо страховик на підставі спотвореної інформації 

недооцінив ризики конкретного виробництва, він опиняється під загрозою 

понести значні збитки в результаті виплати відшкодування. З іншого боку, 

страхувальник може не отримати очікуваного відшкодування після настання 

страхового випадку через те, що інформація щодо умов та процедур 

страхування, надана йому страховиком, не була повною. При цьому обидві 

сторони зацікавлені в тому, аби надати іншій неповну або асиметричну 

інформацію. 

Подолати цю проблему можна шляхом здійснення постійного 

моніторингу поведінки страхувальника. Тому у штаті страхової компанії  

потрібна достатня кількість кваліфікованих спеціалістів із 

сільськогосподарською освітою, а також адміністративні витрати на 

виконання робіт із моніторингу. Крім того, моніторинг ефективний лише 

тоді, коли в країні по діловому виконуються норми договірного права та 

спірні питання можуть швидко й справедливо бути вирішені в суді. З огляду 

на зазначені особливості методу моніторингу поведінки страхувальника, він 

видається надто витратним для українських страхових компаній. 

Г.І. Зуб вважає, що другим шляхом вирішення даної проблеми є 

використання нового на сьогоднішній день виду страхування на основі 

погодного індексу. Цей метод майже повністю виключає ризик викривлення 

інформації, адже згідно з ним факт настання страхового випадку 

засвідчується даними метеорологічних станцій, які ведуть спостереження за 

погодними умовами. При цьому право на отримання відшкодування виникає 

у страхувальників у разі засвідченого цими станціями виходу досліджуваних 

погодно-кліматичних показників за межі встановлених нормативів. 

Звичайно, страхування на основі погодних індексів вимагає певних 

передумов для свого розвитку. По-перше наявності історичних даних про 

погоду та врожайність за тривалий період, принаймні за 30 років. По-друге 

створення системи, яка б дозволяла б збирати надійні. дані, які відповідали б 
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міжнародним стандартам якості. По-третє, потрібен розвиток формальних 

фінансових ринків, аби страхові поліси на основі погодних індексів могли 

обертатись як фінансовий інструмент [3;88]. 

Проте, страхування на основі погодних індексів має низку переваг, 

зокрема: таке страхування має низькі адміністративні витрати, завдяки 

економії від використання стандартного контракту замість укладання 

окремого контракту з кожним страхувальником; використання погодних 

індексів запобігає виникненню у сільськогосподарських виробників 

«поганих» стимулів, коли, стає вигідним пророкувати втрату врожаю заради 

отримання страхового відшкодування; система страхування на основі 

погодних індексів є доступною клієнтам з будь-яким рівнем доходів, вона 

надає можливість придбати такий обсяг страхового покриття який є 

посильним для конкретного клієнта. 

Висновки. Отже, в ситуації, що склалась, потрібно знайти оптимальне 

рішення щодо подальшого стимулювання страхування 

сільськогосподарських ризиків товаровиробників найефективнішим 

способом. Необхідно розробити оптимальну стратегію розвитку страхування 

сільськогосподарських ризиків, створити умови для функціонування 

товариств взаємного страхування, розвиток індексного страхування, 

створення резервного фонду для накопичення коштів для ризиків, які не 

підлягають страхуванню, який має використовуватися із такими цілями, а 

також ефективні та прозорі процедури здійснення відшкодування за 

державними програмами. Важливими напрямками також є наукові 

дослідження щодо забезпечення об’єктивності інформації, зокрема в системі 

бухгалтерського обліку, а також розвиток страхування від окремих ризиків. 
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто особливості та визначені основні чинники 
забезпечення інноваційного розвитку національних економік в умовах 
глобалізації. Обгрунтовано, що на сучасному етапі розвитку світового 
господарства під час кардинальних трансформаційних змін, що відбуваються 
в інноваційній сфері, актуалізується питання модернізації механізмів 
інноваційної політики, формування та реалізації нового стратегічного шляху 
розвитку на довгострокову перспективу. На основі узагальнення основних 
результатів дослідження визначено ключові принципи проведення 
ефективної інноваційної політики у країнах світу в контексті посилення 
глобальної конкуренції в науково-технологічній сфері. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інноваційна діяльність, механізми інноваційного 
розвитку, інноваційне середовище, глобалізація. 
 
ABSTRACT. This article examines the strategy of innovative development and 
identified key factors ensuring the competitiveness of innovative economies in a 
globalizing world. Based on the key results of the study identified the key 
principles of effective innovation policy in different countries in the context of 
strengthening global competition in science and technology field. Proved that at 
the current stage of development of the world economy during the dramatic 
transformational changes taking place in the sphere of innovations, the 
modernization actualized innovation policy, creation and implementation of a new 
strategic path of development for the long term. Focusing on innovative 
development is due to the fact that new technological wave in developed 
economies in the world able to provide a consolidation of leadership in the status 
of EU innovators in the creation of advanced innovative technologies and stimulate 
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the growth of capitalization of technology companies and formation for this 
account sustainable development and incentives for innovation in manufacturing, 
the underlying value of the securities of these companies and corporations. 
KEY WORDS: innovative activity, mechanisms of innovative development, 
innovative environment, globalization. 
 

Вступ. Процеси глобальної трансформації притаманні сучасному 

розвитку світової економіки, супроводжуються поглибленням регіоналізації і 

одночасною транснаціоналізацією продуктивних сил і капіталів, 

утвердженням інноваційної моделі розвитку як основи 

конкурентоспроможності національних економік. В цих умовах постає 

проблема вибору та дотримання ефективного балансу різних іноваційних 

векторів світового господарства, пошук і формування нових форм і методів 

адаптації механізмів інноваційного розвитку національних економік до вимог 

побудови ефективних міжнародних економічних відносин. 

Суперечливі й складні проблеми  інноваційного розвитку 

національних економік в умовах глобалізації знайшли відображення в 

дослідженнях зарубіжних i вітчизняних учених, зокрема: У. Бека, З. 

Варналія, В. Геєця, Дж. Гелбрейта, Д. Лук'яненка, Н. Мешко, Р. Робертсона, 

А. Рум'янцева, В. Сизоненка, Дж. Сороса, Дж. Стiглiца, А. Фiлiпенка, С. 

Хантiнггона, С. Циганова, А. Чухна, С. Якубовського та багато інших. 

Водночас існує об'єктивна необхідність проведення подальших 

досліджень ролі глобалізаційних чинників в інноваційному розвитку 

національних економік країн світу, насамперед у напрямках: виявлення й 

оцінювання трансформаційних змін в інноваційному середовищі, 

суперечностей й асиметрічного впливу глобалізації на ці процеси. 
Метою дослідження є аналіз механізмів інноваційного розвитку країн 

світу залежно від особливостей їх економічної політики і державного 

регулювання в умовах глобалізаційних процесів, а також розгляд 

економічних наслідків їх практичної реалізації. 
Результати дослідження. Глобалізація як об'єктивний процес 

міжнародного усуспільнення охоплює традиційні і новітні форми 
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світогосподарських зв'язків (світову торгівлю, міжнародний рух капіталів, 

міграцію робочої сили, розвиток науково-технічного та інноваційного 

співробітництва, використання глобальних інформаційних систем), 

співвідношення між якими знаходиться в процесі безперервних змін. 

Відповідно, ці зміни супроводжуються модернізацією механізмів 

інноваційного розвитку, зростаючим використанням інформаційних 

технологій з метою організації фінансового простору спільного ринку 

технологічних, соціальних та фінансових інновацій [1]. Виникнення 

принципово нових аспектів у змісті та способах запровадження сучасних 

механізмів інноваційного розвитку виходить за межі звичних уявлень про 

можливості активізації інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, 

підвищення ефективності функціонування національної інноваційної системи 

(НІС). 
Динамічні і не цілком прогнозовані зміни у співвідношенні сил між 

інноваційно розвиненими країнами і зміни чинників, які визначають успіх 

товарів і послуг на світових ринках змушують уряди багатьох країн дедалі 

більше уваги звертати на формування умов стратегічної 

конкурентоспроможності національної економіки. Глобальна трансформація 

відкриває широкі можливості для модернізації механізмів інноваційного 

розвитку, швидкої передачі інформації і знань у вигляді технологій, 

виникненні новітніх видів діяльності, заснованих на їх використанні. 

Водночас процеси глобалізації формують принципово нове бізнес-

середовище, в якому виникають дедалі більш жорсткі інституціональні 

вимоги до інноваційно-інвестиційної діяльності суб'єктів ринкових відносин, 

що має більш непередбачувані наслідки загострення конкурентної боротьби 

між ними на світових ринках інноваційної продукції і послуг. 

Глобалізація інноваційної діяльності супроводжується змінами 

пріоритетів в процесі розроблення та комерціалізації інновацій, переходом до 

«відкритих» інновацій і відповідно, переходом до «відкритої» бізнес-моделі. 

Децентралізоване проведення науково-дослідних робіт, застосування 
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аутсорсингу, поєднання конкуренції із співробітництвом шляхом створення 

стратегічних альянсів посилюють ефективність інноваційного бізнесу, 

створюють передумови виходу на міжнародні ринки. У відповідності з цими 

процесами відбувається модернізація інноваційного менеджменту, 

опанування нових аспектів пов'язанних із глобалізацією високих технологій, 

виробництва, фінансування. Високорозвинені країни світу прагнуть 

забезпечити наукоємність виробництва на рівні 3% валового внутрішнього 

продукту (ВВП), про що свідчать наступні дані. У 2016 році наукоємність 

ВВП у ЄС становила близько 2,0%, у США – 2,6%, у Японії – 3,2%. Тривалий 

час лідерами в наукоємності ВВП є Швеція та Фінляндія – більше 3,0% [2]. 

Це показує сталу тенденцію провідних країн до зростання масштабів 

фінансування наукових досліджень і розробок. 

Глобалізація справляє особливий вплив на економіку країн, в яких 

відбувається ринкова трансформація інверсійного типу. Зокрема в Україні 

проведення невиважених, штучних реформаторських дій, особливо в процесі 

реформування власності, призвели до відчуження держави від інноваційних 

процесів, незацікавленості бізнесу до змін науково-організаційної комбінації 

факторів виробництва з метою розробки і впровадження нових видів 

споживчих товарів, новітніх технологій, виробничих і транспортних засобів, 

відкриття нових ринків і форм організації підприємництва. В результаті 

негативних процесів постійно знижується показник наукоємності ВВП, який 

становить менше 1% [3]. 

