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INFORMATION NETWORK ECONOMICS AND UKRAINE`S TRANSITION  

TO THE MODEL OF INNOVATIVE TYPE OF DEVELOPMENT 

 

Kudrina O.Yu. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА ТА ПЕРЕХІД УКРАЇНИ  

ДО МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ РОЗВИТКУ 

 

Кудріна О.Ю. 
 

 

 
The research identifies the main trends of the information and 

network market development in Ukraine and its regions. The 

rating of Ukraine, which is presented in several international 

indices, which assess innovation potential, technological in-

novation and competitiveness, is determined. The peculiarities 

and priority tasks of the information sphere development in 

the country and the level of IT penetration into the life of soci-

ety are analyzed. The grounded directions of development and 

reform of the sphere of information technologies in Ukraine 

are grounded. 

Key words: innovation, information technology, information 

society, network economy. 

 

 

Formulation of the problem. In today's condi-

tions, when the transition of different countries to the 

postindustrial economy is carried out, the role of infor-

mation in the achievement of high rates and quality of 

economic growth is sharply increasing. For Ukraine, 

this process is complicated by the need for radical mod-

ernization of the economy based on the formation of ho-

listic information network system and the continuous 

use of innovations. 

Innovation is a key factor in economic growth and 

the welfare of any country. All successful modern inno-

vation systems are based on the innovative business sec-

tor. Improving production processes and creating new 

products and services is vital for international competi-

tiveness, business success, and the creation of high-

value jobs and solving large-scale social and environ-

mental problems. Therefore, in order to be prosperous 

and successful in the coming decades, the country's 

economy must rely on high-performance science and an 

effective innovation system. 

The existence of market and system crashes means 

that government support for innovation is inadequate. 

This support should be consistent with the goals and in-

struments of other country's program and strategic doc-

uments, as well as the limited public finances, capital 

and human resources. This means that there is an urgent 

need for high-quality analysis of the state of innovation 

and the assessment of progress in achieving the goals 

for better understanding of processes that stimulate or 

restrain innovation, and government actions to regulate 

innovation processes towards sustainable development. 

The most important problems faced by the state are 

related to the formation of information conditions for 

innovation development. Today, no matter when the 

need for close interaction between the theory and prac-

tice of the information and network economy for the ef-

fective policy of the state increases. 

In connection with this study of the basic concepts 

of the theory of information society, the nature, types 

and properties of information, the importance of 

knowledge, their place and role in economic activity is 

very important. An analysis of the impact of infor-

mation and communication technologies on the for-

mation of production and market processes is relevant. 

The results of the study will allow developing a Ukrain-

ian innovation model for the growth of the information 

and network economy with the definition of the role of 

the state in the development of the information system. 

Analysis of recent research and publications. 

Domestic and foreign scientists, in particular S. An-

dreev, D. Bell, P. Drucker, J. Jalil, M. Castells, E. Tof-

fler and others, made a significant contribution to the 

study of the formation and development of the infor-

mation economy. In particular, the available scientific 

works are devoted to the study of the economic aspects 

of the information economy, the successful foreign ex-

perience of its development. 

The purpose of the article is to identify trends 

and explore the prospects for the development of 

Ukraine's information innovation economy. 

Presentation of the main material. One of the 

factors shaping the information network economy is the 

formation of an information society. Elements of the in-

formation society began to emerge in our country since 
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the beginning of the period of perestroika. Ukraine, 

slowly moving away from totalitarianism, proclaimed a 

course on democracy, impossible without a well-

developed information space. With the liberalization of 

social and political life, a huge stream of previously in-

accessible information, both external and internal, mi-

gration of labor, capital, goods began to transform the 

economy of our country from a closed, command-

administrative, totalitarian to an open, market-driven, 

democratic, causing an "information explosion" in our 

society. 

At the international level, an integrated assessment 

of the state of development of the innovation system is 

widely used. Ukraine is represented in several interna-

tional ratings assessing innovation potential, technologi-

cal and innovative competitiveness. The most authorita-

tive are the Global Competitiveness Index, the Global 

Innovation Index, the Doing Business Index, and the 

Human Development Index. 

The Human Development Index (HDI) is present-

ed with the aim of more balanced assessment of the 

country's progress and taking into account its efforts to-

wards the development of the social sphere, in contrast 

to the assessment only in terms of innovation develop-

ment, which mainly characterize the industrial sphere. 

HDI assesses progress in three of its key indicators: 

long and healthy life, access to knowledge and a decent 

standard of living. If a country is demonstrating pro-

gress in the HDI, then all economic and innovation ac-

tivities are successful, even if the rating is lowered in 

other international indices. 

An analysis of the Global Talent Index and the 

Global Talent Competitiveness Index, which is part of 

the Talent Enrollment Index, is included in the list of 

target quantitative indicators of the Medium-Term Plan 

of the Government's Priority Actions by 2020. 

According to the report of the World Economic 

Forum on Global Competitiveness, "The Global Com-

petitiveness Report 2016-2017," Ukraine lost 6 posi-

tions and ranked 85th among 138 studied countries. 

Greece ranked 86th and Namibia ranked 84th. Switzer-

land tops the rating for the eighth consecutive year. Sin-

gapore remained in 2nd place, the United States has 

maintained 3rd place in the ranking. The first five coun-

tries also included the Netherlands and Germany. 

Ukraine's position deteriorated in 7 out of 12 crite-

ria: the efficiency of commodity markets - 108th place 

(compared with 106th in 2015); development of the fi-

nancial market – 130th (121st); the level of business de-

velopment is 98th (91st); infrastructure – 75th (69th); 

health care and elementary education – 54th (45th); la-

bor market efficiency – 73d (56th); The capacity of the 

market - 47th place (compared to 45th in 2015) [1]. 

The rating of Ukraine under the sub-index "Inno-

vations" in the report 2016-2017 is 52nd, which means 

the growth is 2 positions. 

Ukraine has improved its position in the ranking 

for all indicators of the innovation sub-index, with the 

exception of 2 components "Quality of Research Insti-

tutes" - 50th place compared to 43rd in 2015, "Research 

and development expenditures (R & D)" - 68th place 

against 54 th in 2015. The greatest growth was noted 

according to the criteria: "State purchases of the newest 

technologies and products" - from 98 to 82 positions of 

the rating, "Relationships of universities with industry 

in the field of DIR" - from 74 to 57 positions [4] . 

Under the "Technological Readiness" sub-index, 

Ukraine ranked 85th in the ranking against the 86th in 

2015. 

According to all components of the "Technology 

Readiness" sub-index, Ukraine has improved its posi-

tion in the rating. The share of Internet users increased 

from 43.4% to 49.3%, but Ukraine's position remained 

unchanged - 80th place in the rating. The most problem-

atic indicator is "Foreign investment and technology 

transfer" (115th place), but positive dynamics have been 

observed since 2013 [6]. 

According to the Global Innovation index  report 

2017, co-sponsored by Cornell University, the INSEAD 

School of Business and the World Intellectual Property 

Organization (WIPO), the Global Indicator of Innova-

tion (GII) 2017 covers 127 economies and uses 82 indi-

cators across a range of topics. 

Switzerland and Sweden lead the rating, just like a 

year ago. In the third position - the Netherlands, having 

improved its indicator for the year by six positions. Al-

so, the ten most innovative countries include: USA, 

Great Britain, Denmark, Singapore, Finland, Germany 

and Ireland. In 2017 Ukraine occupied the highest posi-

tion for the last 7 years - 50th place, and in the group 

below the average income level - 2nd place after Vi-

etnam, bypassing Mongolia, Moldova, Armenia and In-

dia. Compared to 2016, Ukraine has risen by 6 points, 

which is due to a high coefficient of innovation effi-

ciency, that is, the ratio of the result to innovative re-

sources. The basis of Ukrainian innovation competitive-

ness is human capital. Its effective implementation is 

the main competitive advantage. However, compared 

with 2016, this figure has decreased due to the reduction 

of public spending on education (18th place in 2016, 

22nd place - 2017) and science. Under the subheading 

"human capital" in 2017, Ukraine stands 41st against the 

40th in 2016. The factor that holds back innovation is 

the low level of R & D spending (54th in 2017), which 

leads to the search for other sources of funding and mi-

gration scientists outside Ukraine [7]. 

In addition to the Global Innovation Index, the 

ranking of countries is based on the Innovation Effi-

ciency Index, which is calculated on the basis of the 

same indicators and sub-indices as The Global Innova-

tion Index, by ranking the ratio of Innovation Output 

Index to the Innovative Input Index. The index of inno-

vation efficiency characterizes the creation of favorable 

conditions for innovative performance. 

According to this indicator in 2017, Ukraine is in 

11th place, which is one position higher than in 2016. 

This indicates an increase in the efficiency of innovation 

activity in the country. 

One of the key drivers of economic growth is the 

ability of citizens to acquire, accumulate and use infor-
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mation as a result of the dynamic development of in-

formation and communication technologies. The value 

of this factor for economic growth is confirmed by 

global research projects, according to which ICTs ac-

count for about a quarter of GDP growth and 40% 

growth of labor productivity in the European Union. 

The rapid growth of the importance of information 

and electronic services and, consequently, the use of 

ICT in the economy, public administration and in eve-

ryday life of citizens caused a new direction of trans-

formation - the transition to the information economy. 

The development of society in the information 

economy is undergoing change as changes in infrastruc-

ture and technologies take place. Since the main product 

of the information economy is intelligent services and 

high-tech products, the information and knowledge on 

the basis of which information technologies are devel-

oping are the most valuable. 

By 2020, Ukraine intends to become the leader in 

the field of IT outsourcing. A new project, which in-

volves creating 100 thousand jobs in this area, launches 

the Ukrainian government together with representatives 

of IT companies. Expected revenues of more than $ 10 

billion from the export of IT services in the US and the 

EU, as well as $ 1 billion in investment in expanding 

and modernizing the education system. In 2013, the first 

grants fund in the field of information technology, the 

Global Technology Foundation, was established in 

Ukraine to support IT projects in the field of public ser-

vices, communication, media, education, healthcare, 

cloud computing [5]. 

Among the priority directions of development and 

reform of the sphere of information technologies in 

Ukraine are: 

- IT outsourcing, that is, the transfer of the internal 

unit or units of the enterprise and all related assets to the 

provider of services offering a certain service for a spec-

ified period of time at a fixed price; 

- research centers, which should be created on the 

basis of public-private partnership; e-commerce; 

- startups, which, according to analysts, form an 

important sector of the IT market; 

- IT in the public sector - the modernization of the 

automation system, ranging from customs control to the 

introduction of e-government, requires significant in-

vestments, but is justified in the long term; 

- telecom [2]. 

The main strategic goal of the development of the 

information society in Ukraine is accelerating the de-

velopment and implementation of the latest competitive 

information technologies in all spheres of public life, in 

particular in the Ukrainian economy, which will enable 

to increase Ukraine's competitiveness, labor productivi-

ty in all spheres of the economy, the degree of devel-

opment of information infrastructure, in particular, 

Ukrainian Internet segment, increase the share of high-

tech products, promote quality and accessibility of edu-

cation, science, culture, health through the introduction 

of information technology, to expand the human's ac-

cess to access to national and world information elec-

tronic resources, to create new jobs, improve the work-

ing conditions and human life [3]. 

For the successful development of the IT sphere of 

Ukraine, the state needs: to create transparent and stable 

business rules; guarantee business security; to promote 

the development of the domestic market, in particular 

food companies; to provide high-quality training of pro-

fessional personnel for the IT sphere; to form a positive 

IT image of Ukraine; create an "adequate" and transpar-

ent fiscal system. 

Conclusions from the conducted research. Thus, 

the network economy in this case acts as a platform for 

innovation, efficiency, expansion of regional coopera-

tion, increase of economic development as a separate 

region or country as a whole. 

At the core of the formation of the state regional 

policy for the development of a network economy in the 

context of international cooperation there should be an 

approach aimed at strengthening the role of regions in 

intensifying the integration processes of Ukraine and the 

development of transnational, transfrontier co-operation, 

increasing the competitiveness of individual regions of 

the country, which ultimately strengthens the economic 

potential of the state. 
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Кудріна О.Ю. Інформаційно-мережева економіка 

та перехід України до моделі інноваційного типу ро-

звитку 

У дослідженні визначено основні тенденції розвитку 

інформаційно-мережевого ринку України та її регіонів. 

Визначено рейтинг України, який представлено у кількох 

міжнародних індексах, які оцінюють інноваційний потен-

ціал, технологічну та інноваційну конкурентоспромож-

ність. Проаналізовано особливості та пріоритетні за-

вдання розвитку інформаційної сфери в країні і рівень 

проникнення ІТ у життєдіяльність суспільства. Обґрун-

товано пріоритетні напрямки розвитку та реформуван-

ня сфери інформаційних технологій в Україні. 

Ключові слова: інновації, інформаційні технології, 

інформаційне суспільство, мережева економіка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудрина О.Ю. Информационно-сетевая эконо-

мика и переход Украины к модели инновационного 

типа развития.  

В исследовании определены основные тенденции 

развития информационно-сетевого рынка Украины и ее 

регионов. Определен рейтинг Украины, представленный в 

нескольких международных индексах, которые оценива-

ют инновационный потенциал, технологическую и инно-

вационную конкурентоспособность. Проанализированы 

особенности и приоритетные задачи развития информа-

ционной сферы в стране и уровень проникновения ИТ в 

жизнедеятельность общества. Обоснованы приоритет-

ные направления развития и реформирования сферы ин-

формационных технологий в Украине. 

Ключевые слова: сетевая экономика, инновации, 

информационные система, информационное общество. 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 
 

Ахромкін А.Є. 
 

 

ANALYSIS OF INDICATORS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE 

 

Akhromkin. A.Y. 
 

 

 
У статті надано результати аналізу показників держав-

но-приватного партнерства в Україні. Визначено 

об’єкти, ознаки, показники аналізу державно-приватного 

партнерства. Виокремлено проекти, які подано на кон-

курс та сфери господарської діяльності. Визначено форми 

державно-приватного партнерства.         

Ключові слова: державно-приватне партнерство, показ-

ники, проекти.  

 

 

Актуальність. Практична реалізація державної 

регіональної політики безпосередньо залежить від 

інтенсивності процесів пошуку та залучення внут-

рішніх ресурсів розвитку на регіональному і місце-

вому рівнях. З-поміж апробованих у світі механізмів 

активізації економічного зростання на регіонально-

му і місцевому рівнях, здатних сформувати мульти-

плікативний ефект, провідного значення для України 

набуває державно-приватне партнерство.  

Державно-приватне партнерство (далі – ДПП) 

являє собою рівноправне та взаємовигідне співробі-

тництво між державою, територіальними громадами 

(в особі відповідних органів державної влади чи мі-

сцевого самоврядування) та приватними інвестора-

ми у межах реалізації проектів, спрямованих на ви-

рішення важливих для території соціально-

економічних проблем. Зростання зацікавленості 

держави у розвитку ДПП пов’язане з його перевага-

ми щодо залучення ресурсів (у першу чергу фінан-

сових та інвестиційних). Поява приватного інвесто-

ра забезпечує більш ефективне використання фінан-

сового ресурсу на стадії реалізації проекту та здатна 

підвищити дохідність об’єктів у ході їх подальшої 

експлуатації. 

Аналіз останніх досліджень. Питаннями роз-

витку державно-приватного партнерства займаються 

сьогодні і науковці і практики, які досліджують ці 

питання та надають пропозиції щодо удосконалення 

нормативно-правового забезпечення державно-

приватного партнерства.  Серед науковців (практи-

ків) слід визначити таки вчених, як: Варнавський В. 

Г., Берданова О. В., Вакуленко В. М., М. Д. Василен-

ко, Є.Ю.Бондаренко, В.І. Якунин, А.Ф. Синякова 

тощо [1-6]. Проте дуже ще багато питань, як теоре-

тичного так і практичного характеру, залишаються 

відкритими.     

Метою статті є узагальнення результатів аналі-

зу показників державно-приватного партнерства.  

Результати досліджень. Державно-приватне 

партнерство це співробітництво між державним та 

приватним партнерами, при чому державний парт-

нер – держава, територіальні громади в особі відпо-

відних державних органів та органів місцевого са-

моврядування, а  приватний партнер – юридичні 

особи, крім державних та комунальних підприємств, 

або фізичні особи – підприємці, яке здійснюється на 

договірній основі. У рамках здійснення державно-

приватного партнерства можуть укладатися догово-

ри про концесію, спільну діяльність, управління 

майном, змішаний договір, інші договори. 

Об'єктами державно-приватного партнерства є 

об'єкти, що перебувають у державній або комуналь-

ній власності. Об'єктами державно-приватного пар-

тнерства можуть бути: існуючі, зокрема, відтворю-

вані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного 

переоснащення) об'єкти що перебувають у держав-

ній або комунальній власності, у тому числі ділянки 

надр; створювані чи придбані об'єкти в результаті 

виконання договору, укладеного в рамках державно-

приватного партнерства. 

Основні ознаки механізму ДПП, що обумов-

люють його ефективність при залученні приватного 

бізнесу: надання прав управління (користування, 

експлуатації) об'єктом партнерства або придбання, 

створення (будівництво, реконструкція, модерніза-

ція) об'єкта державно-приватного партнерства з по-

дальшим управлінням (користуванням, експлуатаці-

єю), за умови прийняття та виконання приватним 

партнером інвестиційних зобов'язань відповідно до 

договору, укладеного в рамках державно-приватного 

партнерства; фіксація у договірних відносинах 
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"державного інтересу"; довгостроковість відносин 

(від 5 до 50 років); передача приватному партнеру 

частини ризиків у процесі здійснення державно-

приватного партнерства; внесення приватним парт-

нером інвестицій в об’єкти партнерства із джерел, 

не заборонених законодавством. 

У розвинених країнах світу механізм ДПП ви-

користовується у проектах щодо побудови нових 

об’єктів виробництва, розбудови інфраструктури 

(дорожньо-транспортної, комунікаційної, інформа-

ційної тощо), під час геологічної розвідки родовищ 

та у процесі видобутку корисних копалин, а також 

при вирішенні питань енергозбереження, управління 

нерухомістю, модернізації об’єктів житлово-

комунального господарства, утилізації відходів ви-

робництва і споживання, наданні якісних послуг з 

охорони здоров’я, очищення води та в процесі роз-

витку туризму. Приклади використання державно-

приватного партнерства (світовий досвід): реалізація 

інфраструктурних проектів: - будівництво автомобі-

льних доріг, шкіл і лікарень (Велика Британія, Іспа-

нія, Фінляндія, Канада); - будівництво швидкісних 

автомобільних і залізничних доріг, метрополітену та 

аеропортів, стадіонів (Франція, Австрія, Португалія, 

Туреччина та Греція); - будівництво поромних пере-

прав (Румунія, Болгарія, Греція); - побудова нових та 

реконструкція зношених міських транспортних сис-

тем і об’єктів житлово-комунального господарства 

(Австралія, Нідерланди та Ірландія);  реалізація гу-

манітарних проектів: - підвищення якості освіти і 

охорони здоров’я (США та Канада); - проведення 

наукових досліджень (зокрема, тільки у Німеччині 

протягом 2012 р. приватні інвестиції у наукові дос-

лідження становили понад 50 млрд євро); реалізація 

проектів щодо захисту навколишнього середовища 

(Канада). Найбільш поширеною формою ДПП у сві-

ті є концесія (концесійні договори). Так, у Іспанії 

значного поширення набула практика концесії на 

спорудження автомагістралей, а в Італії – на розбу-

дову та модернізацію об’єктів житлово-

комунального господарства тощо. 

Проте в Україні, це партнерство розвивається 

дуже слабо. За даними центральних та місцевих ор-

ганів виконавчої влади в Україні:  

на 1 січня 2016 року на засадах державно-

приватного партнерства реалізувалося 177 проек-

тів (укладено 146 договорів концесії, 31 договір про 

спільну діяльність);  

на 1 серпня 2016 року на засадах державно-

приватного партнерства реалізується 185 проек-

тів (укладено 153 договорів концесії, 31 договір про 

спільну діяльність, 1 договір державно-приватного 

партнерства);  

на 1 січня 2017 року на засадах державно-

приватного партнерства реалізувалося 186 проек-

тів (укладено 154 договорів концесії, 32 договір про 

спільну діяльність, 1 договір державно-приватного 

партнерства). 

У таблиці  подано показники державно-

приватного партнерства станом на 1 серпня 2016 ро-

ку в Україні, які мають не тільки позитивне, але і 

нульове значення [7]. Заслуговує на уваги показники 

Полтавської області, яка має найкращий досвід ви-

користання такої форми ДПП, як концесія. Саме цей 

досвід слід вивчити особливо.    
Таблиця  

Показники  державно-приватного партнерства 

 станом на 1 серпня 2016 року 

№ Область 

Кількість проектів 

концесія 
спільна  

діяльність 

договір 

ДПП 
Разом 

1 Вінницька 0 0 0 0 

2 Волинська 0 0 0 0 

3 Дніпропетровська 0 0 0 0 

4 Донецька 3 4 0 7 

5 Житомирська 0 1 0 1 

6 Закарпатська 3 1 0 4 

7 Запорізька 6 0 0 6 

8 Івано-

Франківська 

1 1 0 2 

9 Київська 10 0 1 11 

10 Кіровоградська 0 1 0 1 

11 Луганська 1 0 0 1 

12 Львівська 3 1 0 4 

13 Миколаївська 14 1 0 15 

14 Одеська 0 14 0 14 

15 Полтавська 109 4 0 113 

16 Рівненська 0 0 0 0 

17 Сумська 0 0 0 0 

18 Тернопільська 0 2 0 2 

19 Харківська 1 0 0 1 

20 Херсонська 1 1 0 2 

21 Хмельницька 1 0 0 1 

22 Черкаська 0 0 0 0 

23 Чернівецька 0 0 0 0 

24 Чернігівська 0 1 0 1 

25 КМДА 0 0 0 0 

РАЗОМ 153 32 1 186 

 

Також слід зазначити, що тих форм, у яких реа-

лізовуються проекти ДПП, виділяються концесія, 

оренда державного майна, лізинг, угода про розподіл 

продукції, договір управління державним майном та 

договір про спільну діяльність[1]. Найчастіше у сві-

товій практиці використовуються концесія, оренда 

та лізинг. 
Зазначені проекти реалізуються в наступних 

сферах господарської діяльності: оброблення відхо-
дів (112 проектів, що становить 60,5% від загальної 
кількості); збір, очищення та розподілення води (37 
проектів, що становить 20% від загальної кількості); 
будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, за-
лізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мо-
стів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, 
морських і річкових портів та їх інфраструктури (16 
проектів, що становить 8,6% від загальної кількос-
ті); виробництво, транспортування і постачання теп-
ла (6 проектів, що становить 3,2% від загальної кі-
лькості); виробництво, розподілення та постачання 
електричної енергії (5 проектів, що становить 2,7% 
від загальної кількості); управління нерухомістю (2 
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проекти, що становить 1,1% від загальної кількості); 
пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх 
видобування (1 проект, що становить 0,5% від зага-
льної кількості); туризм, відпочинок, рекреація, ку-
льтура та спорт (1 проект, що становить 0,5% від за-
гальної кількості); інші (6 проектів, що становить 
2,9% від загальної кількості). 

Разом з цим, на сьогодні спостерігається пози-
тивна тенденція підготовки проектів, так, з ураху-
ванням положень нового порядку проведення конку-
рсу оголошено конкурси з визначення приватного 
партнера [7]: 26.12.2016 Кременчуцькою міською 
радою Полтавської області – для реалізації проекту 
ДПП "Будівництво (реконструкція) об’єкту комуна-
льної власності – системи збору та утилізації біогазу 
на полігоні твердих побутових відходів, розташова-
ному на Деївській горі м. Кременчук"; 22.12.2016 
Красилівською міською радою Хмельницької облас-
ті – для реалізації проекту ДПП "Будівництво бага-
токвартирного житлового будинку для забезпечення 
житлом жителів м. Красилова, які його потребують 
та перебувають на обліку на отримання житла. 

Заслуговує на увагу декілька проектів.  
19 вересня 2014 року між територіальною гро-

мадою міста Малин в особі Малинської міської ради 
та Товариством з обмеженою відповідальністю 
"Енергія тепла" у рамках здійснення державно-
приватного партнерства укладено договір про спіль-
ну діяльність. Строк дії договору 15 років з да-
ти його підписання. Метою укладення зазначеного 
договору є: покращення показників енергоефектив-
ності; зменшення споживання енергоресурсів бю-
джетних будівель; технічна модернізація системи 
теплопостачання. Об’єктом державно-приватного 
партнерства є котельня, що перебуває у комунальній 
власності і забезпечує теплом об’єкти бюджетної 
сфери. Договором передбачено проведення таких 
робіт: розроблення проекту модернізації системи те-
плопостачання, шляхом заміни газового водогрійно-
го котла на твердопаливний водогрійний котел; за-
мовлення та виготовлення обладнання; проведення 
монтажно-будівельних робіт з встановлення облад-
нання; проведення пусконалагоджувальних робіт; 
провадження операційної діяльності, щодо вироб-
ництва теплової енергії та постачання тепла спожи-
вачу. 

3 червня 2015 року між територіальною грома-
дою міста Остер в особі Остерської міської ради та 
корпорації "Укратомприлад" у рамках здійснення 
державно-приватного партнерства укладено договір 
про спільну діяльність. Строк дії договору 25 років з 
дати його підписання. Метою укладення зазначеного 
договору є: реконструкція окремих складових ЦМК 
системи теплопостачання; будівництво теплотраси; 
оптимізація теплових мереж, забезпечення стабіль-
ної роботи; надання якісних послуг з виробництва 
теплової енергії та постачання теплової енергії. 
Об’єктом державно-приватного партнерства є коте-
льні, що перебуває у комунальній власності і забез-
печує теплом об’єкти бюджетної сфери. 

Договором передбачено проведення таких ро-
біт: замовлення та виготовлення обладнання; прове-

дення монтажно-будівельних робіт з встановлення 
обладнання; проведення пусконалагоджувальних 
робіт із отриманням всіх дозвільних документів на 
початок експлуатації даного обладнання та ліцензії; 
проведення операційної діяльності, щодо виробниц-
тва теплової енергії та постачання тепла спожива-
чам. 

Висновки. Таким чином, аналіз показників 
державно-приватного партнерства станом на 1 серп-
ня 2016 року доводить, що ефективність викорис-
тання механізму ДПП у регіонах України перебуває 
на досить низькому рівні, практично усі форми ДПП 
використовуються, проте дуже слабо. Основною 
причиною є недовіра приватного сектору до влади та 
державних структур.  

В Україні не зафіксовано випадків успішного 
залучення приватних інвестицій на засадах ДПП до 
реалізації стратегічно важливих соціально-
гуманітарних проектів (у т.ч. у сфері освіти, охорони 
здоров’я, розвитку та підтримки культурно-
історичної спадщини тощо). Проекти ДПП в Україні 
майже не використовуються для реконструкції та бу-
дівництва автомобільних доріг. В Україні немає жо-
дного діючого концесійного договору щодо побудо-
ви автомобільних шляхів. Окремі проекти на засадах 
концесії пропонувалися неодноразово. 

Використання європейського досвіду ефектив-

ної державно-приватної взаємодії сприятиме засто-

суванню механізмів, ідеології та принципів держав-

но-приватного партнерства щодо умов нашої держа-

ви на регіональному та місцевому рівнях 
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твенно-частного партнёрства. Выделены проекты, ко-

торые представлены на конкурс и сферы хозяйственной 

деятельности. Определены формы государственно-

частного партнерства. 
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ ЦІЛЬОВОГО  УПРАВЛІННЯ  

 

Ахромкін Є. М. 

 

 

RESOURCE SUPPORT OF SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT  

UNDER GOAL MANAGEMENT CONCEPT 

 

Ahromkin Ie. M. 
 

 

 
Стаття присвячена дослідженню ресурсного забезпечен-

ня сталого регіонального розвитку за концепцією цільово-

го управління. Досліджено основні поняття ресурсного 

забезпечення сталого регіонального розвитку. Встанов-

лено, що сталий регіональний розвиток залежить від 

економічного потенціалу регіонів, який, у свою чергу, ви-

значається обсягами, якістю і ефективністю викорис-

тання всіх видів регіональних ресурсів. Визначено, що іс-

нує взаємозалежність ресурсного забезпечення і стану 

розвитку регіону. Для сприяння ресурсному забезпеченню 

сталого регіонального розвитку необхідно враховувати 

самі принципи сталого розвитку і здійснювати це за кон-

цепцією цільового управління. Окреслено, що ресурсне за-

безпечення сталого регіонального розвитку за концепцією 

цільового управління має враховувати цілі, поставлені в 

головних документах, що регламентують розвиток регіо-

ну.  

Ключові слова: ресурсне забезпечення, сталий регіональ-

ний розвиток, цільове управління, регіон. 

 

 
Вступ. Сталий регіональний розвиток зале-

жить, насамперед, від економічного потенціалу ре-
гіонів. Економічний потенціал регіонів у значному 
ступені обумовлений розвитком регіональних гос-
подарських комплексів, що у свою чергу, залежить 
від обсягів, якості і ефективності використання всіх 
видів ресурсів. Для забезпечення сталого розвитку 
регіону необхідно ефективно використовувати ная-
вні ресурси. Для розвитку економіки ресурсна про-
блема є вельми актуальною, оскільки мова йде про 
забезпеченість необхідними ресурсами соціально-
економічного розвитку суспільства й забезпечення 
безпечних для здоров'я людини природно-
екологічних умов. Тому об'єктивно виникає потреба 
у здійсненні широкомасштабних заходів щодо ефек-
тивного вирішення ресурсних проблем на всіх рів-
нях управління – національному, регіональному і 
локальному. Для визначення потреб ресурсів регіо-
ну задля сталого розвитку важливо кількісно і якіс-
но оцінити кожний вид ресурсів і можливості їхньо-
го використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ре-
сурсне забезпечення розвитку регіону вже розгляда-
лось у працях О. О. Євсєєвої, яка досліджувала ін-
струментарій управління ресурсним забезпеченням 
сталого соціально-економічного розвитку регіону 
[1]; О.Ф. Новікової, О.І. Амоши, В.П. Антонюк та ін. 
[2], які оцінювали ресурсне забезпечення сталого 
розвитку регіонів та визначили його ризики; у допо-
відях і аналітичних записках Національного інсти-
туту стратегічних досліджень [3], які розглядали за-
безпечення сталого розвитку міст як ключовий чин-
ник для сталого розвитку регіонів і складовою їх со-
ціально-економічної модернізації. Проте актуальним 
залишається дослідження ресурсного забезпечення 
сталого регіонального розвитку за концепцією ці-
льового управління. 

Метою статті є дослідження ресурсного забез-
печення сталого регіонального розвитку за концеп-
цією цільового управління. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтуван-
ня отриманих результатів дослідження. Існуючі 
теорії, концепції, підходи, моделі розвитку індустрі-
ального суспільства значно відрізняються одна від 
одній. Проте у них є й спільне: вони формувалися у 
межах традиційної парадигми пріоритету економіч-
них інтересів над соціальними і природними. При 
цьому як планово-розподільча, так і ринкова систе-
ма була й залишається орієнтованою переважно на 
екстенсивний шлях розвитку, максимальну експлуа-
тацію людських й інших ресурсів, а самі системи 
розглядаються як відкриті. У відкритих соціо-
еколого-економічних системах припускається наяв-
ність необмежених джерел усіх видів ресурсів і ме-
тодів їх залучення, а також "резервуарів для відхо-
дів" їх життєдіяльності. Приблизною мірою ефекти-
вності їх функціонування вважається ріст ВВП і 
прибутковості. У замкнутих системах усі джерела 
ресурсів і "відходів" обмежені у просторі, часі і спо-
лученні. Її основним завданням є підтримка сталого 
розвитку; виробництво – одна із її підсистем, а лю-
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дина – не тільки фактор, а й головний суб’єкт сис-
теми, сенс її існування. Умовно необмеженими в ній 
ресурсами залишаються лише енергія землі і соняч-
ної системи та інтелектуальний ресурс (потенціал) 
суспільства як сукупність зростаючих знань про за-
кони розвитку матеріального світу, суспільства і ме-
тодів їх використання для забезпечення сталого, са-
модостатнього соціо-еколого-економічного розвит-
ку. Перехід суспільства до постіндустріального ета-
пу (суспільства знань), з урахуванням накопичених, 
особливо за останнє сторіччя, проблем вимагає кри-
тичного підходу до існуючих і розробки нових під-
ходів і методів побудови парадигми його сталого, 
самодостатнього розвитку в умовах обмеженої ре-
сурсної бази. 

Ресурсне забезпечення сталого розвитку – це 
здатність національної економіки перерозподіляти 
всі наявні ресурси так, щоб забезпечувати ефектив-
не і збалансоване її функціонування в сьогоденні та 
можливість розвитку в майбутньому. Лише наяв-
ність необхідних ресурсів не забезпечує якісного 
функціонування економіки [2, с. 112]. 

Важливим напрямом діагностики проблем ре-
сурсного забезпечення, за думкою О. О. Євсєєвої, є 
"своєчасне виявлення лімітуючих ресурсів, кількісні 
і якісні характеристики яких обмежують економічне 
зростання регіону". При цьому, можуть існувати де-
кілька лімітуючих ресурсів у системі. Але існує та-
кий, якому притаманні мінімальні значення харак-
теристик. Тому розробка дій і заходів стосовно до-
сягнення повного ресурсного забезпечення вже іс-
нуючих і діючих господарюючих суб'єктів та регіо-
ну як системи в цілому є обов'язковою умовою зба-
лансованої і безперебійної життєдіяльності терито-
ріального утворення. Оскільки територіальна наяв-
ність і концентрація ресурсів є чинником розміщен-
ня продуктивних сил, то цілком очевидно, що більш 
розвинена економіка притягує ресурси, тоді як менш 
розвинена їх втрачає через відтік. Процес управлін-
ня ресурсним забезпеченням сталого розвитку регі-
ону можна визначити як "сукупність управляючих 
впливів, спрямованих на зміну кількості, складу, 
якості, співвідношення внутрішніх ресурсів і тих, 
що ввозяться, а також ступеня залучення мобільних 
і немобільних ресурсів у відтворювальні процеси, 
що протікають в регіоні з урахуванням їх якості, що 
забезпечує досягнення відповідності між динамікою 
структури економічної системи пріоритетним стра-
тегіям розвитку території з урахуванням соціально-
економічних та екологічних обмежень" [1, с. 65-66]. 
Можна погодитися з думкою про взаємозалежність 
ресурсного забезпечення і стану розвитку регіону: 
краще забезпечення ресурсами сприяє сталому роз-
витку регіону, тоді як розвинений регіон сам по собі 
притягує більше ресурсів, ніж депресивний. Для 
сприяння ресурсному забезпеченню сталого регіо-
нального розвитку треба враховувати самі принципи 
сталого розвитку і тому здійснювати це за концепці-
єю цільового управління.  

За думкою З.М. Бурик, недостатність ресурсно-
го забезпечення регіону є значною проблемою для 
сталого регіонального розвитку. Сталий регіональ-

ний розвиток – це такий підхід до розвитку регіону, 
який функціонує для збалансування різних конкуре-
нтних потреб – екологічних, соціальних та економі-
чних, з якими стикається суспільство. Сталий розви-
ток регіону стає основою сталого розвитку всієї кра-
їни. Від того, наскільки раціонально використову-
ються ресурси для вирішення поставлених завдань, і 
наскільки послідовно заплановано відповідні захо-
ди, залежить успішність реалізації сталого регіона-
льного розвитку [4]. У сфері забезпечення сталого 
розвитку міст і регіонів існує багато труднощів, 
пов’язаних з нагромадженням хронічних соціаль-
них, економічних та екологічних проблем, які суттє-
во впливають на якість та безпеку життя людей ре-
гіонів України [3]. Тому для досягнення сталого ре-
гіонального розвитку необхідні відповідні цільові 
програми держави або інших організацій, які зверта-
тимуть увагу саме на формування і використання 
ресурсів в регіоні. 

Цільове управління представляє собою метод 
управлінської діяльності, який ґрунтується на виок-
ремленні найбільш важливих у даному періоді за-
вдань (бажаних результатів діяльності) та зосере-
дженні основних зусиль керованої організації на їх 
виконання. Необхідність цільового підходу в управ-
лінні можна обґрунтувати тим, що системи соціаль-
ного типу є цілеспрямованими системами, а тому не 
може йтися про безцільове управління ними; особ-
лива увага до цілей на сучасному етапі зумовлюєть-
ся ускладненням об’єктів управління (економіки, 
окремих галузей, об’єднань підприємств тощо за ра-
хунок опанування нових форм власності і 
пов’язаних із цим нових систем взаємозв’язку) [5]. 
Ускладнення об'єкту управління і необхідність вра-
ховувати різні аспекти сталого розвитку регіону дій-
сно обумовлюють необхідність приділення особли-
вої уваги цілям, які ставлять перед собою суб'єкти 
регіону, і здійснювати цільове управління його ре-
сурсами. 

Слід звернути увагу на процес децентралізації, 
який відбувається сьогодні в Україні, та згадати про 
різні цілі та цінності щодо управління ресурсами рі-
зних громад, які планують об'єднатися або вже об'є-
дналися. Після об’єднання очевидною стає необхід-
ність напрацювати підходи до управління 
"об’єднаними" ресурсами; потреба ефективного 
управління новими земельними, бюджетними ресу-
рсами, які стали доступними для об'єднаних громад 
і можуть бути використані для розвитку; збільшення 
кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно уз-
годжувати рішення у межах об'єднаних громад. У 
більш ширшому контексті громада повинна ефекти-
вно відповідати зовнішнім викликам, таким як гло-
балізація економіки, підвищення мобільності трудо-
вих ресурсів та пов’язаний із цим ріст безробіття, 
посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та 
розвиткові ресурси [6]. Слід погодитися з думкою, 
озвученою в аналітичній записці Національного ін-
ституту стратегічних досліджень стосовно сталого 
розвитку міст і регіонів, що спостерігається неузго-
дженість загальнодержавних, регіональних та місце-
вих концепцій, стратегій та програм, зорієнтованих 
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на сталий розвиток територій. В Україні чинними є 
десятки програм та стратегій загальнодержавного, 
регіонального та місцевого значення, що прямо чи 
опосередковано стосуються сталого розвитку тери-
торій. В результаті перманентної нестачі коштів, або 
"заморожування" реалізації державних цільових 
програм, їхня результативність є дуже низькою. Як 
наслідок, цілі, визначені у державних цільових про-
грамах, здебільшого не досягаються. Отже, існує на-
гальна потреба у визначенні конкретних ключових 
проблем щодо досягнення сталого розвитку терито-
рій із розробкою конкретних заходів та визначенням 
відповідного ресурсного забезпечення для їх вирі-
шення. Все це потребує перегляду, а також внесення 
відповідних корективів до діючих цільових держав-
них програм (у т.ч. координації, синхронізації їх ці-
лей) задля досягнення цілей сталого розвитку міст 
(сталого регіонального розвитку) [6]. 