Суперечливі та неоднозначні результати ринкової трансформації 

економіки негативно позначилися на процесах науково-технічного розвитку, 

оновленні технологічної бази виробництва, структурної перебудови 

національного господарства, присутності України на світових ринках 

високотехнологічної продукції. В основу конкуренції, як головної рушийної 

сили економічного зростання не були закладені інноваційні фактори, 

можливості ефективного нарощування людського капіталу та інших 

самовідтворювальних факторів. Водночас, глобалізація економіки, 
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приєднання України до СОТ – важливої міжнародної організації, до складу 

якої входить понад 150 країн, припадає понад 95% світового товарообороту, 

загострює проблему формування здатності країни виробляти товари і 

послуги, що відповідають установленним міжнародним стандартам [4]. 
Невисоким є значення глобального інноваційного індексу (ГІІ) України (див. 

табл. 1). 

Таблиця 1. 

Глобальний індекс інновацій країн світу (INSEAD) у 2016 р.* 

Позиція країни  
за глобальним 

індексом інновацій 

Вхідний 
субіндекс 

Вихідний 
субіндекс 

Коефіцієнт 
ефективності 

ГІІ (0-100) 

Швейцарія (1) 68,4  64,2 1,01 68,2 
Швеція (2) 68,8 58,7 0,9 62,4 
Велика Британія (3) 67,5 56,3 0,8 62,4 
США (4) 68,7 54,1 0,8 60,1 
Фінляндія (5) 68,5 51,3 0,7 60,0 
Німеччина (10) 61,9 54,0 0,9 57,1 
Японія (16) 66,0 43,0 0,7 54,0 
Естонія (24) 54,2 49,3 0,9 52,8 
Угорщина (33) 53,1 48,0 0,9 47,5 
Польща (39) 48,9 40,5 0,8 43,0 
Китай (25) 48,7 31,7 0,7 40,2 
Україна (56) 38,9 32,5 0,8 36,5 

* Джерело: [5]

У зв'язку з цим слід взяти до уваги, що згідно даних Всесвітнього

економічного форуму, провідні позиції в рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності у 2016-2017 рр. займали економіки, що 

базуються на таких інституційних чинниках як передові технології, 

розвинена бізнес-культура та компетентне макроекономічне управління. 

Серед 138 країн світу, що увійшли до рейтингу перші місця традиційно 

посідають Швейцарія, Сінгапур. До десятки найконкурентоспроможніших 

країн, як і в попередньому році, увійшли США, Нідерланди, Німеччина, 

Швеція, Великобританія, Японія, Гонконг та Фінляндія, які з високими 

показниками національної конкурентоспроможності забезпечують вищий 

рівень добробуту своїх громадян. Україна ж посіла 85 місце, втративши за рік 
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шість позицій (у попередньому рейтингу займала 79 позицію). Індекс 

глобальної конкурентоспроможності України становить 4 за семибальною 

шкалою – це найгірший результат за чотири роки (в останній раз така 

позначка була досягнута в рейтингу GCI 2011-2012 рр.) [6]. Незважаючи на 

ту обставину, що Україна згідно рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності перейшла зі списку факторно-орієнтованих 

економік у перелік економік, орієнтованих на ефективність, фінансові 

інститути і макроекономічна стабільність є дужи слабкими і вразливими. 

Регрес у формуванні міжнародної конкурентоспроможності України, перш за 

все, обумовлений відсутністю як комплексної, так і секторальної стратегій 

розвитку країни на довгостроковий період. Розробка довгострокової 

стратегії, з урахуванням сильних та слабких позиції у відповідності з 

Глобальним індексом конкурентоспроможності, дозволить сформувати 

тактичні та стратегічні завдання для уряду України, сприятиме інвестиційні 

привабливості України та формуванню бренду країни [4; 7]. 
Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас 

вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у 

світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має 

свій відголос в Україні. Відчувається позитивний вплив на економічний 

розвиток України і від зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС, зокрема, від 

гармонізації норм і стандартів ЄС у сфері підприємництва та торгівлі, є 

підвищення місця країни в рейтингу щодо простоти ведення бізнесу за 

результатами дослідження Світового банку Doing Business-2016 з 87-го до 

83-го місця серед 189 економік світу (у 2014 р. – 112 місце, а у 2013 р. – 140). 

Укладачі рейтингу відзначили ряд покращень у бізнес-кліматі України: 

поліпшення у сфері кредитування – 19-те місце, реєстрації підприємств – 30-

те місце (поліпшення на 40 позицій), реєстрації власності – 61-ше місце 

(поліпшення на 3 позиції). Положення країни в сферах міжнародної торгівлі 

(109-те), виконання контрактів (98-ме) та захисту інвесторів (88-ме) не 

змінилося. Україна значно покращує також доступ до ринків третіх країн 
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завдяки гармонізації технічних регламентів та стандартів згідно з вимогами 

ЄС та перехід на прийнятні в усьому світі стандарти шляхом укладання з ЄС 

угод про взаємне визнання, що передбачає перспективу визнання відповідних 

українських товарів на ринках США, Японії, Канаді та Кореї [8; 9]. 

Разом з тим, більшість цих заходів лише незначно поліпшили існуючу 

систему і Україна в рейтингу поступається як країнам-членам ЄС, так і своїм 

найближчим сусідам, включно з РФ. За результатами досліджень 

Європейської бізнес асоціації (ЄБА) показник індексу інвестиційної 

привабливості у 2015-2016 рр. склав 2,51 і так і не перевищив докризовий 

рівень 2011 року, залишаючись в негативній площині (є нижчим за 3 бали) 

[10]. Для подальшого покращення місця України у міжнародних рейтингах  

актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної 

бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого 

інвестиційного клімату  й формування основи збереження та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки, посилення її інноваційного 

та експортного потенціалів. 

Крім того, великого значення набуває наявність розвиненої системи 

інститутів інфраструктури інноваційної системи, їх здатності надавати 

послуги інформаційного фінансового та консультативного характеру. 

Визнання інноваційності як головного принципу економічного розвитку 

владними структурами реалізується в створенні Державних цільових програм 

розбудови інноваційної інфраструктури у єдності її складових – виробничо-

технологічної підсистеми, фінансово-економічної, нормативно-правової, 

територіальної та кадрової складової, розбудови мережі інноваційних 

центрів, наукових парків, інноваційних кластерів тощо. Але ефективне 

впровадження цих програм по суті блокується політичною нестабільністю, 

фінансовими обмеженнями, пов'язаними із відволіканням ресурсів із 

інноваційної сфери. 

Прагнення України інтегруватися у світовий та європейський 

інноваційний простір та створення в країні довгострокових умов зростання 



 

  298

конкурентоспроможності національної економіки обумовлюють необхідність 

модернізації механізмів інноваційного розвитку. Різні рівні науково- 

технологічного розвитку країн ЄС мотивують розробку специфічних підходів 

адаптації інструментів поглиблення інноваційно-технологічного 

співробітництва, координації інтеграційних процесів і макроекономічної 

політики. 

За своїм станом вітчизняна промисловість відповідає критеріям 

четвертого технологічного укладу, основу якого складають чорна та 

кольорова металургія, синтетичні матеріали, хімічна промисловість та 

переробна промисловість. Низький ступень інтелектуалізації виробничих 

процесів не сприяє відтворенню і використанню людського капіталу, 

оновленню виробничого потенціалу на новій технологічній основі. Середній 

рівень зносу обладнання в промисловості на початок 2017 року досяг рівня 60-

90%. В той же час перехід світових лідерів до п'ятого технологічного укладу, 

який базується переважно на мікроелектронних технологіях, новітніх 

інформаційних технологіях дозволяє контролювати їм близько 80% 

наукомісткої продукції [11; 12; 13]. Результати лібералізації 

зовнішньоекономічної діяльності вказують, за оцінкою провідних фахівців, 

на зовсім нееквівалентний обмін не тільки в частині експорту та імпорту 

високих технологій, а й у цілому, адже у його структурі переважають 

природні ресурси, а також продукти первинної переробки – у три і навіть 

більше разів за питомою вагою, ніж у розвиненому світі. Частка готової 

продукції в структурі експорту у розвинених країнах складає понад 70% і 

постійно зростає, у той час як Україна не досягає навіть 40% [13]. 

Економіка України і країн ЄС, США, Японії знаходяться на 

принципово різних стадіях розвитку. Якщо в розвинених країнах світу 

останні майже 40 років продовжувався етап, коли вклад науково-технічного 

прогресу в економічне зростання був вирішальний, то для нашої країни 

завдання швидкого інноваційного оновлення виробництва 

ускладнюється загальним станом економіки, неоднозначним впливом 
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трансформаційних процесів. 

В Україні за роки незалежності спостерігаються протилежні 

процеси: відбувається різке скорочення фінансування науково-технічної та 

інноваційної діяльності, чисельності науковців у галузі технічних наук, 

катастрофічне застаріває науково-дослідна база вітчизняної науки. 

Достатньо навести такі цифри: сучасному рівню світових стандартів 

відповідає лише близько 2% наукового обладнання, а рівень фінансування 

науково-технічних робіт складає значно менше гарантованих Законом про 

наукову та науково-технічну діяльність 30% загального обсягу витрат. Це 

негативно позначається на технологічному оновленні продукції, 

інноваційній активності підприємств. Так, за оцінками провідних фахівців, 

в Україні випускається лише 4% продукції, яка належить до 5-го 

технологічного укладу, тоді як 3-ій технологічний уклад складає майже 

58%, а 4-ий - 38%. Частка високотехнологічної продукції в структурі ВВП 

становить менше 1%, а на світових ринках – лише 0,02% [11; 13]. 
Подолання рівня технологічного розриву України з іншими 

розвиненими країнами світу у значній мірі залежить від позиції, яку 

займає держава по відношенню до стану і динаміки розвитку інноваційної 

сфери. Це обумовлено властивостями інноваційної діяльності, які 

пов'язані з високою капіталоємністю, істотним ризиком втрати фінансових 

ресурсів, невизначеністю результатів наукових досліджень. 

Інноваційний розвиток показує потенціал економіки країни, її 

здатність до накопичення новітніх знань і технологічних рішень на власній 

відтворювальній основі. Проте в умовах глобальної трансформації, для якої 

притаманно прискорення руху інновацій, капіталів, фінансових та інших 

ресурсів довготривалий соціально-економічний ефект досягається в процесі 

інтеграції інноваційних можливостей окремих країн. При цьому існуюча 

нерівномірність інноваційної активності, неспівпадаючі національні інтереси 

і інтереси окремих бізнес-груп породжують фрагментарність інтеграційних 

процесів в інноваційній сфері. Тому інноваційна діяльність повинна 
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забезпечувати як внутрішні потреби національної економіки, так і бути 

здатною використовувати інтегровані інтелектуальні, науково-технологічні і 

ресурсні можливості конкурентоспроможного розвитку [14]. 
Це потребує трансформаційних змін у механізмах інноваційного 

розвитку з урахуванням взаємодії і взаємодоповненням їх внутрішньої 

складової, пов'язаної з переформатуванням національної інноваційної системи, і 

зовнішньої, інтеграційної складової. Основою для такої модернізації є 

ефективне ринкове господарювання і конкурентоспроможна економіка. 