Ресурсне забезпечення сталого регіонального 
розвитку за концепцією цільового управління має 
враховувати цілі, поставлені в головних документах, 
що регламентують розвиток регіону. Це може бути 
стратегія розвитку області, плани і програми розви-
тку, інші документи. Без розробки цільових загаль-
нодержавних і регіональних програм соціально-
економічного розвитку неможливо забезпечити со-
ціальну орієнтацію економіки. Проте для цього су-
б'єктам господарювання необхідно мати в своєму 
розпорядженні необхідні господарські права щодо 
управління різного роду ресурсами, володіти відпо-
відною господарською компетенцією. 

За останні роки в областях, містах і районах 
країни набула поширення розробка стратегій стало-
го розвитку. Останнім часом стратегічне планування 
відбувається за підтримки міжнародних організацій, 
і сам процес планування відбувається з урахуванням 
цілей різних суб'єктів і спільноти регіону в цілому. 
Наявні ресурси або ресурси, які можна залучити, 
мають прозоро розподілятися між обраними напря-
ми сталого розвитку регіону. Формуванню цілей 
стратегії сталого регіонального розвитку передує 
проведення SWOT-аналізу, який дозволяє виявити у 
тому числі сильні і слабкі сторони, а також загрози і 
можливості стосовно ресурсного забезпечення регі-
ону. Слід також додати, що всі розроблені регіона-
льні стратегії здебільшого служать презентаційним 
цілям для залучення зовнішніх інвесторів, тобто зо-
внішніх ресурсів. Отже, використання концепції ці-
льового управління сприяє залученню ресурсів для 
сталого регіонального розвитку.  

З позицій інтенсифікації результати виробниц-
тва є кінцевими тільки в тому випадку, якщо вони в 
повному обсязі доходять до виробничого і невироб-
ничого споживання, зберігаючи при цьому основні 
споживчі якості. Обов'язковою умовою будь-якого 
процесу виробництва служить залучення до госпо-
дарського обороту, ефективне використання всіх 
видів економічних ресурсів у рамках історично пев-
ної системи виробничих відносин. До таких ресурсів 
автори статті відносять: природні (включаючи ту-
ризм і рекреаційні ресурси), матеріальні (включаю-
чи виробничі, енергетичні і паливні ресурси), фінан-

сові, трудові, інформаційні, інноваційні. Проте, ана-
ліз стану економіки України і окремих регіонів до-
зволяє зробити висновки про неефективне викорис-
тання даних ресурсів, що негативно впливає на кон-
курентоспроможність продукції і рентабельності пі-
дприємств, і отже, сталий розвиток регіону, в якому 
вони виробляють цю продукцію.  

Стратегія сталого розвитку області має містити 
композицію стратегічних, операційних і тактичних 
цілей збалансованого розвитку економіки, які ком-
плексно вирішують проблеми регіонального розвит-
ку області, у тому числі зменшення значної кількос-
ті депресивних територій; усунення розбалансова-
ності схем місцевого виробництва від імпорту енер-
гетичних матеріалів; зниження високої енерговитра-
тності виробництва; збільшення завантаження виро-
бничих потужностей; зниження ступеню зносу ос-
новних фондів та енергоємного устаткування у про-
мисловому комплексі; нівелювання різких сезонних 
коливань цін на сільськогосподарську продукцію у 
зв’язку з відсутністю овочесховищ; збільшення кі-
лькості інвестиційно-привабливих об’єктів та ство-
рення сприятливих умов для зростання інвестицій-
ної діяльності; стимулювання інвестування у регіо-
нальний розвиток; створення умов та стимулів для 
запровадження інновацій на місцевому рівні тощо. 
Сталий розвиток регіону передбачає залучення не-
державних джерел вітчизняного та іноземного інве-
стування за відповідними напрямами розвитку регі-
ону; державного та недержавного кредитування 
стратегічних програм і проектів; ресурсів банківсь-
ких і небанківських фінансових установ, акціонер-
ного капіталу тощо [7], тобто ресурсів, які спрямо-
вуються певними суб'єктами за цільовим призна-
ченням. 

Висновки та перспективи подальшого дослі-
дження. Таким чином, сталий регіональний розви-
ток залежить, насамперед, від економічного потен-
ціалу регіонів, який, у свою чергу, визначається об-
сягами, якістю і ефективністю використання всіх 
видів регіональних ресурсів. Існує взаємозалежність 
ресурсного забезпечення і стану розвитку регіону: 
краще забезпечення ресурсами сприяє сталому роз-
витку регіону, тоді як розвинений регіон сам по собі 
притягує більше ресурсів, ніж депресивний. Для 
сприяння ресурсному забезпеченню сталого регіо-
нального розвитку треба враховувати самі принципи 
сталого розвитку і тому здійснювати це за концепці-
єю цільового управління. Для досягнення сталого 
регіонального розвитку необхідні відповідні цільові 
програми держави або інших організацій, які зверта-
тимуть увагу саме на формування і використання 
ресурсів в регіоні. Ресурсне забезпечення сталого 
регіонального розвитку за концепцією цільового 
управління має враховувати цілі, поставлені в голо-
вних документах, що регламентують розвиток регі-
ону. Це може бути стратегія розвитку області, плани 
і програми розвитку, інші документи. Без розробки 
цільових загальнодержавних і регіональних програм 
соціально-економічного розвитку неможливо забез-
печити соціальну орієнтацію економіки. 
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Ахромкин Е.М. Ресурсное обеспечение устойчи-

вого регионального развития согласно концепции це-

левого управления. 

Статья посвящена исследованию ресурсного обес-

печения устойчивого регионального развития согласно 

концепции целевого управления. Исследованы основные 

понятия ресурсного обеспечения устойчивого региональ-

ного развития. Установлено, что устойчивое региональ-

ное развитие зависит от экономического потенциала ре-

гионов, который, в свою очередь, определяется объемами, 

качеством и эффективностью использования всех видов 

региональных ресурсов. Определено, что существует вза-

имозависимость ресурсного обеспечения и состояния раз-

вития региона. Для содействия ресурсному обеспечению 

устойчивого регионального развития необходимо учиты-

вать сами принципы устойчивого развития и осуществ-

лять это согласно концепции целевого управления. Опре-

делено, что ресурсное обеспечение устойчивого регио-

нального развития согласно концепции целевого управле-

ния должно учитывать цели, поставленные в главных до-

кументах, регламентирующих развитие региона. 

Ключевые слова: ресурсное обеспечение, устойчивое 

региональное развитие, целевое управление, регион. 

 

Ahromkin Ie. M. Resource support of sustainable re-

gional development under goal management concept. 

The article is devoted to the study of resource support of 

sustainable regional development based on the concept of 

goal management. The basic concepts of resource support of 

sustainable regional development have been examined. It has 

been established that sustainable regional development de-

pends on the economic potential of the regions, which, in turn, 

is determined by the volumes, quality and efficiency of the use 

of all kinds of regional resources. It has been determined that 

there is interdependence of resource support and the state of 

development of the region: better provision of resources con-

tributes to the sustainable development of the region, while the 

developed region itself attracts more resources than the de-

pressive one. In order to promote resource support of sustain-

able regional development, it is necessary to take into account 

the principles of sustainable development and implement them 

according to the concept of goal management. To achieve sus-

tainable regional development, the appropriate special-

purpose programs of the state or organizations, which will fo-

cus on forming and using resources in the region, are needed. 

Thus it has been outlined that resource support of sustainable 

regional development based on the concept of goal manage-

ment should take into account the goals, set in the main docu-

ments, which regulate the development of the region. This may 

be regional development strategy, plans and development 

programs, other documents. Without the development of spe-

cial-purpose national and regional programs of socio-

economic development it is impossible to ensure the social 

orientation of the economy.  

Key words: resource support, sustainable regional de-

velopment, goal management, region. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ 

ПОЦЕСАМИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ЛУГАНСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Бичкова Л.М., Держак Н.О. 

 

 

PERFECTION OF ORGANIZATION MANAGEMENT EXPORT-IMPORT ACTIONS  

IN AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF LUHANSK REGION 

 

Byichkova L.N., Derzhak N.A. 
 

 

 
В статті розглянуто проблеми зовнішньоекономічної дія-

льності агропромислового комплексу Луганської області. 

Виявлено елементи організації управління процесами екс-

порту та імпорту на рівні регіону. Запропоновано заходи, 

щодо вдосконалення організації управління з урахуванням 

особливостей стратегічного розвитку Луганської облас-

ті. 

Ключові слова: агропромисловий комплекс, управління, 

комерційний центр, стратегічні напрямки, експорт, ім-

порт, елементи управління. 

 

 

Вступ. Аграрний сектор економіки має потуж-

ний потенціал зростання на внутрішньому та зовні-

шньому ринках. Обсяги виробництва сільськогоспо-

дарської продукції в Україні закладаються у прогно-

зи динаміки світових цін на продовольчі ресурси. 

Висока інтегрованість агропромислового комплексу 

України у світовий економічний простір потребує 

постійної роботи з метою своєчасного виявлення за-

гроз продовольчій безпеці та запобігання негатив-

ним явищам у цій сфері, а також вироблення таких 

дій, що посилюють позиції регіонів або країни на 

традиційних зовнішніх ринках, освоєння нових пер-

спективних ринків збуту, а також нарощування екс-

порту продукції з більшим вмістом доданої вартості 

Постановка проблеми. Експортно-імпортні 

процеси аграрних підприємств є формою господар-

ської діяльності, яка пов’язана з технологією вироб-

ництва сільськогосподарської продукції та науково-

технічною діяльністю, а також з системою міжнаро-

дного маркетингу здійснення  з цією продукцією. 

Значення таких процесів в діяльності аграрних підп-

риємств полягає в можливості одержувати валютну 

виручку від експорту, підвищувати технічний рівень 

виробництва (за рахунок імпорту, більш ефективної 

техніки та технологій), виробляти конкурентоспро-

можну продукцію. 

Метою статті є вдосконалення організації 

управління експортно-імпортними процесами в сис-

темі зовнішньоекономічної діяльності агропромис-

лового комплексу Луганського регіону, яку спрямо-

вано на підвищення експортно-імпортної активності 

підприємств на зовнішньому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню проблем розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств України і, зокрема аграрних 

підприємств присвятили роботи О. Амоша, В. Анд-

рійчук, В. Бойко, П. Гайдуцький, В. Геєць, А. Кан-

диба, В. Топіха, С. Кваша, та інші відомі вчені. 

Результати досліджень. Запровадження ефек-

тивної зовнішньоекономічної діяльності в АПК мо-

же вирішити не лише проблему завантаження виро-

бничих потужностей регіональних переробних підп-

риємств за рахунок забезпечення якісною сирови-

ною, створення економічно вигідних умов в аграр-

ному секторі для вирощування сільгосппродукції, 

забезпечення гарантованої зайнятості сільськогос-

подарських виробників, а й створення умов для ви-

ходу таких виробників на світові ринки, що особли-

во актуально в умовах економічної кризи. 

Необхідно зазначити, що в аграрному секторі 

на рівні регіону існує низка основних проблем роз-

витку зовнішньоекономічної діяльності аграрних пі-

дприємств, зокрема: 

 нестабільна динаміка експортно-імпортних 

операцій, яка характеризується протиріччям між ва-

лютними надходженнями і структурою від загаль-

ного обсягу; 

 використання застарілих технологій сільсь-

когосподарськими виробниками, що призвело до 

низької економічної ефективності підприємств аг-

ропромислового комплексу; 

 домінування в структурі експорту продукції 

з низьким рівнем переробки, невідповідність загаль-

ноприйнятої зовнішньоторговельної політиці по ви-

робництву і реалізації високотехнологічних продук-

тів; 
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 неефективний механізм державної підтрим-

ки сільгоспвиробництва, що потребує активізації ре-

гуляторних інструментів впливу на виробництво; 

 низька конкурентоспроможність продукції 

та її невідповідність міжнародним стандартам якості 

й безпеки; 

 недостатня інвестиційна привабливість. 

Незважаючи на наявність достатнього законо-

давчого і нормативно-правового забезпечення щодо 

державної підтримки сільськогосподарського виро-

бництва, державній політиці у цій сфері притаманна 

низка проблем, основні з яких полягають у змен-

шенні фінансування заходів прямої підтримки агра-

рного сектору. Не ефективно використовується по-

даткове стимулювання розвитку галузі АПК у ви-

гляді пільг по ПДВ через непропорційне накопичен-

ня фондів акумульованих коштів нарахованого по-

датку. А відтак, чинна система не забезпечує опти-

мального перерозподілу фінансового ресурсу у від-

повідності до потреб тих чи інших пріоритетних на-

прямків, що потребують додаткової підтримки. Ме-

ханізм бюджетної підтримки галузі забезпечується 

на рівні 10-20% від загальної потреби. Постійне не-

дофінансування галузі призводить до суттєвого 

зниження ефективності використання бюджетних 

коштів та не призводить до підвищення економіч-

них показників розвитку галузі. Складний процеду-

рний механізм і непрозорість отримання державної 

допомоги залишає вітчизняних товаровиробників 

поза її межами. 

Аналіз досліджень в області теорії і практики 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних 

підприємств показав, що існують певні передумови 

формування зовнішньоекономічної політики у виді 

рекомендацій міжнародних організацій, праць віт-

чизняних і закордонних вчених і практиків. 

Зовнішньоекономічна діяльність є особливим 

специфічним видом діяльності для українських під-

приємств, який вимагає окремого підходу до управ-

ління. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюєть-

ся на основі загальних принципів і закономірностей, 

які визначаються як чинним законодавством, так і 

традиціями міждержавної співпраці машинобудів-

них підприємств. Організаційні форми зовнішньое-

кономічної діяльності враховують дії різних чинни-

ків і реалізуються так, щоб максимально відповідати 

характеру їх дії [1]. 

Незважаючи на значну теоретико-

методологічну базу, питання організації управління 

експортно-імпортними процесами агропромислово-

го комплексу в умовах глобалізації є недостатньо 

вивченим науковим напрямком і утворюють широке 

поле для теоретичних та практичних розробок, ме-

тодологічного обґрунтування з метою підвищення 

ефективності зовнішньоекономічної політики в аг-

рарній сфері на рівні регіону в сучасних умовах 

Луганська область належить до північно-

степової природно-кліматичної зони (як і Донецька, 

Дніпропетровська області), що зумовлює різну 

сприятливість територій для сільськогосподарського 

виробництва за умовами зволоження та температур-

ним режимом. За результатами 2015 року обсяг ва-

лового виробництва сільськогосподарської продук-

ції в усіх категоріях господарств становив 4035,7 

млн грн (у порівнянних цінах 2010 року), з яких 78% 

– продукція рослинництва. За продуктивністю сіль-

ського господарства Луганська область займає 

останнє місце серед 24 регіонів України: обсяг ви-

робництва продукції сільського господарства на 100 

гектарів сільськогосподарських угідь у 2015 році 

склав 234,5 тис. грн, що майже втричі нижче за се-

редньо український рівень. 

Унаслідок військового конфлікту та втрати ко-

нтролю за частиною території області були розірвані 

виробничі зв’язки між виробниками сільськогоспо-

дарської продукції та підприємствами з її перероб-

ки. Основні підприємства переробної промисловос-

ті, що займаються виробництвом макаронних, кон-

дитерських, цукристих, шоколадних, лікеро-

горілчаних виробів і м’яса птиці залишилися на 

тимчасово непідконтрольній українській владі тери-

торії. Для виробників сільськогосподарської проду-

кції регіону проблемним залишається питання дос-

тупу до ринків збуту та реалізації продукції за рин-

ковими цінами. Основні внутрішні ринки збуту за-

лишилися на непідконтрольній території, а через 

статус «зона проведення АТО», стан доріг та погане 

транспортне сполучення з великими містами Луган-

ської та Харківської областей закупівельні ціни на 

сільськогосподарську продукцію в регіоні менші, 

ніж у сусідніх областях.  

Стратегією розвитку Луганської області до 

2020 року передбачено, що для підвищення ефекти-

вності агропромислового комплексу та забезпечення 

продовольчої безпеки регіону важливо створювати 

умови для якісного тривалого зберігання, глибокої 

переробки сільськогосподарської продукції на тери-

торії області та розширення ринків її збуту, в тому 

числі зовнішніх. Найважливішим завданням при 

цьому є надання всебічної допомоги у створенні та 

розвитку середніх і малих переробних підприємств, 

зокрема на основі фермерських господарств та їх 

об’єднань, а також допомоги таким підприємствам у 

підвищенні конкурентоздатності та налагодженні 

каналів збуту власної продукції. Досягнення цієї цілі 

також передбачає підтримку розвитку споживчих та 

виробничих кооперативів і будівництва сучасних 

овоче- та фруктосховищ, до яких малі й середні під-

приємства матимуть доступ. Крім того, вітчизняним 

та іноземним інвесторам, що реалізують власні інве-

стиційні проекти у сфері переробки сільгосппродук-

ції на території області, зокрема з розвитку вироб-

ництва харчових продуктів, мають бути забезпечені 

сприяння та підтримка. [4] 

Експортно-імпортні процеси здійснюється на 

основі загальних принципів і закономірностей, які 

визначаються чинним законодавством країни і нор-

мативними актами міжнародної співпраці. Структу-

ра учасників таких процесів достатньо різноманітна: 

підприємства-виробники експортної чи імпортної 
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продукції, організації-посередники та організації, 

які сприяють здійсненню ЗЕД (асоціації зовнішньо-

економічного співробітництва, торгово-промислові 

палати, фінансові установи тощо). Кожна група уча-

сників керується своїми інтересами при здійсненні 

цієї діяльності. Організація екпортно-імпортних 

процесів на рівні регіону передбачає кооперацію пі-

дприємств –виробників, посередницькі та логістичні 

фірми, організації, що виконують фінансові, страхо-

ві та маркетингові функції. Координація процесів 

таких підприємств, які здійснюють ЗЕД, в комер-

ційний центр дозволяє підвищити керованість озна-

ченої діяльності.  

Управління ЗЕД на рівні регіону передбачає за-

гальне регулювання та координацію ЗЕД (експорт і 

імпорт товарів й послуг, лізингові операції тощо), і 

розробку й реалізацію процесів та процедур, які 

здійснюють окремі учасники ЗЕД.  

В дослідженні запропоновано створення коме-

рційного центру для покращення виконання імпорт-

но-експортних процесів агропромислового комплек-

су регіону. Комерційним центром в регіоні здійсню-

ється управління сукупністю всіх підприємств та 

організацій, які готують продукцію, забезпечують її 

просування на ринок, виконують збутові та логісти-

чні операції, організують фінансові розрахунки. Та-

кож комерційний центр ЗЕД агропромислового 

комплексу, який здійснює імпортні операції, може 

об’єднати підприємствf та організації, які забезпе-

чують пошук та отримання необхідної продукції для 

використання в інших виробничих чи комерційних 

процесах в регіоні. 

Підприємства з логістики і фінансові, які є учас-

никами експортно-імпортних процесів, можуть при 

цьому мати повну юридичну самостійність, викону-

вати свої специфічні функції на засадах аутсорсингу. 

Управління має дуальну природу: з одного бо-

ку, це система, що зв’язує реалізацію всіх функцій 

управління, з іншого, вид управлінської діяльності, 

що передбачає організацію, координацію та регулю-

вання дій конкретних виконавців при виконанні ни-

ми своїх посадових обов'язків.[2] Специфічні обо-

в'язки виконавці реалізують в процесі виконання 

робіт або здійснення управлінських процесів. 

Управління будь-якого об'єкта має стійку функціо-

нальну структуру, і враховує вияв особливостей дія-

льності об'єкта. 

Управління ЗЕД на рівні регіону повинне здій-

снюватися на основі системного підходу шляхом 

розробки і побудови системи взаємопов’язаних еле-

ментів. До таких елементів віднесено забезпечува-

льні елементи, інструменти адміністрування, об’єкт 

та суб’єкт адміністрування, комунікаційні канали, 

канали адміністративної дії. Управління та адмініст-

рування ЗЕД здійснюється на основі правового, бю-

рократичного, технічного, ресурсного забезпечення 

та з використанням організаційних, координаційних, 

мотиваційних інструментів та інструментів моніто-

рингу розроблення та здійснення адміністративної 

дії суб’єктом адміністрування на об’єкт адміністру-

вання з врахуванням специфіки та цілей ЗЕД агроп-

ромислового комплексу (рис.). 

Сукупність робіт з управління та адміністру-

вання визначається тими функціями, які реалізують-

ся при розробці та здійсненні адміністративної дії. 

Функціональна структура адміністрування склада-

ється з таких функцій:  

організації, яка представлена роботами з роз-

поділу завдань, координації діяльності виконавців 

та регламентації; 

контролю, яка реалізується шляхом здійснення 

контрольно-аналітичних дій; 

розпорядництва, яка передбачає реалізацію 

комплексу регулюючих робіт, включаючи перероз-

поділ ресурсів та нормативне забезпечення корегу-

вань.  

Чинниками, які визначають характеристики 

робіт з управління та адміністрування ЗЕД, є склад-

ність процесу ЗЕД в агропромисловому комплексі 

на рівні регіону, її масштаб, експортна чи імпортна 

спрямованість ЗЕД, кваліфікація виконавців та стан 

нормативно-правового забезпечення ЗЕД в регіоні. 

Виходячи з визначеної множини робіт із ЗЕД та 

робіт з її адміністрування оцінювання рівня адмініс-

трування ЗЕД повинно будуватися за такими прин-

ципами: багатоплановість оцінок властивостей і 

можливостей об'єктів ЗЕД; реальність встановлюва-

них нормативних значень показників адміністру-

вання ЗЕД; спостерігаємість проміжних і кінцевих 

результатів функціонування регіонального агропро-

мислового комплексу; поєднання локальних і інтег-

рованих оцінок адміністрування в такому комерцій-

ному центрі; доступність інформаційної бази для 

оцінювання.  

Залежно від обсягів і складності робіт адмініс-

трування ЗЕД може бути побудовано у різний спо-

сіб. Якщо обсяги ЗЕД в регіоні значні та системати-

зовані роботи, адміністрування розглядається як ві-

докремлена підсистема управління. Адмініструван-

ня ЗЕД може бути організовано з використанням лі-

нійно-штабних, проектних або матричних структур 

управління залежно від того, якою є результатив-

ність роботи агропромислових підприємств, фер-

мерських господарств та система регіонального 

управління.  

В дослідженні доведено, що для організації 

управління ЗЕД агропромислового комплексу регіо-

ну доцільно використовувати не більш двох ієрархі-

чних рівнів і пропонується лінійні та цільові струк-

тури організації управління ЗЕД на рівні регіону.  

Організація управління ЗЕД агропромислового 

комплексу в регіоні з незначними обсягами ЗЕД не 

потребує відокремленої структури управління. Ро-

боти з управління в такому випадку може бути пок-

ладено на виробничі підприємства.  
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Рис. Елементи організації управління ЗЕД АПК на рівні регіону 

ЗЕД, що є об'єктом управління та адміністру-

вання, представлена двома блоками робіт, пов'яза-

ними з імпортом і експортом продукції і послуг. Су-

купність робіт ЗЕД деталізується з урахуванням 

програм ЗЕД агропромислового комплексу регіону. 

До чинників, що визначають характеристики ком-

плексів робіт ЗЕД, віднесено складність процесу 

ЗЕД; масштаб ЗЕД на рівні області; спрямованість 

процесу ЗЕД; кваліфікацію виконавців ЗЕД; стан 

нормативно-правового забезпечення ЗЕД. Сукуп-

ність робіт з адміністрування може бути представ-

лена організаційними роботами з розподілу завдань, 

координації діяльності одиниць виконавців та рег-

ламентації; контрольно-аналітичними та регулюю-

чими роботами.[5.6] 

Висновок. Організація управління процесами 

ЗЕД в агропромисловому комплексі регіону зале-

жить від обсягів і складності такої діяльності. Ви-

значено, що при значних обсягах ЗЕД та при наяв-

ності всієї множини робіт, організація управління 

ЗЕД розглядається як відокремлена підсистема 

управління, яка має внутрішню організаційну струк-

туру і відповідає системі управління на рівні регіону 

та має не більш ніж два ієрархічні рівня. Організація 

управління ЗЕД агропромислового комплексу, яке 

здійснює незначну за обсягами ЗЕД, не потребує ві-

докремленої структури управління.. 
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ческой деятельности агромышленного комплекса Луганс-

кой области. Выявлены элементы организации управления 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Білоус Я.Ю. 

 

 

COMPETITIVENESS FACTORS ANALYSIS OF THE UNITED  

TERRITORIAL COMMUNITIES 

 

Bilous Y. 
 

 

 

Визначено, проаналізовано та систематизовано 

чинники конкурентоспроможності об’єднаних те-

риторіальних громад, обумовлених впливом процесів 

децентралізації в Україні, тенденції розвитку якої 

вказують на необхідність розробки і впровадження 

більш досконалого аналітичного апарату, що дозво-

лить виявляти найвпливовіші чинники конкурентос-

проможності громад та забезпечить ухвалення 

ефективних та оптимальних управлінських рішень.  

Ключові слова: чинник, конкурентоспроможність, 

об’єднана територіальна громада, законодавство, 

перспективний план, стратегія розвитку, співробі-

тництво, управління, фінансова спроможність. 

 

 
Постановка проблеми. Реформа місцевого са-

моврядування має забезпечити розвиток самодоста-
тніх територій регіонів, створити умови для покра-
щення життєдіяльності територіальних громад. Се-
ред основних пріоритетів державної регіональної 
політики є реалізація комплексних завдань підтрим-
ки, підвищення конкурентоспроможності та успіш-
ності об’єднаних територіальних громад (ОТГ). У 
цьому контексті вирішального значення набувають 
питання якості перспективних планів, за якими від-
бувається об’єднання ОТГ; стратегії соціально-
економічного розвитку ОТГ; кадрового складу ОТГ, 
інвестиційної політики та проектів на отримання су-
бвенцій від Державного регіонального розвитку на 
розвиток інфраструктури і т.д. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемати-
ці конкуренції і конкурентоспроможності присвяче-
но значну кількість праць вітчизняних і зарубіжних 
авторів, але більшість з них зорієнтована на рівень 
держави, регіону або підприємства. У той же час, 
майже не приділено уваги питанням конкурентосп-
роможності об’єднаних територіальних громад, її 
особливостей, чинників впливу та методів оцінки. 
Так, С.М. Співак та Н.В. Кравчук [1] спробували 

пов’язати конкурентоспроможність ОТГ з конкуре-
нтоспроможністю підприємства, розташованого на 
території даного територіального об’єднання. Проте 
даний підхід, на наш погляд, є не зовсім виправда-
ним, оскільки не враховує специфіки ОТГ, як адмі-
ністративно-територіальної одиниці.  

Метою статті є визначення, систематизація та 
аналіз чинників конкурентоспроможності 
об’єднаних територіальних громад.   

Виклад основного матеріалу. Формування 
нового адміністративно-територіального устрою 
країни базується на формуванні та створенні спро-
можних ОТГ. Мають створюватись умови для роз-
витку ОТГ та для ефективного використання їхніх 
конкурентних переваг. Формування парадигми роз-
витку об’єднаних територіальних громад потребує 
аналізу та урахування вже відомих та латентних 
чинників підвищення конкурентоспроможності 
ОТГ. 

Конкурентоспроможність може визначатись 
рядом умов, характеризуватися низкою процесів у 
соціально-економічних відносинах як у межах ОТГ, 
так і поза її межами. Важливим завдання для науко-
вців є виявлення чинників, які створять для ОТГ си-
льні конкурентні переваги, сприятимуть залученню 
інвестицій, розвитку наукового і людського потен-
ціалу. 

За визначенням, чинник (син. фактор) (від лат. 
factor – той, що робить, виробляє) – це умова, ру-
шійна сила будь-якого процесу, явища [2]. 

За місцем виникнення, чинники впливу поді-
ляють на зовнішні і внутрішні. Стосовно ОТГ, мож-
на виокремити такі чинники конкурентоспроможно-
сті внутрішнього і зовнішнього походження: до зов-
нішніх належать – політичний та економічний стан 
у державі, законодавча база, географічне положення, 
екологічні та соціальні чинники; до внутрішніх – 
система та методи управління, земля, капітал, тру-
дові і природні ресурси. Необхідно підкреслити, що 
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така класифікація має узагальнюючий характер і не 
дозволяє виокремити чинники конкурентоспромож-
ності, що є специфічними для об’єднаних територіа-
льних громад. Отже, постає питання деталізації та 
уточнення чинників, що є специфічними та прита-
манними лише для ОТГ (рис.).  

Це далеко не повний перелік умов і чинників, 

що характеризують конкурентну позицію ОТГ. Їх 

сукупність забезпечує громаді реальну можливість 

здійснення власних соціально-економічних програм. 

Треба зазначити, що чинники конкурентоспромож-

ності ОТГ діють не ізольовано, кожен сам по собі, а 

системно, що посилює наслідки впливу кожного 

окремого чинника. 

Внутрішні чинники ОТГ, з точки зору її конку-

рентоспроможності, характеризують можливість та 

ефективність ОТГ активно розвиватись. Саме ця 

група чинників є найбільш значущою для забезпе-

чення стійких конкурентних позицій.  

Виникнення та інтенсивність прояву зовнішніх 

чинників не залежить від ОТГ і обумовлюється ста-

ном зовнішнього середовища. Чинники зовнішнього 

середовища є вкрай неоднорідними за джерелами 

свого походження, оскільки виступають проявом 

систем різного рівня. 

Зарубіжний досвід доводить, що підвищення 

рівня конкурентоспроможності територій можливе 

за умови наділення їх необхідними повноваженнями 

і ресурсами та створення дієвої системи місцевого 

самоврядування [3, 4]. Та в Україні реформа децент-

ралізації лише набирає своїх обертів і тільки части-

на повноважень була передана на місця.  

Законодавством України сьогодні не вирішено 

низку проблем щодо об’єднання територіальних 

громад, зокрема така проблема адміністративно-

територіального устрою як неможливість 

об’єднання громад черезсмужно.  

Наприклад, проблема Сєвєродонецької ОТГ 

Луганської обл. полягає в тому що місто своїх зе-

мель немає, але знаходиться у колі земель Попас-

нянського р-ну Сільської ради Мирнодолинської, 

яка відмовляється об’єднуватись. Відповідно до За-

кону України "Про добровільне об’єднання терито-

ріальних громад" [5, п.1, ст.4] та Методики форму-

вання спроможних територіальних громад [6, п.8], 

основною умовою добровільного об’єднання тери-

торіальних громад є те, що територія об’єднаної те-

риторіальної громади має бути нерозривною. Вра-

ховуючи цю умову Сєвєродонецька ОТГ не може 

об’єднатися з землями черезсмужно (через землі 

Мирнодолинської сільської ради). То ж на законода-

вчому рівні ця проблема не вирішується, а на лока-

льному рівні маємо ситуацію, коли місто не може 

бути конкурентоспроможним без додаткових земе-

льних ресурсів.  

Інша проблема існує у районах, де ОТГ утворе-

но в межах усієї території. Там відбувається дублю-

вання повноважень органів місцевого самовряду-

вання ОТГ, районних рад та Районних державних 

адміністрацій (РДА). Одночасно функціонують рай-

держадміністрація та райрада із відповідними вида-

тками на їх утримання, а також виконавчі органи 

ОТГ із визначеними законодавством повноваження-

ми та фінансуванням. Відповідні райради, як прави-

ло, приймають рішення щодо грошової оцінки землі 

та перерозподілу трансфертів із держбюджету. Рай-

держадміністрації також позбавлені переважної бі-

льшості повноважень, які за законом виконуються 

виконавчими органами ради ОТГ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис.  Чинники конкурентоспроможності ОТГ1 

                                                            
1 Розроблено автором. 

Чинники конкурентоспроможності ОТГ 

ЗОВНІШНІ 

- політичний стан у державі; 

- географічне положення; 

- демографічні та соціальні; 

- законодавча та нормативно-правова база; 

- співробітництво ОТГ; 

- фінансова підтримка громад з обласного та 

державного бюджетів; 

- зацікавленість уряду та міжнародної спіль-

ноти у просуванні успіхів децентралізації в 

регіоні; 

- фінансування проектів розвитку ОТГ міжна-

родними організаціями; 

- інвестори; 

- перспективний план формування територій 

громад; 

- асоціації та центри розвитку місцевого са-

моврядування; 

- громадські організації. 

ВНУТНІШНІ 

- система та методи управління; 

- стратегія соціально-економічного розвитку; 

- активна грантова політика громад; 

- інвестиційної політики та проектів на отри-

мання субвенцій від Державного регіонально-

го розвитку на розвиток інфраструктури;  

- природні та земельні ресурси; 

- кадровий склад ОТГ; 

- капітал; 

- бюджетоутворюючі підприємства та мережі; 

- інфраструктура; 

- об’єкти соціальної сфери (дошкільні навча-

льні заклади, заклади загальної освіти, лікар-

ні, ТЦ соц. захисту, органи правопорядку, 

пожежні частини і т.д.); 

- центри надання адміністративних послуг 

(ЦНАП). 
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Такий стан речей спричиняє дублювання пов-

новажень районної ради і РДА із органами місцево-

го самоврядування ОТГ, надмірні витрати на утри-

мання апарату РДА, зниження якості надання пос-

луг у зв’язку із зменшенням фінансування районно-

го бюджету в частині освітньої та медичної субвен-

цій. Дуалізм влади на рівні місцевого самовряду-

вання негативно впливає на процеси розподілу ко-

мунального майна між ОТГ і районом, ускладнює 

юрисдикцію органів виконавчої влади на території 

ОТГ, що утворені в межах різних районів.  

Отже, такий чинник, як недосконале законо-

давство має безсумнівно негативний вплив на кон-

курентоспроможність ОТГ, оскільки органи місце-

вого самоврядування не маються повноважень для 

самостійного їх вирішення. Також значним недолі-

ком українського законодавства є відсутність закрі-

плення відповідальності за рівень розвитку терито-

рій за конкретними суб’єктами влади як на націона-

льному та регіональному, так і на локальному рівні. 

Розробка перспективних планів формування 

територій громад області є одним з найвідповідаль-

ніших кроків на довготривалому та нелегкому шля-

ху децентралізації влади, адже саме від цього зале-

жить не тільки подальший розвиток місцевого само-

врядування та територіальна організація влади в 

Україні, а й конкурентоспроможність об’єднаних 

територіальних громад, регіону та держави.  

Об’єднані громади повинні відповідати певним 

критеріям: кадровому потенціалу, фінансовій спро-

можності, наявності розвиненої інфраструктури, 

спільних меж між радами та транспортних сполу-

чень. Виходячи з цього, Міністерством регіонально-

го розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України було розроблено Методику 

формування спроможних територіальних громад [6], 

яку було затверджено Кабінетом Міністрів України. 

Згідно з цією Методикою, обласні державні адмініс-

трації мають розробити Перспективний план. Така 

відповідальна робота передбачала застосування при 

розробці перспективних планів повної та 

об’єктивної інформації про джерела та обсяги дохо-

дів і видатків майбутніх ОТГ, врахування історич-

них, природних, географічних та інших особливос-

тей територій, й, безумовно, думку громадськості, 

яка може бути висловлена й почута лише за умови 

широкого громадського обговорення цього питання 

саме на місцях – у громадах (а не лише у кабінетах 

чиновників). 

До кінця 2015 року перспективні плани усіх 

областей, за винятком Закарпатської, були затвер-

джені Урядом (з незрозумілих причин Перспектив-

ний план формування територій громад Закарпатсь-

кої області й до сьогодні не затверджений Урядом).  
Аналіз сформованих в областях перспективних 

планів показав, що далеко не всі вони ідеальні. На 
думку А. Мельничука та П. Остапенка [7, с. 11], 
найбільш коректними та такими, що відповідають 
дійсності є лише два обласних перспективні плани – 
Луганської та Донецької областей, відповідальними 
за формування та затвердження яких планів були 

обласні військовоцивільні адміністрації. На відміну 
від надмірної політизації процесу об’єднання гро-
мад, у процесі їх схвалення обласними радами в ін-
ших областях, обидва плани були затвердженні в 
повному обсязі.   

Після цієї роботи у переважній кількості облас-
тей формування плану на перспективу фактично зу-
пинилося, й зміни до перспективного плану, які на-
очно необхідні, частіше за все вносяться до плану не 
перед об’єднанням територіальних громад, а вже за 
фактом такого об’єднання (задля того, щоб новост-
ворена ОТГ змогла отримати передбачену Законом 
державну підтримку).  

Інший підхід до процесу формування та вне-
сення змін до перспективних планів є діаметрально 
протилежним, оскільки демонструє по-справжньому 
державницьке, прогресивне й відповідальне став-
лення чиновників до результатів своєї праці. Це той 
випадок, коли після першого затвердження перспек-
тивного плану робота з цього питання не тільки не 
зупинилась, а, навпаки, перейшла в ще більш актив-
ну фазу й фактично йде паралельно з процесом доб-
ровільного об’єднання громад. На жаль, такий під-
хід є майже унікальним, адже таке відповідальне 
ставлення до формування Перспективних планів 
сьогодні спостерігається лише на Львівщині. 