Зокрема, інтеграційний потенціал ЄС є привабливим для України за своїми 

характеристиками загальноекономічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

соціальних стандартів. Водночас аналіз інноваційного потенціалу України за 

ресурсною, продукуючою і результативною складовою дозволяє стверджувати, 

що відсутні дієві механізми, здатні гармонійно поєднувати науково-технічні і 

ресурсні можливості використовувати інтегрований інноваційний потенціал на 

мікро-, макро-, регіональному та глобальному рівнях [8; 11; 14]. 
Висновок. Таким чином, трансформаційні зміни у механізмах 

інноваційного розвитку повинні передбачати поліпшення функціонування 

національних інноваційних систем за рахунок заохочення нововведень і 

забезпечення стійкого попиту на інновації, зростання віддачі вд 

інтелектуальних інвестицій, зроблених іноземним капіталом. Стає 

актуальним застосування пільгової податкової і кредитної підтримки 

інноваційно активних підприємств, здатних до виробництва і збуту на 

світових та західноєвропейських ринках високотехнологічної продукції. 

Доцільно застосовувати структуроутворювачу політику інвестиційних 

пріоритетів у сфері інноваційної інтеграції, у все більшій мірі 

підпорядковувати зовнішні запозичення держави структурній політиці, а 

іноземні і вітчизняні інвестиції – інноваційному розвитку. Зростання 

новітніх технологій здатна спричинити істотну активізацію інтеграційних 

процесів, наблизити інноваційну систему України до параметрів 

інноваційних систем країн ЄС. 
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто існуючі теоретико-методичні підходи до 
соціально-економічної типізації регіонів України. Проаналізовано розвиток 
областей України, виявлено сучасні диспропорції регіонального розвитку і 
причини їх виникнення. Доведено, що в сучасних умовах проблема 
регіональної диференціації суттєво впливає на ефективність національної 
економіки. За результатами оцінки соціально-економічної диференціації 
областей України визначено три основні групи регіонів. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: регіон, регіональна економіка, соціально-економічний 
розвиток, територіальна диференціація, валовий регіональний продукт. 
 
ABSTRACT. Today it remains vital to ensuring an integrated and balanced 
functioning of the regions with the use of organizational, economic and legal 
instruments. Performing this task involves the study of regional differences in 
socio-economic development. 
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The article examines the existing theoretical and methodological approaches to 
socio-economic typing of Ukrainian regions. The development of the regions of 
Ukraine identified the current imbalance of regional development and their causes. 
It is proved that in modern conditions the problem of regional differentiation 
significantly affects the efficiency of the national economy. The evaluation of 
socio-economic differentiation of the regions of Ukraine identified three main 
groups of regions. 
Thus, among the regions of Ukraine there is a significant territorial differentiation 
of socio-economic development. In our opinion, the increase in funding for the 
development of social infrastructure, urban development, supporting the 
development of local centers and agglomerations will not only address some of the 
socio-economic problems, but to establish a pattern of development that would 
attract to the processes of economic growth, local resources, shape incentives for 
economic development at the regional level. 
KEYWORDS: region, regional economy, socio-economic development, territorial 
differentiation, gross regional product. 

 

Вступ. В процесі ринкової трансформації економічних відносин в 

Україні загострились протиріччя між економічними суб’єктами та 

соціальними групами населення, що знайшло своє відображення в рівнях 

соціально-економічного розвитку як в цілому по країні, так і в межах 

конкретних територій. У такій ситуації забезпечення сталого розвитку, 

підвищення конкурентоздатності національного і регіонального господарства 

неможливі без подолання проблем міжрегіональних відмінностей, ліквідації 

кризових явищ і відсталості в окремих областях України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам регіоналізації 

соціально-економічного розвитку присвячені численні наукові дослідження 

таких українських вчених, як: С. Білої, З. Варналія, Б. Данилишина, М. 

Долішнього, С. Дорогунцова, А. Єпіфанова, Ф. Заставного [3], Коломійчука 

[4], В. Поповкіна, С. Писаренка [6], Д. Стеченка, М. Тимчука, М. 

Фащевського, Л. Чернюк, В. Чужикова, Л. Шевчук [4], С. Шульц [4] та ін. 

Завдяки їх теоретичним напрацюванням сформовано відповідні науково-

методологічні основи соціально-економічного розвитку територій, що 

базуються на інституційно-правових та організаційно-економічних засадах. В 

результаті було обґрунтовано взаємозв’язки процесів ринкової трансформації 
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та регіонального розвитку. На теоретичному рівні досягнуто консенсусу в 

тому, що в сучасних умовах рівень соціально-економічного розвитку регіонів 

України характеризується значною територіальною, галузевою та 

функціональною неоднорідністю i суттєво впливає на ефективність 

національної економіки в цілому. 

Постановка проблеми. Сьогодні важливим завданням залишається 

забезпечення комплексного i збалансованого функціонування регіонів з 

використанням організаційних, економічних та правових інструментів. 

Виконання даного завдання передбачає вивчення регіональних відмінностей 

в соціально-економічному розвитку. Мета статті – розглянути існуючі 

підходи до соціально-економічної типізації регіонів, проаналізувати 

соціально-економічний розвиток областей України, виявити сучасні 

диспропорції регіонального розвитку та причини їх виникнення. 

Результати (викладення основного змісту). Соціально-економічний 

розвиток території – це процес безупинної зміни матеріального базису 

регіонального господарства, а також усієї сукупності різноманітних відносин 

між його суб’єктами. Розвиток областей – багатовимірний i багатоаспектний 

процес, який описується різноманітними критеріями. Разом із суто 

економічними розглядають соціальні параметри регіонального розвитку. 

Більше того, соціальні характеристики давно вже стали повноправними 

показниками, що оцінюють сучасний стан будь-якого регіону. Їх системне 

застосування дає можливість виявити територіальні диспропорції, проводити 

відповідну типізацію областей. 

Дослідниками в галузі регіональної економіки напрацьований значний 

доробок в питанні рейтингування територій. При цьому методичні підходи 

дуже різні, оскільки регіон є надзвичайно складною за структурою та 

проявами системою, всебічне і повне вираження якої у вигляді конкретних 

показників є проблематичним (табл. 1). 

Одним з основних індикаторів стану економіки регіону є показник 

валового регіонального продукту (далі – ВРП), який допомагає охопити всі 
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особливості регіональної структури виробництва, а рівень ВРП в розрахунку 

на одну особу населення дає можливість виділити найбільш продуктивні 

регіони України. 

 Таблиця 1 

Типізація областей за рівнем соціально-економічного розвитку 

 
 

Розробник 
 

Тип 
 

Області 
Ф. Заставний, 

в основі підходу 
лежить рівень 
депресивності 

регіону 

Регіон з найвищим рівнем 
депресивності 

Чернівецька i Тернопільська області 

Регіон з високим рівнем 
депресивності 

Івано-Франківська, Рівненська, 
Закарпатська, Житомирська, Хмельницька
i Херсонська області 

Регіон з середнім рівнем 
депресивності 

Львівська, Волинська, Вінницька,
Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська i
Сумська області 

Регіон з низьким рівнем 
депресивності 

Решта областей України 

С. Писаренко, 
в основі підходу 

лежить рівень 
конкурентоспром

ожності 
регіонального 
господарства 

Регіон з найвищим рівнем 
конкурентоспроможності 

Місто Київ 

Регіон з високим рівнем 
конкурентоспроможності 

Луганська, Дніпропетровська,
Донецька, Львівська, Одеська,
Харківська області 

Регіон з середнім рівнем 
конкурентоспроможності 

АР Крим, Вінницька, Запорізька,
Київська, Полтавська області 

Регіон з низьким рівнем 
конкурентоспроможності 

Волинська, Житомирська, Сумська,
Закарпатська, Івано-Франківська, 
Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська,
Тернопільська, Херсонська, Хмельницька,
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська
області 

НІСД, 
в основі підходу 

лежить рівень 
людського 
розвитку в 

регіоні 

Регіон з високим рівнем 
людського розвитку 

Київ i Київська область, АР Крим,
Вінницька, Харківська, Тернопільська
та Івано-Франківська області 

Регіон з середнім рівнем 
людського розвитку 

Решта областей України 

Регіон з низьким рівнем 
людського розвитку 

Луганська, Херсонська, Житомирська
та Донецька області 

 
Джерело: складено автором на основі [3], [4], [6] 

 

Так, за підсумками 2015 р. усі регіони, окрім Донецької та Луганської 

областей, продемонстрували зростання ВРП на одну особу в порівнянні з 

показниками 2014 р., і в середньому по Україні цей показник склав 46413 

грн. (у 2014 р. – 36904 грн.). Традиційним лідером серед інших регіонів за 
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цим показником є місто Київ – 155904 грн. в 2016 р. (табл. 2). 

За офіційними статистичними даними, середній валовий регіональний 

продукт (далі – ВРП) на душу населення в Україні у 2015 р. дорівнював 

46413 грн. [1, с. 14]. Цей показник значно відрізняється по регіонах. Так, у м. 

Києві він більш ніж у 3 рази вищий за середній по країні та у 14,5 разів 

більший, ніж у Луганській області (табл. 2). Між тим в межах Європейського 

Союзу максимальна розбіжність за розміром валового продукту складає 4,5 

рази і це вважається серйозною проблемою. 

Таблиця 2 

Основні соціально-економічні показники регіонів України, 2016 р. 

Найменування 
регіону 

Економічна та 
соціальна 

згуртованість 
Економічна 
ефективність 

Інвестиційно-інноваційний 
розвиток та 

зовнішньоекономічна співпраця 
ВРП 

на одну 
особу, грн. 

НД 
населення 

на одну 
особу, грн. 

Обсяг реал. 
пром. продукції 
на одну особу, 

грн. 

Обсяг кап. 
інвестиції 

 на одну особу, 
грн. 