На жаль, більшість областей підійшли до пи-
тання розробки Перспективних планів формування 
територій громад більш формально ніж відповідаль-
но, і сьогодні однією з причин повільного 
об’єднання громад є те, що виникає необхідність 
вносити зміни до перспективних планів.  

Вплив такого чинника як співробітництво гро-
мад демонструє, що співробітництво дає змогу ефе-
ктивно вирішувати місцеві проблеми, відчути пере-
ваги об’єднання зусиль і ресурсів заради розвитку 
територій і поліпшення надання послуг населенню. 
Закон "Про співробітництво територіальних громад" 
від 17 червня 2014 р. [8] визначає організаційно-
правові засади співробітництва територіальних гро-
мад, принципи, форми, механізми такого співробіт-
ництва, його стимулювання, фінансування та конт-
ролю. Законом створено механізм об’єднання фі-
нансових та матеріальних ресурсів територіальних 
громад для вирішення спільних соціально-
економічних проблем, реалізації інвестиційних про-
ектів, створення інфраструктури тощо. Реалізація 
закону дозволяє окреслити точки дотику між окре-
мими територіальними громадами, їхню потенційну 
здатність до об’єднання. Відповідно до статті 4 цьо-
го Закону [8] співробітництво територіальних гро-
мад здійснюється у наступних формах:  

1) делегування одному із суб’єктів співробіт-
ництва іншими суб’єктами 2 співробітництва вико-
нання одного чи кількох завдань з передачею йому 
відповідних ресурсів;  

2) реалізації спільних проектів, що передбачає 
координацію діяльності суб’єктів співробітництва та 
акумулювання ними на визначений період ресурсів з 
метою спільного здійснення відповідних заходів;  

3) спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва підприємств, установ та 
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організацій комунальної форми власності - інфра-

структурних об’єктів;  

4) утворення суб’єктами співробітництва спі-

льних комунальних підприємств, установ та органі-

зацій – спільних інфраструктурних об’єктів;  

5) утворення суб’єктами співробітництва спі-

льного органу управління для спільного виконання 

визначених законом повноважень. 

Станом на 10.05.2017 року, згідно Реєстру до-

говорів про співробітництво територіальних громад 

[9], укладено 82 договори про співробітництво між 

територіальними громадами України на виконання 

Закону України "Про співробітництво територіаль-

них громад" [8].  

Найбільше договорів про співробітництво ук-

ладено у формі реалізації спільних проектів, що пе-

редбачає координацію діяльності суб’єктів співробі-

тництва та акумулювання ними на визначений пері-

од ресурсів з метою спільного здійснення відповід-

них заходів. Станом на 10.05.2017 року не укладено 

жодного договору з використанням форми співробі-

тництва – з утворення суб’єктами співробітництва 

спільного органу управління для спільного вико-

нання визначених законом повноважень. Пезпереч-

ним лідером за кількістю укладених договорів про 

співробітництво є Полтавська обл. (34 договори з 

82) [10]. 

Процес розробки стратегії соціально-

економічного розвитку ОТГ передбачає вибір пріо-

ритетів, у яких ОТГ може бути конкурентною щодо 

інших ОТГ регіону та країни. Цей вибір повинен 

здійснюватись за результатами діагностики наявних 

ресурсів, які ОТГ має у своєму розпорядженні – 

природні, виробничі, людські, фінансові, професійні 

кадрові та ін. Таку діагностику вкрай важко провес-

ти без наявності в громаді відповідного компетент-

ного кадрового складу. 

Наявність інтелектуального, кадрового потен-

ціалу – одна з головних передумов успішного функ-

ціонування та конкурентоспроможності ОТГ. Гро-

мада – це в першу чергу люди. Керівник повинен 

уміти грамотно управляти, розумітися на питаннях 

життєзабезпечення. Особи, які безпосередньо за-

ймаються розробленням та впровадженням заходів 

щодо забезпечення конкурентоспроможності ОТГ, 

мають бути компетентними, володіти необхідними 

професійними навичками, мати досвіт та креативне 

мислення. 

Сьогодні ситуація складається таким чином, що 

кадровий дефіцит відчувають невеликі громади з 

чисельністю населення нижче 5 тис. осіб, а також 

громади Донецької та Луганської області через бо-

йові дії на території даних областей. Тому необхідно 

звернути увагу на формування кадрового потенціа-

лу, для того щоб сформовані громади могли мати 

повноцінний виконком та фахівців управління, які б 

змогли правильно побудувати оргструктуру громади 

та працювати над напрямками підвищення її конку-

рентоспроможності. 

Одним із найголовніших чинників конкуренто-

спроможності ОТГ є чинник економічної (фінансо-

вої) спроможності. Міністерством регіонального ро-

звитку, будівництва та житлово-комунального гос-

подарства України було складено Рейтинг областей 

за формуванням спроможних територіальних громад 

[11]. Рейтинг було складено за чотирма параметрами 

моніторингу, зокрема: кількістю об’єднаних терито-

ріальних громад, площею об’єднаних територіаль-

них громад, територіальними громади, що 

об’єдналися та кількістю ОТГ, з чисельністю менше 

5000 осіб. Так, за даними рейтингу, Луганська обл. 

опинилась на 16 місці з 21, а Донецька обл. – на 14 

місці. 

Сьогодні значущості набувають питання не кі-

лькості громад, а їхньої якості. Перед тим, як 

об’єднуватися, необхідно порахувати, чи буде нова 

громада спроможною. При цьому варто враховувати 

рейтинг спроможності об’єднаних територіальних 

громад, нещодавно розроблений Міністерством [11].  

Крім вищезгаданих параметрів рейтингу, на 

основі фінансового моніторингу спроможності 159 

ОТГ за підсумками 2016 року, також були розроб-

лені чотири найбільш суттєві показники для терито-

ріальних громад: 

- власні доходи на 1-го мешканця; 

- рівень дотаційності бюджетів (питома вага 

базової/ реверсної дотації у доходах; 

- капітальні видатки на 1-го мешканця (без суб-

венцій з держбюджету); 

- питома вага видатків на утримання апарату 

управління у фінансових ресурсах громади (без суб-

венцій) [12, с. 2]. 

Фінансовий моніторинг та рейтингування за 

чотирма основними показниками показують сильні 

та слабкі місця об’єднаних громад.  

Перший показник – обсяги у бюджеті громади 

власних ресурсів на одного мешканця. Він дозволяє 

бачити перспективу доходів за рахунок обліку землі, 

нерухомості, акцизного податку. Це вказує на ефек-

тивність управлінських рішень на місцях. Другий 

показник – залежність громади від фінансування із 

держбюджету, рівень її економічної самодостатнос-

ті. Третій – це витрати громади на управлінський 

персонал. 

Методика підрахунку спроможності громад та-

кож може стати інструментом для того, щоб прави-

льно планувати об’єднання. Оцінку фінансової 

спроможності 366-ти ОТГ проведено на підставі ре-

зультатів моніторингу виконання місцевих бюдже-

тів за перше півріччя 2017 року та за 4 основними 

показниками (табл. 1), які відображають: власні до-

ходи на 1-го мешканця; рівень дотаційності бюдже-

тів (питома вага базової/реверсної дотації у дохо-

дах); питому вагу видатків на утримання апарату 

управління у власних ресурсах ОТГ (без трансфер-

тів з державного бюджету); капітальні видатки на 1-

го мешканця (без субвенцій з державного бюджету). 

На підставі зазначених показників сформовано зага-
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льний рейтинг ОТГ (наведено дані по Луганській та 

Донецькій обл.). 

Аналіз загального рейтингу з 366 ОТГ свідчить 

про те, що найнижчі показники фінансової спромо-

жності характерні для більшості невеликих громад. 

Виняток становлять окремі невеликі громади на те-

риторії, яких розміщені бюджетоутворюючі підпри-

ємства та потужні підприємства реального сектору 

економіки (наприклад, Шахівська ОТГ Донець-

кої обл.). 

У 2017 році завдяки Державного фонду регіо-

нального розвитку (ДФРР) на центральному рівні 

залишається можливість надання фінансової допо-

моги регіонам. Бюджет цього фонду в 2017 році 

становить 3,5 мільярда гривень (2,6 млрд грн вже 

було виділено Кабінетом Міністрів України на реа-

лізацію проектів регіонального розвитку). Субвенція 

на розвиток інфраструктури виділяється відповідно 

до площі ОТГ, кількості сільського населення та ви-

ключно під проекти. Так працює і ДФРР – виключно 

під проекти. Проектний менеджмент набуває ваги.  

Об’єднані територіальні громади отримують 

від держави кошти на розвиток інфраструктури і 

вже можуть їх використовувати. Але через брак до-

свіду у підготовці відповідних проектів їм потрібна 

підтримка і допомога фахівців, у тому числі — спе-

ціалістів обласних та районних державних адмініст-

рацій. Адміністрації мають не контролювати, як ви-

користовуються кошти субвенції, а надавати мето-

дичну, консультативну, координаційну допомогу 

громадам. Кошти субвенції мають бути максималь-

но ефективно використані і реально покращити ін-

фраструктуру, підвищити рівень послуг, які нада-

ються в громадах. 

Цього року швидкість подання проектів на фі-

нансування з ДФРР і їхня якість дещо підвищилися 

порівняно з 2016 роком, але все одно значна частина 

повертається на доопрацювання. Це обумовлено 

тим, що більшість проектів спрямована на ремонту-

вання та "залатування дір", а не на розвиток 

об’єднаних територіальних громад. Об’єднаним те-

риторіальним громадам необхідно навчитися писати 

якісні проекти, щоб отримувати ресурси з держав-

ного бюджету та від міжнародних фондів. 

Сьогодні допомога Україні, яку надають між-

народне співтовариство, міжнародні організації та 

фонди, є дійсно безпрецедентною. Уряд Японії, уряд 

України, Організація Об’єднаних Націй в Україні, 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) і 

Міжнародна Федерація Червоного Хреста та Черво-

ного Півмісяця (МФЧХ) здійснюватимуть спільну 

діяльність, спрямовану на надання життєво необхід-

ної гуманітарної допомоги та забезпечення серед-

ньострокової і довгострокової допомоги з відбудови 

регіонів, що постраждали внаслідок конфлікту на 

Сході України. Уряд Японії надає 13,64 млн. дол. 

США на виконання дев’яти проектів. 

Для ПРООН спільний проект ЄС / ПРООН 

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" 

(МРГ) є одним з найуспішніших щодо розбудови 

спроможності місцевих громад та сприяння форму-

ванню соціальної згуртованості й місцевого розвит-

ку по всій Україні. Аби краще зрозуміти роль, очі-

кування та можливості всіх учасників процесу деце-

нтралізації, нейтралізувати спротив реформі, який 

зазвичай базується на відсутності інформації, 

ПРООН співпрацює з цілим рядом партнерів (на-

приклад, Українською Асоціацією районних та об-

ласних рад (УАРОР) та Всеукраїнською асоціацією 

сільських та селищних рад (ВАССР) для вивчення 

уроків, які мали місце в процесі реалізації. ПРООН 

працює і долучилася до процесу організації роботи 

центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) 

всіх ОТГ існуючих і потенційних, які розпочали ак-

тивний процес об’єднання. 

 

 

Таблиця 
Оцінка фінансової спроможності ОТГ Луганської і Донецької обл.  

(із 366 ОТГ по Україні) за І півріччя 2017 року
2
  

Місце в зага-

льному 

рейтингу 

Область Назва ОТГ 

Показник 1 Показник 2 Показник 3 Показник 4 

Власні дохо-

ди на 1-го 

мешканця за I 

півріччя 2017 

(грн. на ос.) 

Рівень дотацій-

ності бюджетів 

(питома вага ба-

зової/ реверсної 

дотації  у дохо-

дах) (%) 

Капітальні ви-

датки на 1-го 

мешканця (без 

субвенцій з 

держбюджету) 

(грн./ос.) 

Питома вага вида-

тків на утримання 

апарату управлін-

ня у власних ресу-

рсах (без трансфе-

ртів) (%) 

3 Донецька  Шахівська 6 457.9 -2.6% 2064.1 8.6% 

14 Донецька Лиманська 2 351.1 0.0% 389.0 11.4% 

32 Донецька Миколаївська 1 399.6 -1.6% 255.2 10.8% 

36 Луганська Новопсковська 1 299.3 -1.0% 740.7 14.7% 

54 Донецька Соледарська 2 067.6 -6.4% 46.8 11.0% 

86 Луганська Білокуракинська 1 384.2 0.0% 181.7 21.8% 

93 Донецька Іллінівська 1 625.7 -9.6% 47.2 19.1% 

244 Луганська Чмирівська 632.7 19.0% 244.1 33.3% 

264 Донецька Черкаська 607.2 27.3% 611.2 48.0% 

 

                                                            
2 За даними мінрегіону [12].  
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Основною метою Проекту USAID "Муніципа-

льна енергетична реформа в Україні" (Проект Аге-

нтства США з міжнародного розвитку) є підвищен-

ня енергетичної безпеки України через удоскона-

лення енергетичної політики, розвиток енергоефек-

тивності, збільшення інвестицій в енергетичний сек-

тор. Збільшена енергоефективність кінцевого спо-

живання у поєднанні зі збільшеним виробництвом 

чистої енергії у середніх та великих містах допомо-

жуть скоротити споживання традиційної енергії в 

Україні, знизити витрати на енергоносії та скороти-

ти імпорт енергоресурсів, зменшити викиди парни-

кових газів. 

Важливою є не тільки термінова й короткотер-

мінова допомога від ЄС, а й підтримка системних 

змін в країні. В першу чергу, реформи децентраліза-

ції, яка дає можливість самостійно вирішувати пи-

тання залучення інвестицій й розвитку інфраструк-

тури. Перерозподіл бюджетних надходжень, додат-

кові повноваження для громад вже зараз дають мо-

жливість реалізовувати інфраструктурні проекти, 

змінюють обличчя сіл, поселень, міст. 

Не менш важливим чинником конкурентосп-

роможності ОТГ є наявність Громадських організа-

цій, діяльність яких направлена на підтримку розви-

тку ОТГ, захист прав громадян, освітні заходи, до-

помога у пошуках додаткових джерел отримання 

фінансування на розвиток ОТГ. 

Висновки. Необхідно враховувати чинники 

конкурентоспроможності громади при розробці та 

використанні на практиці управлінських, господар-

ських, політичних та інших рішень, спрямованих на 

забезпечення конкурентної позиції ОТГ. Це необ-

хідно для своєчасного і адекватного пристосування 

до змін, що відбуваються у внутрішньому і зовніш-

ньому середовищі ОТГ на основі відбору і посилен-

ня впливу "потрібних" чинників на активізацію кон-

курентних переваг громади. Не можливо врахувати 

вплив всіх чинників, отже ОТГ необхідно зосереди-

тись на найвагоміших у даний час.  

Для підвищення конкурентоспроможності ОТГ 

необхідно, перш за все, позбутися формальності у 

підходах до розробки перспективних планів та стра-

тегій соціально-економічного розвитку ОТГ. Про-

грама реалізації стратегії соціально-економічного 

розвитку ОТГ повинна базуватися на тому, що її на-

ріжним каменем є конкурентоспроможність. Сього-

дні Законодавством України не врегульовано низку 

питань пов’язаних з об’єднанням громад, ліквідаці-

єю районів та передачею повноважень на місця. На-

явність інтелектуального, кадрового потенціалу – 

одна з головних передумов успішного функціону-

вання та конкурентоспроможності ОТГ. Вплив тако-

го чинника як співробітництво громад демонструє, 

що співробітництво дає змогу ефективно вирішува-

ти місцеві проблеми, відчути переваги об’єднання 

зусиль і ресурсів заради розвитку територій і поліп-

шення надання послуг населенню. Одним із найго-

ловніших чинників конкурентоспроможності ОТГ є 

чинник економічної (фінансової) спроможності, 

оцінку якої Мінрегіон провів за чотирма показника-

ми: власні доходи на 1-го мешканця; рівень дота-

ційності бюджетів (питома вага базової/ реверсної 

дотації у доходах; капітальні видатки на 1-го меш-

канця (без субвенцій з держбюджету); питома вага 

видатків на утримання апарату управління у фінан-

сових ресурсах громади (без субвенцій). Сьогодні 

допомога Україні, яку надають міжнародне співто-

вариство, міжнародні організації та фонди, є дійсно 

безпрецедентною – Україна отримує фінансову до-

помогу від Японії, США, Німеччини, Швеції ООН, 

ЄС та ін.  

Необхідно враховувати чинники, які зумовлю-

ють підвищення конкурентоспроможності ОТГ, та 

розробляти відповідні організаційно-економічні ме-

ханізми її забезпечення. Подальшого дослідження 

набувають питання аналізу особливостей та методів 

оцінки конкурентоспроможності об’єднаних тери-

торіальних громад. 
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У статті розглянуто питання підвищення ефективності 

менеджменту персоналу за рахунок обґрунтування стру-

ктури організаційно-економічного механізму. Запропоно-

вано визначення змісту, порядку формування та реалізації 

організаційно-економічного механізму забезпечення ефе-

ктивності менеджменту персоналу, вирішення яких до-

зволить підвищити результативність діяльності підпри-

ємства. 

Ключові слова: менеджмент персоналу, організаційно-

економічне забезпечення, ефективність, ефективність 

менеджменту персоналу. 

 

Вступ. На сьогодні питанню забезпечення ефе-

ктивності менеджменту персоналу приділяється все 

більше уваги, так як в умовах глобальної інформа-

ційної економіки саме персонал може стати найваж-

ливішим ресурсом для досягнення необхідних кон-

курентних переваг. Ефективне використання персо-

налу є основним резервом зростання обсягів вироб-

ництва будь-якого підприємства, регіону, країни в 

цілому. 

Постановка проблеми. Актуальність даної 

проблеми полягає ще й в тому, що будь-яке сучасне 

підприємство, проіснувавши на ринку певну кіль-

кість часу, починає шукати шляхи поліпшення своєї 

роботи, резерви поліпшення використання персона-

лу. Однією з основних складових даного процесу є 

підвищення ефективності менеджменту персоналу 

за рахунок формування відповідного організаційно-

економічного механізму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню аспектів ефективності менеджменту пер-

соналу на підприємстві з точки зору активізації пер-

соналу та розробки відповідного механізму присвя-

чено наукові праці таких вчених, як: Л. Балабанова 

[1], Н. Гавкалова [2], Дж. Іванцевич [5], А. Кібанов 

[10], В, Крамаренко [11], В. Маслова [6], Б. Татулов 

[9] та інших.  

Мета статті. Незважаючи на накопичений нау-

ковий і практичний досвід з визначеної проблемати-

ки, залишаються актуальними питання щодо визна-

чення змісту, порядку формування та реалізації ор-

ганізаційно-економічного механізму забезпечення 

ефективності менеджменту персоналу, вирішення 

яких дозволить підвищити результативність діяль-

ності підприємства. У зв'язку з цим, метою роботи є 

обґрунтування структури організаційно-еконо-

мічного механізму забезпечення ефективності мене-

джменту персоналу. 

Результати досліджень. Перш ніж перейти до 

визначення сутності організаційно-економічного 

механізму забезпечення ефективності менеджменту 

персоналу, необхідно визначитись з розумінням ка-

тегорії «механізм». Так, більшість вчених наголо-

шують на його системній та комплексній характери-

стиці. Зокрема, В. Пономаренко під механізмом ро-

зуміє сукупність станів та процесів, із яких склада-

ється явище [7]. У економічній енциклопедії понят-

тя «механізм» визначають як систему, пристрій, 

спосіб, що встановлює порядок певного виду діяль-

ності [3]. Механізм, що забезпечує процеси розвитку 

визначається найчастіше як складова механізму 

управління, яка відповідно до теорії управління по-

винна об’єднувати цілі управління, критерії управ-

ління, фактори управління, методи управління. Тому 

багато дослідників зазначають, що дослідження 

складних економічних систем варто проводити саме 

з позиції системного підходу, який є основою роз-

робки методів і моделей удосконалення організацій-

ної структури, управління функціонуванням соціа-

льно-економічних об’єктів, формують методологію 

дослідження складних об’єктів у процесі їх моделю-

вання та аналізу [4, c. 43]. 

Що стосується категорії «організаційно-

економічний механізм», то його частіше використо-

вують у напрацюваннях з теорії управління. Так, на 

думку А. Сухорукова, організаційно-економічний 

механізм є «специфічною багатофункціональною і 

багатокомпонентною системою, яка складається з 
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комплексу взаємозалежних блоків (елементів систе-

ми), що піддаються впливу зовнішніх і внутрішніх 

чинників, але таких, що утворюють певну цілісність, 

яка прагне в своєму функціонуванні до досягнення 

конкретних цілей». Тобто елементами системи є 

конкретні організаційні, економічні, техніко-

технологічні заходи в їх взаємозв’язку і взаємозале-

жності, а також способи, прийоми, напрями діяль-

ності в розрізі основних блоків [8, с. 20]. 

Окрім цього, доцільно відзначити, що організа-

ційно-економічний механізм не може існувати як 

замкнена система, він є динамічною відкритою сис-

темою, яка враховує вплив множини внутрішніх та 

зовнішніх факторів, так як забезпечення ефективно-

сті промислового підприємства може гальмуватися 

або обмежуватися різними впливами та факторами. 

Необхідно зазначити, що ефективність мене-

джменту персоналу доцільно розглядати як частину 

загальної ефективності підприємства в цілому. В за-

лежності від того, як персонал виконує свої 

обов’язки, яким чином на підприємстві відбувається 

процес формування та використання інтелектуаль-

ного та соціального капіталу, досягається відповід-

ний рівень соціально-економічної ефективності ме-

неджменту персоналу. Як зазначає В. Крамаренко, 

ефективність в галузі управління персоналом озна-

чає досягнення цілей підприємства шляхом викори-

стання працівників за принципом економічної ви-

трати обмежених ресурсів. Цей принцип реалізуєть-

ся при найбільш сприятливому співвідношенні між 

результатом праці і масштабом його використання 

(продуктивність праці) та при найбільш сприятли-

вішому співвідношенні між результатами праці пер-

соналу і витратами на персонал (економічність пра-

ці) [11]. Тобто для визначення ефективності вченим 

пропонується розрахувати два показники: продук-

тивність та економічність праці. Тобто, за певних 

умов зростання одного показника може призводити 

до скорочення іншого, і навпаки. 

У той же час, Д. Іванцевич і А. Лобанов ствер-

джують, що оцінка ефективності менеджменту пер-

соналу – це систематичний, чітко формалізований 

процес, спрямований на визначення витрат і вигод, 

пов'язаних з програмами діяльності управління пер-

соналом для співвіднесення їх результатів із підсум-

ками базового періоду, з показниками конкурентів і 

з цілями підприємства [5]. У даному визначенні вра-

ховуються три важливі аспекти визначення ефекти-

вності: два внутрішні фактори, а саме аналіз плано-

вих показників та врахування стратегічних аспектів 

діяльності; та зовнішній фактор – а саме результати 

діяльності підприємств-конкурентів. Такий багатоа-

спектний підхід до визначення з одного боку дозво-

ляє врахувати широкий спектр факторів, що впли-

вають на ефективність, але, у той же час, створює 

певні труднощі з пошуком необхідної достовірної 

інформації та безпосереднім розрахунком показни-

ка. 

Також слід зауважити, що Б. Татулов при оцін-

ці ефективності менеджменту персоналу враховує 

витрати на досягнення поставлених цілей [9]. Тобто, 

на відміну від Д. Іванцевича та А. Лобанова, основ-

ним та єдиним аспектом визначення ефективності 

менеджменту персоналу є рівень досягнення страте-

гічних цілей підприємства. 

Крім того, необхідно приділити увагу основ-

ним підходам до ефективності менеджменту персо-

налу. Так, В. Маслова стосовно менеджменту пер-

соналу виділяє три підходи [6]: 

досягнення певного результату діяльності за 

допомогою спеціально підібраного, навченого і мо-

тивованого персоналу підприємства, сформованого 

в результаті реалізації обраної кадрової політики; 

досягнення цілей, поставлених перед менедж-

ментом персоналу, з мінімальними витратами кош-

тів; 

вибір найбільш ефективних методів управлін-

ня, що забезпечують результативність самого про-

цесу керування. 

Найбільш доцільною в прикладному застосу-

ванні є оцінка окремих напрямків роботи з персона-

лом (підсистем менеджменту персоналу), що дозво-

ляє не тільки ідентифікувати витрати на персонал, 

але і достатньо точно визначити показники ефекти-

вності. 

Щоб стверджувати, наскільки ефективна сис-

тема менеджменту персоналу, необхідні певні кри-

терії, які дозволяють зробити такий аналіз. Вибір 

тих чи інших критеріїв залежить від фактору керів-

ництва (діяльність конкретно взятого керівника), 

колективного (трудові показники колективу), або 

індивідуального (особливості виконавців) факто-

ру.Так, Б. Татулов на основі досліджень різних вче-

них-економістів виділяє дві групи критеріїв ефекти-

вності управління персоналом, а саме [9]: соціально-

психологічні (задоволеність колективу, самооцінка 

колективу, мотивація персоналу, авторитет керівни-

ка) та економічні (дієвість, якість, нововведення, 

економічність, продуктивність і прибутковість). 

Тобто такі економічні критерії, як економічність, 

продуктивність і прибутковість певним чином, 

пов’язані з ефективністю витрат на персонал.  

Організаційно-економічний механізм забезпе-

чення ефективності менеджменту персоналу на під-

приємстві, як будь-яка система управління, склада-

ється з керуючої (суб’єкти) та керованої (об’єкти) 

підсистем. Головними суб’єктами менеджменту пе-

рсоналу на підприємстві є лінійні та функціональні 

керівники всіх рівнів управління, працівники вироб-

ничих і функціональних підрозділів, які забезпечу-

ють керівників необхідною для менеджменту персо-

налу інформацією, об’єктами можуть виступати на-

ймані працівники, трудові колективи, структурні 

підрозділи, підприємство як єдине ціле.  
Важливою складовою формування організацій-

но-економічного механізму забезпечення ефектив-

ності менеджменту персоналу є визначення його ці-

лей: 

організаційних, що включають формування ор-

ганізаційної структури та структури менеджменту 
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персоналу, здійснення стабільних комунікаційних 

процесів між персоналом підприємства; 

мотиваційних, що включають управління мо-

тивацією поведінки персоналу, управління розвит-

ком персоналу, зниження плинності персоналу, 

управління соціальним розвитком; 

економічних, що включають підвищення ефек-

тивності праці, підвищення конкурентоспроможнос-

ті підприємства, досягнення максимального прибут-

ку та забезпечення високої соціальної ефективності 

функціонування; 

соціальних, що включають соціалізацію діяль-

ності персоналу, корпоративність в управлінні, ви-

рішення соціальних проблем. 

Таким чином, основними завданнями механіз-

му забезпечення ефективності менеджменту персо-

налу підприємства є: формування дієвої кадрової 

політики; створення ефективної системи мотивації 

персоналу на підприємстві, що включає моральне та 

матеріальне заохочення; орієнтація підприємства на 

інтелектуальний розвиток його персоналу; розвиток 

соціально орієнтованого управління на підприємст-

ві; розробка чітко формалізованих кадрових доку-

ментів тощо. 

Для вирішення основних завдань організацій-

но-економічного механізму забезпечення ефектив-

ності менеджменту персоналу, необхідно дотриму-

ватись конкретних принципів. Під принципами ро-

зуміються основні правила, норми і положення, 

якими повинні керуватися менеджери при форму-

ванні та реалізації механізму забезпечення ефектив-

ності менеджменту персоналу. Аналіз наукової літе-

ратури [1–2; 5–6; 9–11] дав змогу узагальнити та ви-

окремити найважливіші принципи, врахування яких 

забезпечить дієвість механізму забезпечення ефек-

тивності менеджменту персоналу: ефективність, 

стабільність, комплексність, системність, оптималь-

ність, збалансованість, оперативність, гнучкість. Ви-

значені принципи передбачають досягнення еконо-

мічного результату за рахунок нівелювання неефек-

тивних функціональних процесів, врахування різних 

форм, методів та засобів менеджменту персоналу, 

використання економічних механізмів і важелів, за-

безпечення балансу ресурсів та інтересів підприємс-

тва, здатність оперативно та конструктивно реагува-

ти на зміни та змінюватися під впливом зовнішніх 

факторів середовища. 
Необхідно акцентувати увагу, що аналіз існую-

чих класифікацій функцій управління дозволяє зро-
бити висновок, що існують основні функції управ-
ління, які притаманні всім без виключення організа-
ціям і системам управління та специфічні, які харак-
терні та конкретизовані відповідно до об’єкта 
управління. Реалізація функцій і принципів мене-
джменту персоналу здійснюється шляхом застосу-
вання різних методів адміністративних, економіч-
них, соціально-психологічних). 

Функціонування механізму відбувається також 
за допомогою важелів та інструментів мотивації і 
стимулювання персоналу. Так, до перших слід від-
нести зрозумілість мотиваційних заходів, забезпе-

чення здорових і досконалих умов праці, соціальну 
спрямованість мотивів та розробку і врахування 
продуманої системи покарань як деякого мотиву. 
Інструментами мотивації мають стати системи анке-
тування та виявлення мотивів, безпосередня оцінка і 
запровадження мотиваційних заходів, оцінка діло-
вих якостей персоналу, встановлення коефіцієнтів 
співвідношення мотивів за рівнем інноваційності 
робіт, встановлення коефіцієнтів співвідношень мо-
тивів за рівнем значущості професій. 

Важелями стимулювання високопродуктивної 
діяльності персоналу мають бути комбінації різних 
стимулів задля досягнення певної мети, диференціа-
ція стимулів за різними категоріями і групами пер-
соналу, а також за рівнями надання стимулів. 

В результаті мотиваційних та стимулюючих дій 
персонал підприємства має працювати більш проду-
ктивно, а отже, управління персоналом буде більш 
ефективним. 

Формування механізму забезпечення ефектив-
ності менеджменту персоналу представлено у ви-
гляді послідовної реалізації таких етапів: обґрунту-
вання цілей і завдань кадрової політики підприємст-
ва; формування стратегії менеджменту персоналу, 
яка повинна корелювати з існуючою загальною 
стратегією підприємства; визначення необхідних ін-
струментів мотивації та стимулювання персоналу, 
забезпечуючих складових механізму (нормативно-
правове, ресурсне, інформаційне, організаційне, фі-
нансово-економічне забезпечення), формулювання 
системи повноважень суб'єктів регулювання і їх фу-
нкціональний розподіл; розробка та вибір сценаріїв 
розвитку персоналу підприємства. 

Таким чином, організаційно-економічний ме-
ханізм забезпечення ефективності менеджменту пе-
рсоналу включає всю сукупність взаємопов’язаних 
форм, методів, засобів впливу на процеси системи 
менеджменту персоналу з метою здійснення підт-
римуючої та регулюючої діяльності керівництвом, 
що спрямована на забезпечення ефективного функ-
ціонування підприємства. Від стабільності функціо-
нування та розвитку механізму забезпечення ефек-
тивності менеджменту персоналу залежить повнота 
реалізації загальної стратегії підприємства. 
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Болотова О.О. Обґрунтування структури органі-

заційно-економічного механізму забезпечення ефекти-

вності менеджменту персоналу. 

У статті розглянуто питання підвищення ефекти-

вності менеджменту персоналу за рахунок обґрунтування 

структури організаційно-економічного механізму. Запро-

поновано визначення змісту, порядку формування та реа-

лізації організаційно-економічного механізму забезпечення 

ефективності менеджменту персоналу, вирішення яких 

дозволить підвищити результативність діяльності підп-

риємства. 

Ключові слова: менеджмент персоналу, організа-

ційно-економічне забезпечення, ефективність, ефектив-

ність менеджменту персоналу. 

 

Bolotova O.O. Reform of the structure of organiza-

tional and economic mechanism for provision of manage-

ment efficiency 

The article considers the questions about the increase of 

the effectiveness of personnel management due to the substan-

tiation of the structure of the organizational and economic 

mechanism. The definition of the content, the order of for-

mation and implementation of organizational and economic 

mechanism for ensuring the effectiveness of personnel man-

agement, the solution of which will increase the effectiveness 

of the enterprise, is proposed. 

Key words: personnel management, organizational and 

economic support, efficiency, effectiveness of personnel man-

agement. 
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GOAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF A REGION: ISSUES OF INSTITUTIONAL SUPPORT  

 

Buzko I.R., Semenenko I. M. 

 

 

 
В статті розглянуто сутність сталого розвитку регіону 

та проблематика переходу регіону на шлях до сталого 

розвитку. Зокрема, відзначено, що однією з проблем пере-

ходу регіонів до сталого розвитку є відсутність відповід-

ного інституційного забезпечення. Досліджено поняття і 

сутність інститутів, та проаналізовано основні думки 

вчених стосовно інституційного забезпечення сталого 

розвитку регіону. Відзначено, що у забезпеченні сталого 

розвитку грають роль як формальні, так і не формальні 

інститути. Визначено, що інститути мають визначати 

засади цільового управління підприємствами як суб'єктів 

регіону. Цільове управління сприятиме покладанню відпо-

відних цілей діяльності підприємства, узгоджених із 

принципами сталого розвитку, і гармонізації цілей влас-

ників підприємства та цілей інших суб'єктів регіону. В ре-

зультаті це сприятиме покращенню результатів діяльно-

сті підприємства, забезпечить узгодженість регіональ-

ного розвитку і діяльності підприємств, що у сукупності 

забезпечить сталий розвиток регіону. 

Ключові слова: сталий розвиток регіону, цільове управ-

ління підприємствами, інституційне забезпечення, ін-

ститут. 

 

 
Вступ. Перехід до сталого розвитку регіонів 

України сьогодні є актуальною проблемою, яка при-

вертає увагу як дослідників, так і державних органів 

влади. Принципи сталого розвитку стосуються бага-

тьох аспектів функціонування підприємств, життя та 

діяльності окремих людей. Перш за все, це стосу-

ється економічного розвитку регіонів, забруднення 

навколишнього середовища трудомісткими підпри-

ємствами та порушення прав людини та її можливо-

стей. Перехід на шлях сталого розвитку означає, що 

кожна людина довго буде жити в гармонії з приро-

дою та один з одним, що в кінцевому рахунку приз-

веде до досягнення головної мети концепції, розро-

бленої Г.Х. Брундтланд, яка полягає в наданні мож-

ливості майбутнім поколінням задовольнити їхні 

потреби. 

Сталий розвиток регіону можна визначити як 

здатність його елементів продовжувати стабільне 

функціонування та розвиток як окремо, так і разом. 

Окремо кожне підприємство може отримати бажані 

результати, бути впевненим у майбутньому, бути в 

змозі протистояти чинникам зовнішнього та внут-

рішнього середовища, при тому, що розвиток цього 

підприємства не завадить іншим підприємствам чи 

спільнотам працювати та розвиватися однаково. 

Взагалі, сталий розвиток регіону означає гармонію 

між усіма його елементами, беручи до уваги всі ас-

пекти їх функціонування та можливого розвитку. 

Тому цілі, що ставлять перед собою підприємства, 

які працюють в регіоні, мають відповідати концепції 

сталого розвитку і окресленим напрямам сталого ро-

звитку регіону.  

Незважаючи на значну увагу проблематиці ста-

лого розвитку регіонів, бракує конкретних заходів 

та дієвих програм щодо реалізації всіх пропозицій. 

Очевидно, що існуюча система підтримки та забез-

печення сталого розвитку регіону не здатна дійсно 

сприяти переходу регіонів на шлях до сталого роз-

витку. Це відбувається, перш за все, через відсут-

ність інститутів, які встановлюватимуть формальні 

та неформальні правила, за якими кожне підприємс-

тво та взагалі кожна установа в регіоні встановлю-

ватимуть відповідні цілі своєї діяльності, які не ли-

ше забезпечуватимуть задоволення інтересів цих 

суб'єктів, а і сприятимуть вже зазначеної гармоніза-

ції між цими суб'єктами, що у сукупному рахунку 

сприятиме сталому розвитку регіону в цілому. Тому 

актуальними постають дослідження, присвячені ін-

ституційному забезпеченню сталого розвитку регіо-

ну саме на основі цільового управління підприємст-

вами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сталий розвиток регіону є поширеним питанням до-

слідження і розглядається у працях багатьох науко-

вців. Серед них слід відзначити таких науковців, як 

О. М. Алимов, І. Драган, В. В. Микитенко [1; 2], Б. 

Андрушків, Н. Кирич, Л. Мельник, О. Погайдак [3, 

4, 5], О. В. Яценко [6], Л. В. Кривенко [7], Н. Л. 
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Шлафман, Н. Л. Уманець [8], С. М. Гріневська [9] та 

ін. Причому, роботи присвячені широкому колу 

проблематики сталого розвитку: від перспектив ста-

лого розвитку окремих регіонів та формування стра-

тегічного потенціалу сталого розвитку країни в ці-

лому в контексті регіональної карти до різних прак-

тик управління задля забезпечення сталого розвитку 

регіону. Привертають увагу технології управління за 

цілями та цілеорієнтоване формування потенціалу 

сталого розвитку суб'єкта певного рівня, оскільки за 

суттю сталий розвиток є концепцією, яка намагаєть-

ся поєднати множину цілей різних суб'єктів (які мо-

жуть бути як узгоджені одна з одною, так і супере-

чити одна одній). 

Інституційне забезпечення сталого розвитку 

регіону проте залишається дещо фрагментарним, 

незважаючи на всю його важливість. Так, Н. В. Пав-

ліха досліджувала інституційні засади сталого прос-

торового розвитку і, зокрема, відзначала про "засади 

управління сталим просторовим розвитком регіону 

як сукупності інституцій та інструментів", спрямо-

ваних на одночасне досягнення деяких цілей [10]. В. 

В. Кузьменко при дослідженні сталого розвитку ре-

гіону, зазначала, що кожний регіон є особливим у 

своєму розвитку, на що впливають безліч чинників, 

серед яких є інституціональні чинники [11], а О. В. 

Яценко зазначав про інституціональне забезпечення 

як умову для сталого розвитку регіону [6]. Г. О. 