Обсяг експорту 
товарів 

на одну особу., 
дол. США 

Вінницька 37270 33848,9 33550,1 4709,5 607,9 
Волинська 30387 28312,5 21422,4 5665,3 578,1 
Дніпропетровська 65897 43458,3 100031,7 9366,1 1807,1 
Донецька 26864 19434,3 48873,1 2513,7 805,8 
Житомирська 30698 31441,3 24479,1 4006,8 371,2 
Закарпатська 22989 25045,3 13951,8 2897,1 925,6 
Запорізька 50609 42117,8 82019,5 5763,4 1311,1 
Івано-Франківська 33170 29975,4 25410,3 4614,5 395,0 
Київська 60109 39177,9 47651,1 17914,6 978,8 
Кіровоградська 39356 30979,9 23574,4 6201,2 438,5 
Луганська 10778 11919,7 16859,9 1257,8 197,9 
Львівська 37338 33673,5 26592,6 6512,8 496,5 
Миколаївська 41501 33186,6 38799,7 7774,4 1442,4 
Одеська 41682 37732,0 18948,4 6142,2 635,5 
Полтавська 66390 36393,3 87905,3 7521,8 1001,5 
Рівненська 30350 29757,4 25449,1 3408,5 267,3 
Сумська 37170 33944,4 31176,4 4513,0 479,9 
Тернопільська 24963 26884,4 14814,3 3980,6 270,9 
Харківська 45816 36587,7 48256,8 5600,4 376,6 
Херсонська 30246 31242,7 22231,8 3978,3 231,4 
Хмельницька 31660 32650,0 25553,4 6555,6 243,7 
Черкаська 40759 30608,7 42534,2 4818,8 378,8 
Чернівецька 20338 26838,3 9499,5 2500,8 116,3 
Чернігівська 35196 31707,1 21800,9 4665,6 410,7 
м. Київ 155904 91356,6 50883,0 32922,5 2934,7 

Джерело: складено автором на основі [2], [5] 
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Отже, усі регіони за показником ВРП на душу населення можна 

поділити на чотири основні групи. 

1. Високе значення (вищий за середньоукраїнський показник)

зафіксовано в Києві та в промислово розвинутих регіонах – Полтавській, 

Дніпропетровській, Київській та Запорізькій областях. 

2. Середнє значення показника характерне для Вінницької,

Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, 

Черкаської областей. 

3. Низьке значення показника спостерігається у семи областях

країни – Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, 

Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській. 

4. Дуже низькі значення показника виявлені в Донецькій,

Луганській, Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій областях. 

Стабільне підвищення доходів є головним підґрунтям економічного 

зростання економіки регіонів та держави. Доходи населення характеризують 

динаміку окремих блоків економічної системи й відображають стан справ у 

сфері кінцевого споживання, що дозволяє оцінювати реальний рівень 

вирішення завдань з підвищення добробуту населення. Регіонами з вищим за 

середньоукраїнське значенням показника наявного доходу на одну особу у 

2016 р. знову є м. Київ – 91356,6 грн., також Дніпропетровська, Запорізька, 

Київська, Одеська, Харківська та Полтавська області, і основним фактором 

впливу на розмір доходу населення є галузева структура економіки 

зазначених регіонів. Серед інших регіонів, зменшення наявного доходу на 

одну особу зафіксовано лише у Донецькій (з 20595,4 грн. у 2015 р. до 19434,3 

грн. у 2016 р.) та Луганській областях (з 14882,5 грн. до 11919,7 грн.) [2], і за 

цим показником зазначені області займають останні місця серед регіонів. 

За підсумками 2016 р. 18 регіонів забезпечили збільшення обсягу 

виробництва промислової продукції, що зумовило зростання цього показника 

загалом по Україні на 2,8% (у 2015 р. – скорочення на 13%). Так, 
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виробництво промислової продукції суттєво збільшилося в Луганській (на 

39%, 1 місце), Кіровоградській (на 20,3%, 2 місце), Миколаївській (на 10,5%, 

3 місце), Тернопільській (10,3%, 4 місце) та Одеській (на 9,2%, 5 місце) 

областях. Позитивний показник динаміки розвитку промисловості по Україні 

в цілому обумовлений динамічним нарощуванням виробництва споживчих 

товарів короткострокового використання (зростання на 4,4%) внаслідок 

розширення внутрішнього попиту, а також інвестиційних товарів (за 

основними промисловими групами обсяг виробництва інвестиційних товарів 

за 2016 рік збільшився на 1,7%), що підтримувалося високою активністю у 

сфері будівництва. Скорочення виробництва промислової продукції у 2016 

році спостерігалось лише в 7 регіонах (у 2015 . – у 22 регіонах): Сумській (на 

8,8%, 25 місце), Івано-Франківській (на 4,5%, 24 місце), Чернівецькій та 

Запорізькій (на 3,1%, 22-23 місця), Рівненській (на 1,9%, 21 місце), 

Дніпропетровській та Львівській (на 0,7%, 19-20 місця) областях [5]. 

За підсумками 2016 р. було зафіксовано зростання обсягу реалізованої 

промислової продукції у розрахунку на одну особу у всіх регіонах, і 

середньому по країні цей показник становив 41410,6 грн. Вище за середнє 

значення по країні цей показник мав місце у регіонах: Дніпропетровська, 

Полтавська, Запорізька, Донецька області та в м. Києві (табл. 2). 

Зараз відновлено позитивну тенденцію щодо залучення інвестиційних 

ресурсів. Активізація інвестиційної діяльності у 2016 р. в умовах посилення 

позитивних тенденцій у фінансовій сфері виробників продукції більшості 

видів економічної діяльності, розширення державної підтримки на тлі 

збереження макрофінансової стабільності, пожвавлення виробничої 

діяльності, продовження процесів реформування економіки забезпечили 

формування прискореної динаміки капітальних інвестицій за підсумком 

року. В той же час розвиток інвестиційної сфери обмежувало повільне 

відновлення сектору кредитування. За підсумками 2016 р. підприємствами та 

організаціями країни за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 326,2 

млрд. грн. капітальних інвестицій (далі – КІ), що у порівняних цінах на 18% 
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більше від обсягу КІ за 2015 р. (у 2015 р. зафіксовано зменшення на 1,7%). 

Збільшення обсягів КІ спостерігалось у 20 регіонах (у 2015 р. – у 18 

регіонах): від +2,5% у Вінницькій до 1,6 рази в Одеській областях. Крім 

Одеської області значне зростання КІ у 2016 р. спостерігалося також у 

Миколаївській – на 47,6%, Кіровоградській – на 47%, Луганській – на 46,4%, 

Донецькій – на 45,1%, Харківській – на 35,9%, Херсонській – на 35,8%, 

Сумській – на 35,4% та Черкаській – на 35% областях. Але негативна 

динаміка спостерігалася у 5 регіонах (у 2015 р. – у 7 регіонах): у Івано-

Франківській (на 34,7%), Чернівецькій (на 14,1%), Рівненській (на 8,8%), 

Закарпатській (на 6,1%) та Волинській (на 2,5%) областях [5]. 

Обсяг КІ на одну особу в середньому по Україні становив 7467,9 грн. 

При цьому, територіальна диспропорція щодо обсягів КІ на одну особу 

зменшилася проти 2015 р. (34,8 рази) і склала 26,1 рази (максимальне 

значення у 2016 р. спостерігалося у м. Києві – 32922,5 грн., мінімальне у 

Луганській області – 1257,8 грн. (табл. 2). 

У 2016 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ), 

залучених в економічний розвиток України з початку інвестування, склав 

4405,8 млн. дол. США проти 3763,7 млн. дол. США у 2015 р. Позитивна 

динаміка спостерігалася в 8 регіонах (у 2015 р. – зменшення у 24 регіонах), 

серед яких найбільше зростання (проти початку минулого року) відбулося у 

Чернігівській (у 1,6 рази, 1 місце), Кіровоградській (на 12,6%, 2 місце), 

Миколаївській (на 7%, 4 місце), Харківській (на 5%, 5 місце) областях та м. 

Києві (на 11,3%, 3 місце). За 2016 р. ПІІ суттєво зменшилися у Луганській (на 

14,6%, 25 місце), Дніпропетровській (на 13,2%, 24 місце), Рівненській (на 

8,7%, 23 місце), Донецькій (на 6,6%, 22 місце) та Київській (на 5,7%, 21 

місце) областях. Станом на 31.12.2016 р. на одну особу в середньому по 

Україні припадало 886 дол. США ПІІ. При цьому територіальні диспропорції 

за цим показником збільшилися протягом року і склали 162,9 рази 

(максимальне значення спостерігалось у м. Києві – 7468,8 дол. США, 

мінімальне – у Тернопільській області – 45,8 дол. США) [5]. 
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Не зважаючи на поступове уповільнення темпів зменшення 

експортних операцій по відношенню до 2015 р., динаміка експорту товарів за 

підсумками 2016 р. залишилася негативною. Так, експорт товарів скоротився 

в цілому по Україні на 4,6% (у 2015 р. зменшення склало 29,3%). Серед 

регіонів негативна динаміка експорту за підсумками 2016 р. спостерігалася у 

14 регіонах (у 2015 р. – в усіх регіонах крім Вінницької області). Найбільше 

скорочення товарних експортних операцій відбулося в Чернігівській (на 

22,6%), Харківській (на 22,2%), Запорізькій (на 21,9%) та Хмельницькій (на 

21,7%) областях. За обсягом експорту товарів на душу населення лідируючі 

позиції традиційно займають м. Київ (2934,7 дол. США, 1 місце), 

Дніпропетровська (1807,1 дол. США, 2 місце), Миколаївська (1442,4 дол. 

США, 3 місце), Запорізька (1311,1 дол. США, 4 місце) та Полтавська (1001,5 

дол. США, 5 місце) області. Територіальна диспропорція щодо обсягів 

експорту товарів на одну особу складає 25,2 рази (максимальне значення у м. 

Києві – 2934,7 дол. США, а мінімальне у Чернівецькій області – 116,3 дол. 

США (табл. 2). 

Отже, за роки незалежності диференціація за всіма економічними i 

соціальними показниками відчутно зросла. Зокрема, за узагальнюючим 

індикатором рівня економічного розвитку – частка регіону у валовій доданій 

вартості України (показником обсягу виробництва валової доданої вартості) 

– різниця між максимальним (23,2% у м. Києві) i мінімальним (1% у 

Чернівецькій області) його значенням зросла більше, ніж у 20 разів [1, с. 38]. 

Таким чином, відбувся територіальний перерозподіл економічного 

потенціалу, його зосередження в кількох найпотужніших регіонах. 