Обиход пропонувала інституціоналізувати екологіч-

ну безпеку задля сталого розвитку [12]. Ґрунтовни-

ми є дослідження З. В. Герасимчук і В. Г. Поліщук, 

які аналізували теоретичні основи інституційного 

забезпечення стимулювання сталого розвитку регіо-

ну та зазначали про необхідність суттєвих інститу-

ційних реформ економічної системи в Україні [13], 

В. В. Химинець, який визначав інституційні основи 

сталого розвитку регіону в контексті синьої еконо-

міки [14]. Проте все ще бракує рекомендацій щодо 

запровадження певних інститутів для забезпечення 

сталого розвитку регіону, які основані на цільовому 

управлінні підприємствами. 

Метою статті є дослідження питань інститу-

ційного забезпечення сталого розвитку регіону на 

основі цільового управління підприємствами. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтуван-

ня отриманих результатів дослідження. Сталий 

розвиток регіону є складним поняттям, який охоп-

лює різне коло суб'єктів, їх інтересів і цілей, поєд-

нання і гармонізацію цих інтересів і цілей. Саме по-

няття сталого розвитку регіону не є остаточно ви-

значеним. Так, З. В. Герасимчук та В. Г. Поліщук 

під сталим розвитком регіону розуміли "процес пос-

тійного перетворення якісних та кількісних характе-

ристик регіональної соціо-еколого-економічної сис-

теми, спрямованого на досягнення динамічної рів-

новаги між суспільством, економікою та довкіллям, 

що забезпечує при цьому добробут нинішніх та 

майбутніх поколінь" [13]. У [15, с. 109] сталий роз-

виток також ототожнюють з процесом, визнаючи 

його як "процес прогресивних, якісних змін еконо-

мічного, соціального, екологічного потенціалу, які 

спрямовані на безпеку та гідне життя теперішніх і 

майбутніх поколінь за рахунок примноження, раціо-

нального використання та споживання всіх видів ре-

сурсів". У тій самій національній доповіді, присвя-

ченій дослідженню соціально-економічного потен-

ціалу сталого розвитку України та її регіонів, є ще 

одне визначення сталого розвитку – як "соціально-

економічного розвитку на основі такого викорис-

тання ресурсів, що не створює загрозу для ресурс-

них можливостей розвитку наступних поколінь" [15, 

с. 123]. З. М. Бурик визначає сталий розвиток як "пі-

дхід до регіонального розвитку, який функціонує 

для збалансування різних конкурентних потреб – 

екологічних, соціальних та економічних, з якими 

стикається суспільство". При цьому дослідник за-

значила, що сталий розвиток є керованим розвит-

ком, який має передбачити баланс між різними пот-

ребами регіону [16]. У кожному визначенні увага 

приділяється трьом визнаним складовим сталого ро-

звитку: економічній, соціальній, екологічній. Крім 

того, можна простежити акцент на необхідності 

врахування інтересів різних суб'єктів регіону. Таке 

гармонійне і безпечне співіснування різносторонніх 

суб'єктів можливе лише за умови функціонування 

відповідних інститутів, які регулюватимуть процес 

визначення відповідних цілей діяльності цих суб'єк-

тів (насамперед, підприємств, як тих, що роблять 

найбільший вплив на навколишнє середовище та ви-

значають економічний розвиток регіону). 

С. М. Гріневська, розглядаючи перспективи 

сталого розвитку регіону, визначила такі цілі, як за-

безпечення єдиної цілісної моделі соціального, еко-

номічного та екологічного розвитку регіону; зрос-

тання добробуту населення регіону; забезпечення 

динамічного соціально-економічного зростання; 

збереження навколишнього середовища та раціона-

льне використання й відтворення природно-

сировинного потенціалу; задоволення потреб насе-

лення регіону на основі розбудови високоефектив-

ної економіки та системи управління господарським 

комплексом; стимулювання структурних перетво-

рень економіки регіону [9]. Цілком очевидно, що за-

безпечення єдиної цілісної моделі вимагає узго-

дження цілей різних груп інтересів і відповідного 

цільового управління підприємствами, які функціо-

нують в регіоні. 

Модель сталого розвитку регіону, за думкою Н. 

Л. Шлафман, Н. Л. Уманець, є моделлю ресурсного 

типу, а будь-яким ресурсам притаманні процеси на-

дходження та вилучення, а, отже, від швидкості цьо-

го процесу залежить якість прийняття управлінсь-

ких рішень не тільки на довгостроковий, але й на 

коротко- та середньостроковий періоди [8]. Тому 

необхідним є вчасне цільове управління підприємс-

твами, яке враховуватиме час і оперативність ухва-

лення відповідних рішень і надасть змогу підприєм-

ствам та регіону в цілому стало розвиватися. 

Необхідність зосередитися на реалізації цільо-

вих функцій суб’єктами державного управління за-
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значено і у роботі О. Алимова, І. Драган. Дослідни-

ки зазначали, що для створення і реалізації дієвої 

стратегії сталого розвитку держави в цілому необ-

хідно у тому числі "зосередження підвищеної уваги 

на соціально-політичних, еколого-економічних і си-

стемно-універсальних можливостях сталого розвит-

ку" [1, с. 271]. Саме цільовий підхід і встановлення 

відповідних цільових орієнтирів використовуються 

для формування і використання стратегічного поте-

нціалу сталого розвитку. А сам стратегічний потен-

ціал сталого розвитку України представляє собою 

сукупність граничних ресурсних, технологічних, на-

уково-технічних, організаційно- й соціально-

економічних, геополітичних резервів і можливостей, 

що використовуються з метою гармонізації та дося-

гнення певних економіко-політичних, техніко-

технологічних і соціальних цілей як у межах держа-

ви, так і на міжнародній арені в інтересах забезпе-

чення збалансованості розвитку та високого рівня 

економічної безпеки в системі економіка – екологія 

– соціум [1, с. 272]. Погоджуємось з думкою необ-

хідності впровадження цілеорієнтованого регулю-

вання розвитку такого потенціалу і зазначаємо на 

необхідності впровадження цільового управління на 

підприємствах-суб'єктів регіону задля його сталого 

розвитку. 

Формулювання цілей є важливим завданням 

управління і характеристикою компетентності кері-

вників підприємства. Цільова підсистема управління 

є першою з підсистем при побудові ефективної сис-

теми управління. На думку А. Устенка самі цілі під-

приємства можна досліджувати на трьох рівнях: ло-

кальному, системному (корпоративному) і загально-

системному. Локальний рівень передбачає встанов-

лення і досягнення цілей окремого структурного 

підрозділу соціально-економічної системи; систем-

ний рівень – на рівні соціально-економічної систе-

ми, загальносистемний рівень – цілі у зовнішньому 

конкурентному середовищі. При чому у зовнішньо-

му середовищі має відбуватися адаптація до нього 

самої соціально-економічної системи [17]. Можна 

погодитися з А. Устенком щодо необхідності врахо-

вувати зовнішнє середовище для постановки цілей 

будь-якої системи. Саме гармонізація і узгодження 

цілей різних груп інтересів всередині регіону сприяє 

його переходу на шлях до сталого розвитку. Слід 

додати, що різні системи в регіоні і складають саму 

систему "регіон", тому при цілепокладанні слід та-

кож це враховувати. Цільове управління сприятиме 

покращенню результатів діяльності підприємства. 

Проте для цього необхідно постійно враховувати 

поточні та перспективні зміни умов та чинників фу-

нкціонування підприємства і вчасно змінювати або, 

принаймні, забезпечувати гнучкість і можливість 

змін цілей груп інтересів щодо діяльності підприєм-

ства для пристосування до цих умов. 
Одна з проблем, які перешкоджають суб'єктам 

різного рівня стало розвиватися, є відсутність інсти-
туційного забезпечення сталого розвитку регіону на 
основі цільового управління підприємствами. Ста-

лий розвиток взагалі не розглядається як сукупність 
кількох елементів, які передбачають гармонізацію 
інтересів нинішнього та майбутніх поколінь або га-
рмонізацію елементів різного рівня (як, наприклад, 
держава-регіон-підприємство). Всі елементи розгля-
даються окремо один від одного, а іноді окремі на-
прямки діяльності підприємства або їх різні ефекти 
не враховуються при плануванні майбутньої діяль-
ності підприємства, або взагалі суперечать напря-
мам розвитку регіону. Деякі підприємства регіону 
часто розглядають сталий розвиток з метою підви-
щення продуктивності та тривалості життєвого цик-
лу в умовах динамічного середовища. Тому екологі-
чні та соціальні проблеми залишаються без уваги. 
Це впливає на сталий розвиток всього регіону, оскі-
льки без сталості одного підрозділу сталий розвиток 
регіону (як системи) неможливий. 

Серед інших проблем, що стосуються сталого 
розвитку регіонів України, можна назвати тих, які в 
певний час є більш важливими для певних верств 
суспільства: низький рівень життя, відсутність якіс-
ної освіти, соціальна напруженість тощо. Якщо ми 
подивимося на країни, які намагаються привернути 
увагу всього світу до проблем сталого розвитку, ми 
бачимо, що в основному це країни, які мають висо-
кий рівень життя та доходів населення тощо, і в 
яких функціонують різні інститути, які формально 
або неформально визначають цілепокладання су-
б'єктів задля сталого розвитку і закладають цей 
шлях сталого розвитку із самого початку діяльності 
цих суб'єктів. Таким чином, ці країни намагаються 
привернути увагу вчених з усього світу до екологіч-
них або соціальних проблем країн, що розвивають-
ся, та тих, хто намагається досягти певного рівня та 
темпів економічного зростання. У таких країнах пі-
дприємства застосовують певну концепцію управ-
ління, яка гармонізує цілі власників капіталу підп-
риємства та цілі інших суб'єктів регіону. Гармоніза-
ція або узгодження цілей є доцільним задля сталого 
розвитку, оскільки дозволяє уникнути багатьох про-
блем, що цьому перешкоджають, та зайвому витра-
чанню ресурсів на їх вирішення. Тому керівництво 
підприємств має застосовувати цільове управління 
саме для цих цілей, а функціонування відповідного 
інституційного забезпечення сприятиме такому 
управлінню задля сталого розвитку регіону. 

Думки стосовно інституціонального забезпе-
чення сталого розвитку не є однозначними. Так, на-
приклад, Б. Мюллер і Ч. Мюллер вважали, що ста-
лий розвиток є обмеженням для економічної діяль-
ності. Успішна реалізація політики сталого розвитку 
суттєво залежить від інститутів певної країни. Ін-
ститути є формальними законами та неформальними 
нормами, які, з одного боку обмежують, а з іншого 
боку, сприяють розробленню економічних рішень. 
Вони також визначають права власності та трансак-
ційні витрати, які разом із наявною технологією та 
витратами на трансформацію та перехід на нову 
концепцію або стратегію впливають на економічні 
показники. Тобто автори визначили і сталий розви-
ток, і інститути як обмеження економічної активно-
сті, що, на їхню думку, підкреслює тісний зв'язок 
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між цими поняттями. Будь-яка спроба переходу ре-
гіону на шлях до сталого розвитку буде пов'язана зі 
зміною інститутів, які в даний час обмежують вико-
ристання цього ресурсу. Це може, наприклад, спри-
чинити зміну прав власності, наявність яких само по 
собі є інститутом. Крім того, можливість зміни цих 
інститутів залежить від законів країни та політичної 
системи, які також є інститутами. Країні з добре фу-
нкціонуючими правовими та іншими інститутами 
буде легше перейти на шлях до сталого розвитку, 
порівняно з країнами з менш розвиненими інститу-
тами. Тому більше уваги слід приділяти тому, що 
пропоновані стратегії та інструменти мають бути 
сумісними з інститутами, які будуть працювати на 
цій території [18].  

О. П. Славкова відзначала, що ефективний ін-
ституціональний розвиток територій грає значну 
роль у забезпеченні сталого розвитку, оскільки 
створює адекватні умови для взаємодії між економі-
чними агентами. Будь-якому підприємству вигідно 
дотримуватися встановлених норм та правил, оскі-
льки вони полегшують його взаємодію з іншими 
економічними агентами та сприяють реалізації еко-
номічних інтересів. Інституціональне забезпечення 
сталого розвитку представляє собою "процес забез-
печення єдності інституцій, які передбачають одно-
часне застосування державних, фінансових, еконо-
мічних, правових заходів, правил, норм та рішень, 
що розробляються та спрямовуються адміністратив-
ними інститутами на регулювання питань, 
пов’язаних з розвитком територій" [19, с. 88]. 

І. В. Пушкарь вважав, що ще не розроблено ін-
ституціональних засад сталого розвитку регіонів 
[20]. З. В. Герасимчук і В. Г. Поліщук зазначали, що 
успадкована з радянських часів інституційна систе-
ма не здатна забезпечити сталий розвиток вітчизня-
них регіонів. Сама по собі система є нерозвиненою, 
а інститути можуть суперечити один одному [13]. 
Схожої думки дотримувався В. В. Химинець, який 
відзначав, що недостатність інституційного забезпе-
чення стримує сталий розвиток регіонів [14]. Тому 
саме перетворення інститутів сприятиме подальшо-
му сталому розвитку країни та її регіонів, якщо "но-
воутворені" інститути визначатимуть засади цільо-
вого управління суб'єктів регіону. 

Інститути сталого розвитку покликані коорди-
нувати поведінку усіх суб’єктів згідно із завданнями 
та принципами забезпечення сталого соціо-еколого-
економічного розвитку [21, с. 148]. О. П. Славкова і 
виділяє інститути згідно складових сталого розвит-
ку: соціальні, економічні, екологічні [19]. На думку 
Г. О. Обиход, інституціональні елементи охоплю-
ють суб’єктів державної політики [12]. Проте існує 
значна кількість неформальних норм, які саме і є ви-
значальними для сталого розвитку регіону. Звісно, 
законодавство визначає юридичні аспекти функціо-
нування підприємств, але іноді саме неформальні 
правила спонукають підприємства встановлювати 
цілі, інші за отримання прибутку. 

Ю. С. Кулик та М. Ю. Крило зазначали, що 
взаємодія державних, правових, ринкових та гро-
мадських інститутів має лежати в основі формуван-

ня принципово нового організаційно-інституційного 
середовища [22, с. 153]. У [23] визначені складові 
інституціонального середовища, необхідного для 
інноваційного розвитку системи робочих місць та 
ринку праці в системі сталого розвитку. Зокрема, у 
зазначену структуру входять політико-правові ін-
ститути; інститути, які забезпечують процеси люд-
ського розвитку та відтворення робочої сили; спеці-
алізовані економічні інститути. При цьому, для до-
сягнення кращих результатів має відбуватися "ме-
режева децентралізація інституційної структури 
стратегічного державного управління", яка передба-
чає у тому числі цільові програми інституційних пе-
ретворень. 

У [4] зазначено про роль освіти у забезпеченні 
сталого розвитку економіки. Освітні інститути є 
дійсно важливими для сталого розвитку регіону. 
Саме шляхом надання освіти (протягом всього жит-
тя) можуть формуватися принципи цілепокладання 
на підприємствах задля сталого розвитку регіонів. У 
деяких країнах (Швеція, Угорщина, США, Японія, 
Данія, Швейцарія та ін.) усвідомлення необхідності 
переходу до сталого розвитку закладене ще у проце-
сі навчання спеціалістів у різних сферах, про що 
свідчить вступ спеціальних курсів з питань сталого 
розвитку до навчального плану вищих навчальних 
закладів; нові спеціальності, пов'язані з стратегіч-
ною сталістю складних систем у вузах та коледжах; 
збільшення кількості наукових досліджень, присвя-
чених проблемам та напрямам сталого розвитку со-
ціально-економічних систем. Незважаючи на попу-
лярність концепції сталого соціально-еколого-
економічного розвитку в Україні, практичних захо-
дів щодо впровадження дисциплін, що стосуються 
цієї проблеми, є мало. Впровадження принципів 
сталого розвитку вимагає підготовки нової категорії 
менеджерів, які мають знання в різних сферах та 
можуть створювати гармонію між учасниками на рі-
зних рівнях. До того, впровадження принципів ста-
лого розвитку вимагає цільового управління підпри-
ємствами, що забезпечить узгодженість регіональ-
ного розвитку і діяльності підприємств. 

Під інституційним забезпеченням розуміють 
утворення нових або реорганізація (удосконалення) 
існуючих інституцій (структур) [24]. Інститути – це 
історично укладені правила, норми, традиції соціа-
льних відносин між індивідуумами, структуровані в 
адекватні громадські організації, а також механізми 
їх становлення і функціонування. Тобто на думку 
автора, в цьому понятті виділені два основних мето-
дологічних напрямки: інститути-організації та ін-
ститути-правила, норми [25]. Серед загальних ознак, 
притаманних будь-якому інституту є такі, як: 

виділення певного кола суб'єктів, які вступають 
в процесі діяльності у відносини, що, в свою чергу, 
набувають стійкий характер; 

наявність специфічних норм і приписів, що ре-
гулюють поведінку суб'єктів в рамках суспільного 
інституту; 

наявність соціально значущих функцій інститу-
ту [26].  
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Виходячи з цього, інститути, які забезпечува-
тимуть сталий розвиток регіону, мають працювати з 
певним колом суб'єктів, володіти певними нормами 
і приписами, які регулюватимуть поведінку цих су-
б'єктів, мати відповідні значущі для сталого розвит-
ку функції. 

Запровадження прозорих, ефективних і відпо-
відальних інститутів задля вирішення завдань із до-
сягнення цілей сталого розвитку закладено у Резо-
люції, ухваленої Генеральною Асамблеєю ООН у 
2015 році, "Перетворення нашого світу: Порядок 
денний в області сталого розвитку на період до 2030 
року" [27]. Для досягнення будь-якої цілі сталого 
розвитку необхідна комбінація чинників, у тому чи-
слі: юридична, нормативна компоненти; численна 
кількість інститутів, які "втручаються" на різних рі-
внях; і потенційно більш широкі суспільні зміни, 
наприклад, у соціальних нормах, які самі можуть ві-
дбутися в результаті змін інститутів [28]. Можна по-
годитися з тим, що досягнення цілей сталого розви-
тку не може бути здійснено за умови функціонуван-
ня лише одного інституту. Тому необхідно запрова-
дити сукупність інститутів, які сприятимуть визна-
ченню відповідних цілей різними суб'єктами регіо-
ну, що у кінцевому рахунку забезпечуватиме його 
сталий розвиток. 

Інституціоналізація передбачає побудову між 
суб'єктами стійких і впорядкованих відносин, які 
дозволяють ініціювати, забезпечувати, поширювати 
і оцінювати певні процеси. Інституційний аспект 
збалансованого розвитку включає широкий спектр 
методів, способів, правил, норм поведінки, механіз-
мів реалізації, форм організації та взаємодії; напря-
мків розвитку суспільних груп і виробничих ком-
плексів, які забезпечують вирішення екологічних, 
економічних, соціальних і науково-технічних пи-
тань в процесі, який визначається як сталий розви-
ток соціально-економічних систем. Інституційне се-
редовище регіону представляється як сукупність 
формальних і неформальних інститутів, які функці-
онують в регіоні. Серед таких інститутів автори ви-
діляють інститут інноваційних процесів, інститут 
підприємництва, інститут власності, правовий ін-
ститут [25]. 