Негативною тенденцією регіонального розвитку, яка підсилює 

диференціацію регіонів, є спад економічного обміну між областями. Майже 

все, що виробляється, споживається в межах областей або обмінюється на 

енергоносії. Це свідчить про фактичну дезінтеграцію національного 

внутрішнього ринку. Першорядну роль тут відіграли два чинника. По-перше, 

внаслідок лібералізації торгівлі багато регіонів переорієнтували свої 
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економічні зв’язки з міжрегіональних всередині України на 

зовнішньоекономічні. Значною мірою цьому сприяли структурні особливості 

експорту-імпорту. В експорті переважають сировина і напівфабрикати, тобто 

експортні потоки лише частково проходять через технологічні процеси 

виробництва і експортується сирий продукт. Структура імпорту також не 

забезпечує зв’язки між територіями, оскільки завозиться або сировина і 

паливо для експортоорієнтованих галузей, або кінцева продукція, яка не 

проходе переробку на вітчизняних підприємствах. Другий чинник, через який 

суттєво постраждали міжрегіональні економічні зв’язки, – випереджаюче 

зростання транспортних тарифів порівняно з динамікою цін на вироблену 

продукцію. Внаслідок цього зв’язки, особливо між віддаленими регіонами, 

стали економічно неефективні і здебільшого зникли. 

Зупиняючись на соціальній складовій регіональної диференціації, 

проаналізуємо розмір середньої (табл. 3) і реальної заробітної плати та рівень 

бідності в областях України. 

Таблиця 3 
 

Середньомісячна заробітна плата по регіонам України, 2017 р. 

 
2017 рік 

 

Місяці 
січень лютий березень квітень травень червень 

Україна 6008 6209 6752 6659 6840 7360 
Вінницька 5097 5225 5606 5631 5860 6437 
Волинська 5028 5119 5513 5311 5580 6145 
Дніпропетровська 5905 6084 6433 6440 6727 7141 
Донецька 6503 6788 7110 7332 7742 8144 
Житомирська 4871 4986 5424 5404 5693 6186 
Закарпатська 5191 5420 5864 5680 6171 6803 
Запорізька 5831 5954 6603 6389 6553 7033 
Івано-Франківська 5218 5292 5780 5705 5907 6743 
Київська 6160 6366 6990 6578 6885 7645 
Кіровоградська 4919 5002 5441 5464 5651 5938 
Луганська 5385 5424 5648 5171 5601 5943 
Львівська 5372 5469 5997 5922 6194 6734 
Миколаївська 5743 5874 6433 6183 6586 6866 
Одеська 5666 5698 6157 6062 6322 7007 
Полтавська 5466 5829 6073 6181 6374 6779 
Рівненська 5214 5276 5935 5452 5724 6319 
Сумська 5097 5105 5394 5548 5734 6168 
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2017 рік 
Місяці 

січень лютий березень квітень травень червень 
Тернопільська 4641 4790 5151 5152 5349 6008 
Харківська 5263 5504 5893 5848 5945 6468 
Херсонська 4867 5105 5587 5456 5654 6213 
Хмельницька 5027 5052 5598 5519 5623 6256 
Черкаська 5055 5116 5549 5614 6003 6393 
Чернівецька 4717 4792 5136 5160 5284 6124 
Чернігівська 4758 4855 5358 5324 5439 6008 
м. Київ 9292 9832 11010 10788 10558 11091 

Джерело: складено автором на основі [2] 

Найнижчий рівень заробітної плати у червні 2017 р. зафіксовано у 

Кіровоградській та Луганській областях. де цей показник дорівнював 

відповідно 5938 і 5943 грн. на місяць. У переважній більшості регіонів 

зарплата нижче середнього рівня по економіці – 7360 грн. Найвищій розмір 

оплати праці у місті Києві (11091 грн.), Донецькій (8144 грн.) та Київській 

(7645 грн.) областях. Загалом лише у двох регіонах заробітна плата вище за 

середню по країні (табл. 3). Розмах варіації зазначеного показника становить 

понад 5 тис. гривень. Частковим поясненням такого розриву в більш 

успішних регіонах може бути наявність розвинутої промисловості, 

прибуткових галузей економіки, розгалуженої сфери послуг, інфраструктури, 

ринків збуту продукції та ін. У 2016 р. реальна заробітна плата зросла на 9% 

(у 2015 р. – скорочення на 20,2%), і таке покращення ситуації було 

характерним для усіх регіонів, в межах від 2,3% у Дніпропетровській області 

до 18,0% у Луганській. Крім Луганської області, значне зростання реальної 

заробітної плати зафіксовано у Херсонській (на 12,7%, 3 місце), 

Закарпатській (на 12,6%, 4 місце), Київській (на 12,1%, 5 місце) областях та 

м. Києві (на 14,3%, 2 місце) [5]. Якщо Житомирська, Кіровоградська, 

Рівненська, Тернопільська області традиційно потрапляють до регіонів з 

найвищими ризиками бідності, то Луганська, Сумська, Херсонська, 

Чернігівська області знедавна опинилися у зоні найбільшої вразливості. 

За результатами дослідження можна визначити наступні тенденції в 

поширенні бідності. По-перше, сформувалась нерівність між містом та селом 
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за показниками бідності. По-друге, відбувається зближення рівнів бідності за 

типом поселення через зростанням відсотку бідних у малих містах. В останні 

роки за характеристиками бідності населення малих міст скоріше наближене 

до сільської місцевості, аніж до великих міст. Отже, створюється своєрідна 

прірва між великими та малими містами, а центр формування нерівності 

зміщується з типу поселення до ознаки розміру населеного пункту. Крім 

того, в Україні гостро стоїть проблема бідності за умовами життя. Вона 

характеризує позбавлення населення в тих чи інших життєвих благах. 

Висновки. За результатами оцінки соціально-економічної 

диференціації областей України за 2015-2017 рр. визначено 3 групи регіонів: 

І група – регіони, які посідають 1-5 місця: м. Київ, Харківська, Київська, 

Вінницька, Чернівецька області; ІІ група – 15 регіонів, що посіли з 6 по 20 

місця: Рівненська, Черкаська, Хмельницька, Волинська, Дніпропетровська, 

Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Запорізька, Одеська, 

Закарпатська, Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська та Тернопільська 

області; ІІІ група – регіони, які за інтегральними розрахунками посіли п’ять 

останніх (21-25) місць: Херсонська, Чернігівська, Сумська, Донецька та 

Луганська області (для розрахунку рейтингової оцінки для Донецької та 

Луганської областей використано наявні дані, що розраховуються лише по 

підконтрольній Україні території). Таким чином, серед регіонів України 

спостерігається значна диференціація соціально-економічного розвитку. На 

нашу думку, збільшення фінансування в розбудову об’єктів соціальної та 

інноваційної інфраструктури, міський розвиток, підтримку розвитку 

локальних центрів та агломерацій дасть змогу не тільки розв’язати низку 

соціально-економічних проблем, а й започаткувати певну модель розвитку, 

що залучала б до процесів економічного зростання місцеві ресурси, 

формувала стимули до економічного поступу на регіональному рівні. На 

особливу увагу заслуговує розвиток промислових районів, сільських 

територій, інвестування в об’єкти туризму, рекреації та культури. 

 



 

  315

Список літератури: 
1. Валовий регіональний продукт у 2015 році. Статистичний 

збірник Державної служби статистики України – Київ : ДП «Інформаційно-
аналітичне агентство», 2017. – 155 с. 

2. Доходи населення за регіонами України / Офіційний сайт 
Державної служби статистики України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ukrstat.gov.ua. 

3. Заставний Ф. Д. Проблеми депресивності в Україні (соціально-
економічної, екологічної, демографічної) : монографія / Ф. Д. Заставний. – 
Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 348 с. 

4. Коломійчук В. С., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л. Стратегічні засади 
соціально-економічного розвитку регіону (методологія, методи, практика) / 
В. С. Коломійчук, Л. Т. Шевчук, С. Л. Шульц. – Тернопіль : Укрмедкнига, 
2002. – 277 с. 

5. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2016 рік 
/ Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України [Електрон. ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.minregion.gov.ua. 

6. Писаренко С. М. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів 
України в контексті Європейської інтеграції / С. М. Писаренко // Соціально-
економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика в Україні 
: зб. наук. пр. – Львів : Ін-т рег. дослід., 2005. – Вип. 2 (52). – С. 235-245. 

 
References: 

1. Valovyj regional'nyj produkt u 2015 roci. Statystychnyj zbirnyk 
Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny. Kyi'v, DP «Informacijno-analitychne 
agentstvo», 155 р. [in Ukrainian] 

2. Dohody naselennja za regionamy Ukrai'ny. Oficijnyj sajt Derzhavnoi' 
sluzhby statystyky Ukrai'ny [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu : 
http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian] 

3. Zastavne, F. D. (2006) Problemy depresyvnosti v Ukrai'ni (social'no-
ekonomichnoi', ekologichnoi', demografichnoi') : monografija. L'viv, VC LNU im. 
I. Franka, 348 р. [in Ukrainian] 

4. Kolomiychuk, V. S., Shevchuk, L. T., Schulz, S. L. (2002) 
Strategichni zasady social'no-ekonomichnogo rozvytku regionu (metodologija, 
metody, praktyka). Ternopil', Ukrmedknyga, 277 р. [in Ukrainian] 

5. Monitoryng social'no-ekonomichnogo rozvytku regioniv za 2016 rik. 
Oficijnyj sajt Ministerstva regional'nogo rozvytku, budivnyctva ta zhytlovo-
komunal'nogo gospodarstva Ukrai'ny [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu : 
http://www.minregion.gov.ua [in Ukrainian] 

6. Pisarenko, S. М. (2005) Zovnishn'oekonomichna dijal'nist' regioniv 
Ukrai'ny v konteksti Jevropejs'koi' integracii'. Social'no-ekonomichni 
doslidzhennja v perehidnyj period. Regional'na polityka v Ukrai'ni : zb. nauk. pr. 
L'viv, In-t reg. doslid., no. 2 (52), pp. 235-245 [in Ukrainian] 
Стаття надійшла до редакції 29.09.2017р. 



 

  316

УДК 339.92 
Туролєв Г.О,. 

аспірант кафедри  
міжнародної економіки КНЕУ 

 
ЕВОЛЮЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ США  

У ГЛОБАЛЬНИХ КООРДИНАТАХ 
 

EVOLUTION OF THE U.S. GLOBAL TRADE POLICY IN GLOBAL 
COORDINATES 

 
Turolyev G., 
Ph.D. student,  

International Economics department, KNEU 
 

АНОТАЦІЯ. У статті комплексно проаналізовано основні етапи 
еволюційного розвитку міжнародної торговельної політики США та розкрито 
фактори, що обумовлюють її трансформацію у глобальних умовах. 
Обгрунтовано причини домінування у зовнішньоторговельній політиці США 
принципів протекціонізму і лібералізації, а також розкрито ключові напрями 
зміни стратегічних пріоритетів урядів США щодо формування зовнішньої 
економічної та торговельної політики у різні історичні періоди.  
КЛЮЧОВІ СЛОВА: США, модель Столпера-Самуельсона, торговельна 
політика, фактори виробництва, протекціонізм, фрітрейдерство. 

 
ABSTRACT. The article completely analyses the key stages of the U.S. 
international trade policy evolutionary development and unveils the factors, which 
determine its transformation in global conditions. The reasons for the dominance 
of protectionism and liberalism principles are underlined along with the disclosure 
of the change in strategic priorities of the U.S. government in terms of 
international economic and trade policy formation during different periods.  
KEY WORDS: USA, Stolper–Samuelson model, trade policy, factors of 
production, protectionism, freetrading. 

 
Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. Сучасний етап розвитку світового господарства 

характеризується суттєвими трансформаціями у геополітичному просторі, 

зумовленими загостренням глобальної конкуренції у сфері виробництва та 

збуту товарів і послуг. Така конкуренція проявляється на рівнях ТНК, 

національних підприємств монополізованого та непонополізованого секторів 
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і безпосередньо впливає на міжнародні економічні та торговельні політики 

урядів країн світу.  

Значне прискорення економічного розвитку та зростання економік 

північно-східної Азії та Китаю наприкіні ХХ століття та на початку XХI 

століття створили нові виклики для країн старого капіталістичного світу, 

зокрема для США. Крізь численні зміни економічної політики протягом всієї 

своєї історії, США перетворилися у одну із провідних торговельних країн 

світу і на одну із найвпливовіших економічно. Проте агресивна торговельна 

та інвестиційна експансія Китаю, оптимізація оподаткування ТНК шляхом 

перенесення виробництв та робочих місць закордон та значне збільшення 

імпорту призвели до спротиву значної частини населення США вільній 

міжнародній торгівлі. В умовах посилення глобальної конкурернції та 

поглиблення процесів економічної та торговельної інтеграції в різних 

регіонах планети, перша економіка світу знову звертається до 

протекціонізму. Прихильники обмеження міжнародної торгівлі взяли на 

озброєння аргументи економістів ХІХ-ХХ століття, які стверджували, що 

США стали провідною економіко світу саме завдяки найвищим в історії 

тарифам. Окрім того, після 1880 року економіки протекціоністської Північної 

Європи зростали швидше за фрітрейдерську економіку Великобританії.  

Сучасна глобальна торговельна політика США перебуває у процесі 

трансформації від відкритої економіки часів президента Обами до стриманої 

і обережної міжнародної торгівлі президента Трампа. П.Б’юконен, П.Берош, 

М.Білз, К.О’Рурк та цілий ряд впливових сучасних економістів стали на 

захист обмеження міжнародної торгівлі із основним аргументом – саме 

завдяки політиці протекціонізму Вашингтона, Гамільтона, Клея, Лінкольна та 

наступних президентів-республіканців США із прибережної аграрної 

республіки перетворилися у потужну промислову країну. Вільна міжнародна 

торгівля знову у небезпеці. У попередні історичні періоди зростання 

протекціонізму у світі спостерігалися пом’якшуючі ефекти у вигляді 

значного розвитку науки та техніки.  
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В умовах відсутності в останнє десятиліття ХХІ століття нових 

винаходів, що здатні компенсувати втрати від підняття митних тарифів у 

світі, відмова першої економіки світу від вільної торгівлі може призвести до 

небезпечних процесів порушення глобальної рівноваги економічних впливів і 

призвести до масштабних конфліктів, які відбувалися в історії завжди, коли 

міжнародна торгівля суттєво обмежувалася. Саме тому важливим є вивчення 

еволюції торговельної політики США і зрозуміти основні причини перемог 

політик протекціонізму та фрітрейерства в історії США.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З-поміж наукових праць, 

присвячених дослідженню еволюції глобальної економічної та торговельної 

політик США, діяльності ТНК США на міжнародному та внутрішньому 

ринках, а також стану конкурентоздатності національної економіки США на 

сучасному етапі розвитку світового господарства, слід відзначити роботи 

таких вчених як Д.Аутор, Д.Дорн, Г.Хансон, К.Майлесі, Б.Дженсен, 

С.Веймут, Д.Куін, Й.Маргаліт, І.Колантоне, П.Станіг, Дж.Бернстайн, Д.Ірвін, 

Р.Роговський, Д.Нельсон, Б.Ліндсі, Ф.Бергстен, Р.Скот, К.Салас, Б.Кемпбел 

та багатьох інших. 

Мета статті. Метою статті є розкриття ключових особливостей етапів 

еволюційного розвитку глобальної торговельної політики США та з’ясування 

основних причин підтримки протекціонізму або лібералізму у зовнішній 

торгівлі держави на різних історичних етапах її розвитку.   

Виклад основного матеріалу. Із самого створення у 1776 році 

Сполучені Штати являли собою невелику аграрну конфедерацію, що 

розташовувалася вздовж східного узбереження Північної Америки та 

стиснутої горами Апалачі. Різниця між південними та північними штатами 

полягала, головним чином, у різних поглядах на торговельну політику [1, 

c.376-378]. І якщо у 1790-х роках митні тарифи складали не більше 15%, уже 

на початку 1800 дискусії навколо них стали рушійної силу громадянського 

конфлікту [2, с.1]. Американські фермери та власники переробних 

підприємств півночі не витримували конкуренції з боку потужних 
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британських виробництв, натомість південь стверджувався як світовий 

торговий порт, що не міг існувати без вільної торгівлі. Дискусії щодо митних 

тарифів як частини економічної та торговельної політики мали місце 

протягом всієї історії США. Для розуміння сучасного стану і тенденцій 

глобальної торговельної та економічної політик США, важливо зрозуміти, 

що доктрина протекціонізму лежить в основі створення цієї національної 

економіки.  

Після Громадянської війни США застосовували доктрину, фактично 

засновану на критиці Александром Гамільтоном та Георгом Фрідріхом 

Лістом ідей Адама Сміта та Давіда Рікардо щодо переваг вільної торгівлі для 

економіки, що стикається із протекціонізмом урядів інших країн. Ідея 

Александра Гамільтона полягала у необхідності захищати молоді національні 

підприємства від потужніших і більш досвідчених підприємств Англії та 

розвивати інфраструктуру країни за рахунок імпортних мит [3, с. 68-75, 143-

182]. Економічну історію США можна розділити на два етапи – до і після 

1900 року, коли на зміну протекціонізму прийшла доктрина вільного ринку. 

Наприкінці ХХ століття Рональд Роговський, політолог із Каліфорнійського 

університету, запропонував ліберальну інтерпретацію теореми Столпера-

Самуельсона, що пояснює таку еволюцію економічної політики США [4, с.1-

60]. Згідно Роговського, теорема Столпера-Самуельсона допомагає пояснити 

політичні альянси між власниками різних факторів виробництва – землі, 

праці, капіталу. У різні проміжки часу власники факторів виробництва 

успішно протистоять один одному, коли знаходяться в коаліції два проти 

одного [1, с.405-421].  
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Таблиця 1  

Категорії Столпера-Самуельсона [1, c.405] 

Таким чином, відкритість економіки, згідно Роговського, визначається 

спрямованістю двох факторів виробництва. На початку ХХ століття 

суперечки між фрітрейдерами та протекціоністами в США не припинялися, а 

імпортні тарифи то опускали до 16% у 1920 році за тарифу Андервуда, то 

піднімалися до 40% за адміністрації президента Гардінга. Торговельна війна 

досягла свого піку за президента Герберта Гувера, який під час Великої 

депресії із лозунгом захисту американської праці, довів митні тарифи до 60%. 

Адекватна реакція тогочасних основних міжнародних торговельних 

партнерів США, що полягала у фактичному закритті національних ринків для 

американських автомобілів та техніки, поставила світову економіку на межу 

автаркії.  

Історія міжнародної торгівлі ХХ століття навчила міжнародне 

співтовариство важливих уроків. По-перше, протекціонізм призводить до 

протекціонізму у відповідь. По-друге, не можна отримати вигоди від 

міжнародної торгівлі, забороняючи або обмежуючи імпорт. По-третє, 

ізоляціонізм і протекціонізм стають причиною міжнародних конфліктів.  

Сильні Фактори (за 

вільну торгівлю) 

Слабкі фактори (за 

протекціонізм) 

США до 1900 р. земля праця, капітал 

США після 1900 р.  Земля, капітал праця 

Англія з 1750 р по 

теперішній час 

Праця, капітал земля 

Німеччина до 1870 р. Праця, земля капітал 

Німеччина 1870-1960 

рр 

праця Капітал, земля 

Німеччина після 1960 р. Праця, капітал земля 
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Зовнішня торговельна політики США в останні два століття зазнавала 

перманентних трансформацій, пов’язаних зі зміною як її стратегічних 

пріоритетів, так і інструментарію реалізації національних економічних 

інтересів держави на світових ринках. Так, у 1830-1885 рр. США всупереч 

міжнародній практиці застосовували політику високих митних тарифів. В 

цей час відбулося значне падіння вартості транспортування за рахунок 

створення двигуна внутрішнього згорання, що значно зблизило цінність 

факторів виробництва в різних країнах світу. У 1885-1930 рр подальший 

розвиток науки і зниження транспортних витрат допомогли подолати період 

протекціонізму з боку європейських країн та США, що, передовсім, 

закривали свої аграрні ринки. З 1930 року до 1945 року США декілька разів 

змінювали свою торговельну політику, поступово довівши митні тарифи до 

рекордно високого рівня [1, с. 405-440]. Із 1945 року розпочалася побудова 

нової системи міжнародної торгівлі, заснованої на Pax Americana або на 

принципах відкритих економік. США стають ініціаторами Генеральної угоди 

по тарифам і торгівлі (ГАТТ), співзасновниками Світової організації торгівлі 

(СОТ) та організаторами низки раундів щодо зниження митних тарифів.  

Відповідно до Роговського, важливим наслідком теореми Столпера-

Самуельсона є здатність визначити, які фактори виробництва отримають 

політичний вплив на економічну та торговельну політику. Згідно Бернстайна, 

протекціонізм 30-х років в США посилив власників слабкого фактору – 

праці, яких представляла Демократична партія. Те саме сталося після 1945 

року, коли значно посилився вплив на економічну та торговельну політику 

власників сильних факторів виробництва – землі та капіталу, яких 

представляла республіканська партія [1, c. 428-429]. Наприкінці ХХ століття 

демократична партія продовжувала стверджуватися як протекціоністська, 

натомість республіканська партія стала чи не єдиною у штатах із найвищою 

часткою експорту у структурі ВВП.  

Зміни політичних впливів і спрямованості до відкритості економіки 

різних факторів виробництва в США відбулися за часів президента Буша, 
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коли провали у міжнародній політиці та глобальна економічна криза 

призвели до зміни політичних курсів провідних партій. Президент Барак 

Обама, представник демократичної партії, уклав успішні угоди щодо вільної 

торгівлі із Колумбією, Панамою та Південною Кореєю, розпочав 

обговорення Азійського трансатлантичного партнерства (Asia-centered Trans-

Pacific Partnership (TPP) та угоди щодо вільної торгівлі із ЄС [5, c.1]. 

Навпаки, республіканська партія перетворилася у критика вільної торгівлі, 

схиляючи на свій бік такий фактор варобництва як працю. Основним 

аргуметом на користь протекціонізму новобраний президент Дональд Трамп 

обрав саме необхідність захисту робочих місць та потребу повернути 

виробництва американських корпорацій в США [6, c.1].  

У офіційному документі «Порядок денний Президентської торговельної 

політики на 2017 рік» відзначається, що американський народ зазнав 

розчарування попередньою торговельною політикою не тому що припинив 

вірити у вільний ринок, а тому що не бачить чітких переваг від міжнародних 

торговельних угод [6, с.1]. Згідно документу, наголос торговельної політики 

США зосереджуватиметься на двосторонніх, а не на колективних угодах, 

водночас знижуючи їх значення у порівнянні із національним 

законодавством. Не дивлячись на те, що укладені міжнародні колективні та 

двосторонні торговельні угоди є частиною національного законодавства, 

Порядок денний чітко формулює готовність не виконовувати рішення угоди 

щодо врегулювання суперечок СОТ (Dispute  Settlement Understanding (DSU) 

[6, c. 2]. Порядок денний торговельної політики декларує готовність 

президентської адміністрації США запроваджувати нові антидемпінгові, 

компенсаційні мита та обмежувати імпорт згідно потреб уряду [6, c.2-9]. 

Фактично, торговельна політика США вперше після президента Герберта 

Гувера отримала чіткий курс на протекціонізм, важливою причиною якого 

стала торговельна політика Китаю.  

Згідно досліджень Д.Аутора, Д.Дорна та Г.Хансона, регіони із 

промисловістю, які зазнали втрат через конкуренцію з імпортом з Китаю, 
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мали схильність голосувати за Дональда Трампа [7, с.1-9]. Таким чином, 

капітал, як фактор виробництва, вперше за тривалу історію з 1900 року 

підтримав протекціонізм.  

Дослідження торговельної політики економістів Б.Дженсена, Д.Куін та 

С.Веймута дійшли висновку, що правлячи партії мають тенденцію до втрати 

підтримки серед населення під час зростання імпорту та падіння експорту, 

що особливо проявляється у штатах з низькокваліфікованою виробничою 

робочою силою, що стикається із конкуренцією з імпортом [8, с.1-59]. Як 

наслідок, праця, як фактор виробництва, що традиційно підтримувала 

демократичну партію, перейшла на бік протекціонізму республіканської 

партії.  

Якщо застосовувати трактування Роговського теореми Столпера-

Самуельсона на сучасному етапі розвитку США, можна дійти висновку, що 

власники капіталу як фактору виробництва створили союз із власниками 

фактору виробництва – праці, що традиційно із 1900 року підтримують 

протекціонізм. Саме власники цих двох факторів і матимуть найбільший 

політичний вплив у найближчі роки у США.   

Сучасний етап розвитку міжнародної торговельної політики США 

включає наступні пріорітетні напрямки співробітництва:  

1. Співробітництво і поглиблення інтеграції між США, Канадою та 

Мексикою в рамках НАФТА; 

2. Двосторонні угоди із Південною Кореєю, Колумбією, Панамою та 

іншими 17 країнами; 

3. Співробітництво в рамках укладеного президентом Бараком Обамою 

Транстихоокеанського партнерства (на країни-учасники припадає 44% всього 

експорту США та 85% всього експорту аграрної продукції) [5, с.1].  

4. Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство – 

укладений у 2013 році глобальний проект між США та ЄС щодо узгодження 

регуляторного співробітництва, який зазнав значного послаблення після 
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оголошення про вихід зі складу ЄС головного прибічника партнерства – 

Великобританії.  

Висновки. Економічна глобалізація та її наслідки на місцевому рівні в 

США призвели до попиту на захист, особливо з боку робочої сили, зайнятої у 

промисловості. Історична дилема вільної торгівлі, аргументи на користь 

протекціонізму та збільшення імпорту в США привели впливові наукові кола 

до ідеї щодо необхідності зміни курсу на вільну торгівлю. Чи не вперше 

після рекордних митних тарифів 1930-х років, два фактора виробництва – 

праця та капітал – створили союз з метою обмеження вільної торгівлі та 

обрали лідера, програмою якого заплановано втілення такої політики. І хоча 

ліберальне трактування теореми Столпера-Самуельсона має суттєві 

обмеження, важливо розуміти, що саме власники факторів виробництва – 

праці і капіталу – однієї із найвпливовіших торговельних держав світу 

впливатиму на формування глобальної торговельної та економічної політики 

США на сучасному етапі. Пройшовши довгий історичний шлях від 

стародавніх цивілізацій до створення СОТ, повернення до автаркії 

означатиме повернення найскладніших сторінок економічної історії, яких 

потрібно уникнути під час формування сучасної економічної політики.  
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АНОТАЦІЯ. Досліджено закономірності еволюції підходів і концепцій у 
розвитку логістичних систем. Акцентовано увагу на перспективних 
напрямках підвищення ефективності логістичної і мережево-кластерної 
оптимізації взаємодії підприємств. Показано особливості і складності 
розвитку логістичного менеджменту галузевих і регіональних бізнес-мереж і 
кластерів в Україні. Доведено результативність маркетингових чинників і 
концепцій у якості базису гармонізації логістичної взаємодії учасників 
соціально-економічних систем.  
КЛЮЧОВІ СЛОВА: маркетинг, логістика, ефективність, система, кластер, 
мережа, підприємство, галузь, регіон 

ABSTRACT. The purpose of the article is the constructive analysis and 
harmonization of the provisions of the basic concepts of logistics, marketing and 
network economy. The evolution of approaches in ensuring the effectiveness of the 
development of logistic systems, interactions between enterprises and market 
participants is studied. The advantages and perspectives of using new principles 
and business models of collaboration management in  the development of logistic 
systems are shown. The attention is focused on perspective directions of increase 
of efficiency of logistic and network-cluster optimization of interaction of 
enterprises. The features and complexity of the development of logistic 
management of industrial and regional business networks and clusters in Ukraine 
are shown. We prove the effectiveness of marketing factors and concepts as a basis 
for harmonizing the logistic interaction of participants in socio-economic systems. 
However, methodologies and performance indicators of marketing in development 
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of logistic systems need further improvement. That will be the subject of the future 
publications. 
KEY WORDS: marketing, logistics, efficiency, system, cluster, network, 
enterprise, industry, region 

Вступ. Традиційно у розвитку розвитку логістичних систем виділяють 

три періоди, кожен з яких характеризується особливими концептуальними 

підходами: дологістичний, становлення логістики та неологістики [1]. При 

цьому вважається, що безпосередньо логістичні системи з’явилися лише на 

другому етапі еволюції логістичних підходів в управлінні фірмою. 

Ключовою ознакою логістичних систем стала пріоритетність не лише 

організації оптимального зберігання товарів і транспортування, а оптимізація 

параметрів логістичної взаємодії з іншими учасниками ринку, пошук 

міжфірмових компромісів у сфері логістики.  

Період неологістики або логістики другого покоління дослідники 

пов’язують, перш за все, з кросфункціональністю у виконанні спеціальних 

операцій, високим рівнем самоорганізації профільних і суміжних підрозділів 

у проактивному реагуванні на зміни зовнішніх умов діяльності, зі 

збереженням високого рівня ефективності функціонування логістичних 

систем. При цьому врахуванню підлягають як економічні, так і соціальні та 

екологічні критерії результативності, сфера пошуку компромісів суттєво 

розширюється.  

Відповідно до сучасних підходів в управлінні підприємствами, функції 

логістики в усіх функціональних областях (закупівельна логістика, 

виробнича логістика,  логістика розподілу, транспортна логістика, логістика 

складування, логістика управління запасами) повинні бути підпорядковані  

філософії маркетингу щодо максимального задоволення споживачів, а також 

інших груп стейкхолдерів [2, 3]. Управління маркетингово-логістичною 

діяльністю підприємства виводить кросфункціональність, яка стала 

характерною ознакою  неологістики, на новий рівень. 

На сучасному етапі розвитку логістичних, так само як і маркетингових 
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систем, достатньо проблематичним виявляється дієве управління та 

забезпечення ефективності взаємодій підприємств у структурах мережевої 

економіки. В.І. Філонов цілком слушно зауважує на складності, що пов’язані 

з нівелюванням меж між окремими, юридично самостійними суб’єктами 

економічних відносин, між окремими галузями світового господарства в 

напрямку формування інтегрованих процесів задоволення потреб 

споживачів, розвитку і сінергії унікальних компетенцій підприємств [4]. 

Колаборативний логістичний і маркетинговий менеджмент – актуальна 

сьогодні концепція управління, що визначає пріоритетність не вдосконалення 

роботи окремих бізнес-одиниць, а системи в цілому, побудована на 

прозорості і керованості взаємозв’язками та взаємодіями в межах цілісної 

бізнес-моделі альянсів підприємств [5], значно загострює проблеми розривів 

між ідеалізованими (абстрактними) оцінками ефективності компанії та 

дійсністю, локалізації елементів і аспектів результативності через 

відповідальність, вимагає переходу аналітики на складні синтетичні 

показники. 

 Метою статті є конструктивне опрацювання результатів діагностичних 

досліджень і пошук прогресивних підходів щодо підвищення ефективності 

розвитку логістичних систем у межах маркетингорієнтованих кластерів 

підприємств. 

Результати дослідження. Дослідження діяльності вітчизняних 

підприємств, функціонування галузевих і регіональних мережево-кластерних 

структур їх взаємодії засвідчують актуальність удосконалення 

корпоративних логістичних систем з проходженням практично всіх етапів 

розглянутої вище еволюції [6, 7]. Перспективними є і оптимізації параметрів 

організації партнерств у межах ланцюгів створення споживчої цінності, і 

маркетинг орієнтована міжфункціональна координація роботи підрозділів 

компаній.    

Тут гарним прикладом є підсумки аудиту логістичної системи 

утворюючого промисловий кластер українського холдингу, що є показовими 
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для більшості українських компаній і виявили низький рівень виконання 

функцій задоволення попиту і якості обслуговування дистриб'юторів, 

можливості поліпшення поточної логістичної діяльності за всіма основними 

її складовими: 

1) замовлення дистриб'юторів і управління запасами: 

1.1. висока нестійкість замовлень; 

1.2. низький OTIF поставок. Перевезення страждають від 

відтермінування важливих замовлень. Брак часу при повній відправці; 

1.3. Нечітка або невизначена політика запасів; 

2) управління складом: 

2.1. недостатня місткість заводських складів; 

2.2. неефективна мережа складів, недостатнє використання складів 

дистриб'юторів та інших організацій; 

2.3. дороге управління посиленим запасом (посиленими складами). 

Управління посиленим запасом утворює близько 12 % логістичних витрат; 

3) управління транспортом: 

3.1. високий показник TAT (час пробігу транспорту в обидва боки) як 

у дистриб'юторів, так і у заводів; 

3.2. довгі транспортні дистанції за SKU низькою прибутковістю; 

3.3. невизначені відносини з перевізниками; 

4) управління нормальної продуктивністю: 

4.1. відсутність чіткої мети — недопоставки за планом попереднього 

зберігання. Долання відставання відносно формування резервного запасу 

малоймовірне; 

4.2. низька технічна надійність виробництва;  

4.3. Значні резерви підвищення ефективності використання 

виробничих потужностей. Час переходу на нові формати продукції 6-8 годин, 

на нові SKU — близько 2 годин; 

5) організаційна структура і продуктивність: 

5.1. відсутність чіткої відповідальності за логістичну діяльність; 
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5.2. хаотичне управління поставками; 

5.3. недостатнє планування виконання замовлень. 

Нова модель логістики дозволила суттєво покращити функціонування 

логістичної системи на базі єдиної маркетингової стратегії стрижнем 

гармонізації у розвитку елементів якої стали бренди. З одного боку, сила 

брендів базується на унікальності їх пропонувань відповідно до специфіки 

запитів цільового ринку. З іншого, маркетингові орієнтири і принципи 

оптимізації бізнес-моделей спроможні нейтралізувати перешкоди у 

координації дій і гармонізації діяльності логістичних і торговельних 

підрозділів. 

Аналогічно, на рівні великих бізнес-мереж, регіональних кластерів 

маркетингові орієнтири дають ключ для розуміння проблем і перспектив 

розвитку підприємств, напрямків удосконалення форматів ринкових 

пропозицій (конкурентне позиціонування і логістична оптимізація), 

підвищення ефективності брендів мереж, що націлені на задоволення запитів 

особливих категорій споживачів.  

Розглянемо приклад столичного ринку готельних послуг [8]. В Україні 

налічується близько 1,5 тисячі готелів. Підприємства сектору є одним з 

найважливіших елементів індустрії гостинності, яка має розвиватися як 

інтегрована мережа комплексного обслуговування, у цілому і на рівні 

окремих закладів. Готельні послуги виступають складовою орієнтованого на 

задоволення потреб гостей товару, що включає у себе матеріальні блага, 

території (визначні місця), послуги, інформацію і т.д.   

Категорії і формати надання послуг готелями відіграють важливу роль у 

забезпеченні задоволення запитів різних груп споживачів, конкурентному 

позиціонуванні закладів, логістичній оптимізації параметрів ринку, 

підвищенні ефективності функціонування і прогресу відповідних 

економічних систем. 

Класифікація типів закладів і форматів обслуговування на ринку 

готельних послуг у світі і в Україні багатоваріантна (рис. 1). Для кожного 
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готельного підприємства, залежно до його категорії, висуваються 

диференційовані вимоги до кількості послуг, що надаються клієнтам  

За результатами численних досліджень розвитку економіки галузі і 

регіону можна стверджувати дві ключові проблеми, які є актуальними у 

розвитку ринку готельних послуг м. Києва. По-перше, це низький рівень 

реальної диференціації готельного обслуговування різних форматів, що 

заважає виходу на високий рівень ефективності функціонування. Ситуація 

значно ускладнюється характерними для України нерівними умовами 

конкуренції щодо різних типів підприємств, а також закладів офіційного і 

тіньового секторів економіки. 
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Рис. 1. Структура тематичних форматів столичних закладів готельного типу, % 

 

По-друге, як для столичного, так і для національного ринків готельних 

послуг перспективними залишаються більшість достатньо поширених у світі 

й ефективних форматів розвитку готельного бізнесу, без яких за критеріями 

логістичної ефективності в управлінні туристичними потоками залишаються 

суттєві прогалини.  Асортимент послуг готелів (особливо додаткових) 

залишається вузьким і малоефективним, позиціонування і нецінові чинники 

конкуренції використовуються недостатньо — саме тому на ринку 
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гостинності м. Києва не відбулося повноцінного переходу до конкуренції 

форматів і брендів.   

В Україні, історично, а також унаслідок неправильних стратегічних 

установок власників бізнесу, недосконалості і нерівних умов конкуренції, 

логістичні параметри в гармонізації функціонування форматів надання 

готельних послуг значно порушуються. Це призводить до накопичення 

проблем, які мають суттєві негативні наслідки за поточної кон’юнктурної 

ситуації і у довгостроковій перспективі.  

Зокрема, у країні розташування і масштаб діяльності пунктів перетину 

транзитних туристичних потоків, елементів транспортної інфраструктури, що 

передбачають накопичення і тривалого перебування пасажирів (авто- і 

залізничні станції, морські і річкові вокзали, аеропорти і т.п.), не сприяють 

розвитку форматів готелів короткочасного перебування у зв'язку з 

очікуванням транспортних засобів, а також відпочинком обслуговуючого 

персоналу. 

Так, серед 18 українських аеропортів порядку 68 % пасажиропотоку 

припадає на «Бориспіль», який знаходиться у київському ареалі, так саме як і 

аеропорт «Київ» (Жуляни). Аеропорту «Бориспіль» надано 3 місце у «World 

Airport Awards-2016». Сьогодні регулярні польоти між Україною та країнами 

світу здійснюють близько десяти українських авіакомпаній у 39 країн світу і 

біля сорока іноземних з майже 30 країн світу. За останні роки українські та 

іноземні авіалінії змогли суттєво наростити обсяги авіаперевезень, мережа 

повітряного сполучення постійно розширюється. 

Проте більшість пасажирів, що користуються послугами київських 

аеропортів, розміщуються для тимчасового перебування у готелях і закладах 

іншого типу в м. Київ. Варіанти і обсяги розміщення гостей у зонах дії 

аеропортів достатньо обмежені та характеризуються суттєвими 

маркетинговими проблемами. 

Близкість до розташування аеро- і залізничних вокзалів у м. Києві у 

позиціонуванні і назві закладів використовують такі готелі, як тризіркові 
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«Ейр Сіті  Готель» (Air City) і «Роял Конгрес Готель», які входять до мережі 

«Royal Hotels & Spa Resorts» (аеропорт «Жуляни); тризірковий «Експрес 

Готель», а також «Іріс Готель», «Сьюіт Готель» (Suit Hotel), «Елегант 

Готель» та інші (Центральний залізничний вокзал) (рис. 2). 
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Рис. 2. Рейтингові оцінки обслуговування для київських готелів поблизу 

транспортних вузлів (наведено ціни минулих років) 

 

З рисунку добре видно різницю у якості і конкурентоспроможності 

послуг готелів: мережевих, що функціонують біля аеропорту, і 

привокзальних закладах. Передбачений форматом акцент на доступності 

послуг стандартної якості останніх порушується, маркетингова і економічна 

ефективність достатньо низька.  

Задекларована готелем «Ейр Сіті» висока категорія обслуговування, за 

невідповідності характеристик сервісів очікуваним від стандарту «4*», 

отримує порівняно до «Роял Конгрес Готелю» нижчі оцінки клієнтів, що не 

дозволяє підвищити ціни і рівень економічної ефективності відповідно. 
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Навпаки, використання привабливої локації і порівняно вищої оцінки 

якості сервісів у сприйнятті гостей дозволяє встановлювати готелю 

«Експрес» преміальні націнки не змінюючи категорії. 

Аналогічно до розглянутих вище, пов’язаною з місцем розташування 

готелів виявляється проблема ефективного розвитку формату мотелів в 

Україні, значущість якого мала б суттєво зрости у зв’язку з економічними 

складнощами, що стали актуальними для більшості споживачів готельних 

послуг, населення країни.  

В Україні формат мотелів суттєво виходить за межі передбачених умов 

функціонування й економіки базової бізнес-моделі, що заважає його 

поширенню. Формат мотелів у м. Київ фактично заміщено (хоча і не 

безповоротно) закладами на перетині бізнес-моделей малих готелів, хостелів 

та інших форматів економ-категорії.  

Нерозвинена у достатній мірі туристична інфраструктура Києва і 

України, вади брендингу історично-культурних, ділових, лікувально-

курортних та іншого типу центрів країни, міст і регіонів, знижують обсяги та 

інтенсивність попиту на послуги сфери гостинності (час і частоту 

перебування туристів), у тому числі і розміщення в готелях [6—8]. 

Таким чином, на ринку зберігаються достатньо привабливі перспективи 

для розвитку кластерно-мережевих форматів готельного бізнесу, за умов 

маркетингової і логістичної оптимізації систем індустрії гостинності, 

стратегій конкретних підприємств. Справедливість такого висновку 

підтверджує успішність розвитку мережевих готелів, добре позиціонованих і 

орієнтованих на запити конкретних споживачів, які мають чітку стратегію 

розвитку форматів, розширення мережі, підвищення її логістичної і 

маркетингової ефективності в межах кластерів, що об’єднують підприємства 

широкого спектру діяльності. 

Висновки. Маркетингорієнтовані кластери у розвитку логістичних 

систем промислових підприємств мають доведені переваги та ефективність. 

Для вітчизняних підприємств повномасштабна реалізація принципів і 
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концепцій сучасних етапів еволюції неологістики залишається значним 

резервом удосконалення і підвищення ефективності діяльності. 

Грунтовне опрацювання методичних засад маркетингової і логістичної 

оптимізації стратегій і параметрів взаємодії підприємств, розвитку 

прогресивних кластерно-мережевих форматів організації їх діяльності, у 

тому числі на рівні надсистем буде предметом наступних публікацій. 
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