З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук, В. В. Хими-
нець вважали, що значущими інститутами для ста-
лого розвитку регіону є державні і регіональні ін-
ститути регулювання економіки, соціальної сфери 
та еколого-економічні інститути. А інституційне за-
безпечення стимулювання сталого розвитку регіону 
передбачає постійний цілеспрямований вплив орга-
нів влади на деяких суб'єктів для забезпечення пев-
ного рівня стандартів (соціальних, економічних, 
екологічних) існування населення регіону. Ключо-
вими чинниками впливу є нормативно-правова та 
інформаційна бази [13, 14]. Тобто поділ цих інсти-
тутів відбувається за групами за трьома аспектами 
сталого розвитку будь-якої системи. 

На думку авторів [13], зовнішні інститути 
включають фінансово-кредитні установи та міжна-
родні організації, які займаються питаннями сталого 
розвитку, а внутрішні – органи влади. Крім того, ін-

ститути не лише впливають на сталий розвиток ре-
гіону, а можуть бути також самим результатом тако-
го розвитку. Інституційні перетворення державної 
політики переважно включають відповідні заходи 
щодо стимулювання регіонів за допомогою транс-
формації податкової, бюджетної, інвестиційно-
інноваційної політики ресурсо- і енергозбереження, 
впровадження екологічної техніки і технології. Ін-
ституційні інструменти містять державні замовлен-
ня на певні пріоритетні та ефективні в екологічному 
та соціальному плані проекти, прикордонне співро-
бітництво регіонів у галузі сталого розвитку, а та-
кож проекти із залучення коштів, спрямованих на 
реалізацію програм в контексті забезпечення стало-
го розвитку регіону, угоди про співпрацю між різ-
ними установами в галузі сталого розвитку [13]. 
Слід відзначити недостатність уваги неформальним 
інститутам, які можуть сприяти забезпеченню ста-
лого розвитку регіону. Ця думка підтверджується 
дослідженням Л.В. Кривенко, в якому зазначалось 
про недостатність уваги саме соціальним інструмен-
там у забезпеченні сталого розвитку регіону, адже 
саме вони спрямовані на підвищення екологічної та 
соціальної культури і, отже, досягнення згоди у пи-
таннях природозбереження. Соціальні інструменти 
включають морально-етичний вплив та переконан-
ня, до яких відносять освіту і виховання, доступ-
ність інформації, суспільний тиск, переговорні про-
цеси й добровільні екологічні погодження, соціаль-
на мобілізація і соціальна звітність [7]. Тобто ці ін-
струменти можуть виступити основою для нефор-
мального інституційного забезпечення сталого роз-
витку регіону, які запровадять цільове управління на 
підприємстві. Тому ним слід приділити особливу 
увагу. 

Сукупність формальних та неформальних ін-
ститутів мають утворювати так звану інституційну 
рівновагу (еквілібріум), яка існує, коли неформальні 
інститути підтримують та зміцнюють формальні ін-
ститути та функціонування "інституційного вряду-
вання". У випадку наявності такої рівноваги слабкі 
формальні інститути скоріше за все не будуть мати 
негативний вплив на економічну, соціальну або еко-
логічну сферу. Окрім повної інституційної рівноваги 
дослідники представили й інші варіанти "інститу-
ційних рівноваг", які відбуваються через різний рі-
вень міцності формальних та неформальних установ 
та їх стимулюючий або перешкоджаючий вплив на 
сталий розвиток. Часто інституційне забезпечення 
сталого розвитку є "змішаним" набором ефективних 
та неефективних інститутів. Ідеальна інституційна 
рівновага, що позитивно впливає на сталий розви-
ток, досягається лише тоді, коли формальні та нефо-
рмальні інститути стимулюють сталий розвиток, і 
"інституційне врядування" є ефективним у застосу-
ванні формальних правил і норм. Такі формальні 
правила й норми та "інституційне врядування" сти-
мулюють стале споживання, зменшує можливості 
для опортуністичної поведінки та трансакційні ви-
трати на отримання необхідної інформації. Нефор-
мальні інститути також впливають на те, що люди 
не демонструють опортуністичну поведінку та підт-
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римують сталі моделі виробництва та споживання 
[29]. Слід погодитися з дослідниками, що неформа-
льні інститути іноді відіграють більш важливу роль 
у забезпеченні сталого розвитку, ніж формальні ін-
ститути та "інституційне врядування". Часто форма-
льні інститути не можуть "змусити" підприємство 
встановлювати цілі, які враховують інтереси інших 
суб'єктів регіону, тоді як неформальні інститути 
можуть не лише не змушувати це робити, а спричи-
няти власне бажання у керівників підприємств уста-
новлювати цілі, які сприяють забезпеченню сталого 
розвитку всього регіону. 

Висновки та перспективи подальшого дослі-
дження. Таким чином, сталий розвиток регіону пе-
редбачає гармонійний розвиток всіх його суб'єктів, 
беручи до уваги всі аспекти їх функціонування та 
можливого розвитку, та є орієнтиром для всієї краї-
ни та діяльності його кожного окремого суб'єкта 
(підприємства). На шляху до сталого розвитку регі-
ону постають значні проблеми і завдання. Однією з 
головних перепон є відсутність формальних і нефо-
рмальних інститутів, функціонування яких сприяє 
забезпеченню сталого розвитку регіону. Тому важ-
ливим є створення відповідного інституційного за-
безпечення сталого розвитку регіону на основі ці-
льового управління підприємствами, яке передбача-
тиме існування як формальних, так і неформальних 
інститутів.  

Інститути мають запроваджувати і забезпечу-
вати відповідне цільове управління на підприємст-
вах, яке надасть змогу ставити відповідні цілі, узго-
джені з принципами сталого розвитку, і гармонізу-
вати цілі власників капіталу підприємства та цілі 
інших суб'єктів регіону. Гармонізація або узгоджен-
ня цілей є доцільним задля сталого розвитку регіо-
ну, оскільки дозволяє уникнути багатьох конфліктів, 
проблем та втрат ресурсів. Це сприятиме запрова-
дженню ефективних стратегій сталого розвитку ре-
гіонів та гармонізації інтересів нинішнього та май-
бутніх поколінь в регіоні. Для цього необхідно пос-
тійно враховувати поточні та перспективні зміни 
умов та чинників функціонування підприємства і 
вчасно змінювати або, принаймні, забезпечувати 
гнучкість і можливість змін цілей груп інтересів 
щодо діяльності підприємства для пристосування до 
цих умов задля сталого розвитку регіону. 
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Бузько И. Р., Семененко И. М. Целевое управле-

ние предприятиями для устойчивого развития регио-
на: вопросы институционального обеспечения. 

В статье рассмотрены сущность устойчивого раз-
вития региона и проблематика перехода региона на путь 
устойчивого развития. В частности, отмечено, что од-
ной из проблем перехода регионов к устойчивому разви-

тию является отсутствие соответствующего институ-
ционального обеспечения. Исследовано понятие и сущ-
ность институтов, и проанализированы основные мнения 
ученых относительно институционального обеспечения 
устойчивого развития региона. Отмечено, что в обеспе-
чении устойчивого развития играют роль как формаль-
ные, так и не формальные институты. Определено, что 
институты должны определять основы целевого управ-
ления предприятиями как субъектов региона. Целевое 
управление будет способствовать полаганию соответ-
ствующих целей деятельности предприятия, согласован-
ных с принципами устойчивого развития, и гармонизации 
целей владельцев предприятия и целей других субъектов 
региона. В результате это приведет к улучшению ре-
зультатов деятельности предприятия, обеспечит согла-
сованность регионального развития и деятельности 
предприятий, что в совокупности обеспечит устойчивое 
развитие региона. 

Ключевые слова: устойчивое развитие региона, це-
левое управление предприятиями, институциональное 
обеспечение, институт. 

 

Buzko I. R., Semenenko I. M. Goal management of 

enterprises for sustainable development of a region: issues 

of institutional support. 
The article examines the essence of sustainable devel-

opment of a region and the problems of transition of a region 
to sustainable development path. In particular, one of the 
problems of transition of regions to sustainable development 
is absence of adequate institutional support. The concept and 
essence of institutes have been investigated, and the main 
views of scientists towards institutional support of sustainable 
development of a region have been analysed. Both formal and 
non-formal institutes play significant role in promoting sus-
tainable development. It has been determined that institutes 
should define the principles of goal management of enterpris-
es as subjects of a region. Goal management would promote 
setting the appropriate goals of an enterprise, which correlate 
to the principles of sustainable development, and harmonize 
goals and objectives of owners of an enterprise and goals and 
objectives of other entities in the region. For this purpose it is 
necessary for an enterprise to take into account current and 
future changes in the conditions and factors of its own func-
tioning and to modify or at least provide flexibility and the 
possibility of changing the goals and objectives of stakehold-
ers regarding the activities of an enterprise to adapt to these 
conditions. As a result, it would improve the results of an en-
terprise, ensure the coherence of regional development and 
activities of enterprises, which together would support sus-
tainable development of a region. 

Key words: sustainable development of a region, goal 
management of enterprises, institutional support, institute. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОЇ КООРДИНАЦІЇ  
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OF ENTERPRISES' INTERACTION IN REGIONAL CLUSTERS 
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В статті запропонована інституціональна модель стра-

тегічної координації взаємодії підприємств в регіональних 

кластерах. Проаналізовано взаємодію між контролюю-

чими групами в регіональному кластері підприємств на 

основі відносин підпорядкованості і еквівалентності. По-

казано схему ідентифікації рівня впливу контролюючих 

груп в регіональному кластері підприємств. Обґрунтова-

но доцільність використання в стратегічній координації 

взаємодії підприємств в регіональних кластерах мотива-

ційно-факторного аналізу. Визначено фактори, що впли-

вають на процес змін в регіональному кластері підпри-

ємств: об’єктивні фактори зовнішнього середовища, мо-

тиви і вимоги суб'єктів ініціації та внутрішні мотиви 

суб’єкта змін. Запропоновано похід до ідентифікації рівня 

впливу контролюючих груп в регіональному кластері підп-

риємств, який може бути доведений до програмного рів-

ня і служити основою діагностики в системі підтримки 

ухвалення рішень зі стратегічної координації взаємодії 

підприємств в регіональному кластері. 

Ключові слова: стратегічна координація, регіональний  

кластер, підприємство, інститут, мета, група інтересів, 

взаємодія. 

 

 

Постановка проблеми. Проблеми у функціо-

нуванні та розвитку регіонів виникають на основі 

змін у реальних складових матеріального світу, але 

їх не можна розглядати окремо від трансформації 

уявлень про ці об’єкти в межах сучасної теорії 

управління та економічної теорії, які відбуваються 

наразі на основі інституціональної парадигми. Якщо 

звернутися до світової теорії і практики управління, 

то можна відзначити, що принципи детермінізму і 

оптимізації діяльності підприємства втратили свою 

актуальність в умовах динамічного зовнішнього се-

редовища. В Україні ці процеси супроводжувалися 

процесом первісного накопичення капіталу та пода-

льшим поділом сфер впливу у різних галузях про-

мисловості між крупними власниками капіталів. Для 

існуючої сьогодні в Україні корпоративної структу-

ри економіки (основаної на інтересах окремих груп 

контролю) більшість напрямів наукових досліджень 

потребує свого корегування щодо інститутів влас-

ності, управління і контролю. Найбільше значення в 

таких умовах набуває динамічна складова взаємодії 

цих інститутів, яка виявляється в процесах стратегі-

чної координації взаємодії підприємств в регіональ-

ному кластері. 

Проблема стратегічної координації взаємодії 

підприємств в регіональному кластері пов’язана з 

рядом важливих наукових і практичних завдань. Ро-

зробка та впровадження заходів щодо стратегічної 

координації взаємодії підприємств в регіональному 

кластері по суті є інструментами регіонального 

управління, для реалізації яких необхідна відповідна 

система управління змінами, що виконує наступні 

основні функції: спрямовуючу – обґрунтування ці-

лей і вибір головних шляхів їх досягнення; коорди-

нуючу – балансування найважливіших ресурсних 

обмежень і узгодження суперечливих інтересів груп 

власності, управління та контролю; стимулюючу – 

формування стимулів до регіонального розвитку.  

Одним з найбільш складних завдань в процесі 

стратегічної координації взаємодії підприємств в ре-

гіональному кластері є узгодження суперечливих ін-

тересів. Для його вирішення аналітик повинен мати 

чітке уявлення про склад і структуру економічних і 

політичних інтересів в регіоні, знати і постійно вра-

ховувати інтереси не тільки загальні для регіону та 

підприємств, але і специфічні. Без такого знання не 

можуть бути сформульовані цільові орієнтири роз-

витку регіональних кластерів підприємств, не може 

діяти і внутрішній механізм управління, механізм 

стимулювання і мотивації праці.  

Аналіз досліджень і публікацій з даної про-

блеми показує, що регіональний кластер підпри-

ємств є складним комплексом взаємодій між окре-

мими індивідами і групами з приводу надання ресу-
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рсів і отримання вигоди. У попередніх дослідженнях 

нами було розроблено інституціональну модель вза-

ємодії економічних агентів у процесі управління ор-

ганізаційними змінами на підприємстві [1]. Зважаю-

чи на універсальність застосовуваного при цьому 

інструментарію моделювання, ці розробки можна 

застосовувати для моделювання стратегічної коор-

динації взаємодії підприємств в регіональних клас-

терах.  

Група суб’єктів, діяльність яких спрямована на 

досягнення однієї або сукупності тісно пов’язаних 

між собою цілей економічної системи, яка може 

пред’являти вимоги до підприємства зустрічається в 

наукових публікаціях під різними термінами: заці-

кавлені групи [2], контролюючі групи [3], групи ін-

тересів [4], стейкхолдери [5]. Існування і взаємодія 

цих груп лежить в основі процесів функціонування і 

розвитку регіональних економічних систем.  

Дана проблема не є новою для світової еконо-

мічної думки. Основи її дослідження були сформу-

льовані ще А. Берлі і Г. Мінзом в 30 рр. минулого 

сторіччя і здобули популярності як „позитивна тео-

рія агентських відносин”. Питання розділення влас-

ності і контролю розвивають в своїх роботах 

Дж. Бернхэм, Р. Гордон, Дж. К. Гэлбрейт, Д. Котц. 

[6]. Проте, ясно сформульована проблема була зна-

чно пізніша (у неокласичних інституціоналістів 

М. Дженсена, В. Меклінга, Е. Фама [7, 8]).  

Наявність груп інтересів в регіоні та на підпри-

ємстві визнається як в теоретичних роботах з питань 

управління, так і в підприємницькій практиці. У те-

оретичних дискусіях наголошуються наступні хара-

ктерні особливості методу аналізу подібних груп: 

цей метод є в основному дескриптивним, таким, що 

описує організації (підприємства) як сукупність ко-

операційних і конкурентних інтересів; сама концеп-

ція містить в собі інструментарій для дослідження 

відносин між керівництвом підприємства і різними 

групами претензій; вона служить базою для норма-

тивного і стратегічного менеджменту, який направ-

лений на поліпшення положення підприємства в ре-

зультаті обліку вимог груп інтересів.  

Метою даної статті є аналіз взаємодії між кон-

тролюючими групами в процесі стратегічної коор-

динації підприємств в регіональному кластері на ос-

нові відносин підпорядкованості і еквівалентності, 

розробити схему ідентифікації рівня впливу контро-

люючих груп, обґрунтуванні доцільності викорис-

тання у стратегічній координації взаємодії підпри-

ємств в регіональному кластері мотиваційно-

факторного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Філософія ви-

явлення груп інтересів повинна виходити з того, що 

їх претензії є легітимними [4, 9] і тому підлягають 

обліку. Легітимність претензій базується на зацікав-

леності керівництва підприємства або регіону в да-

них групах і ресурсах, що надаються ними.  

При цьому слід мати на увазі, що ті інтереси 

регіонального кластеру підприємств, які не обме-

жують легітимність їх претензій, повинні бути від-

хилені з економічних міркувань, оскільки ігнорують 

факт обмеженості ресурсів підприємства. Необме-

жене задоволення вимог неможливе, оскільки це 

неминуче викличе дефіцит обмінного продукту. З 

свого боку групи інтересів у багатьох випадках не 

мають наміру без опору відмовлятися від своїх пре-

тензій. На практиці це приводить до виникнення по-

літичних процесів у відносинах між групами, зокре-

ма до боротьби за розподіл матеріальних і інших 

благ.  

Якщо виходити з того, що для груп інтересів 

регіонального кластеру підприємств (тим більше 

окремих їх представників) характерна однонаправ-

леність претензій, що пред’являються, то до даного 

методу застосовні основні положення моделі еконо-

мічної поведінки. Це означає, що основу аналізу 

складає уявлення про окремі групи інтересів як ак-

тивних одиницях, що діють заради досягнення влас-

ної вигоди. Вся сукупність подій, що відбуваються в 

оточенні підприємства, пояснюється у такому разі 

активністю окремих груп.  

До категорії груп інтересів регіонального клас-

теру підприємств відносять не тільки власників під-

приємства чи акціонерів, але і його працівників, 

кредиторів, клієнтів та інших зацікавлених осіб. 

Прагнучи домогтися задоволення своїх претензій, 

такі групи в особі своїх представників вступають у 

відносини з керівництвом підприємства чи іншими 

групами інтересів регіонального кластеру підпри-

ємств, причому ці відносини можуть носити конфлі-

ктний характер. У таких ситуаціях керівництво під-

приємства має виважено оцінювати конфліктні фак-

тори, забезпечуючи собі якомога більш широке поле 

дій. У свою чергу між групами інтересів регіональ-

ного кластеру підприємств виникають тимчасові й 

постійно мінливі зв’язки. Подібний підхід дозволяє 

зробити наступні висновки:  

поводження груп інтересів регіонального клас-

теру підприємств визначається стимулами: ці групи 

поводяться у відповідності зі своїми претензіями і 

власною вигодою. Їхня активність залежить від пе-

реваги тих чи інших альтернативних вчинків;  

стимули є продуктом комбінації різних пільг і 

обмежень: зміни в пільгах чи розходження в них 

впливають на поводження лише у випадках, коли 

вони можуть бути реально відстежені (наприклад, у 

результаті опитувань). Якщо пільги вже отримані, то 

зміни в поведінці можуть бути пояснені видимими 

змінами у сфері можливостей груп інтересів регіо-

нального кластеру підприємств;  

обмеження визначають сферу можливих дій: до 

найважливіших обмежень такого роду відносять фа-

ктичні чи очікувані доходи, частку в майні, відносні 

ціни товарів, терміни.  

Взаємодії між групами чи окремими індивіда-

ми в регіональному кластері підприємств можна 

представити двома граничними відносинами: відно-

сини підпорядкованості (існує ієрархія, закріплена 

визначеними нормами (посадовими інструкціями, 
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трудовим договором)) і відносини еквівалентності 

(взаємодія груп одного ієрархічного рівня). 

Беручи до уваги зазначені співвідношення, для 

побудови моделі соціально-економічної динаміки в 

регіональному кластері підприємств можна викори-

стовувати два типи моделей, відомих у системному 

аналізі: модель ієрархічної структури [10] і модель 

Гермеєра [11]. 

Необхідність ієрархічної організації в регіона-

льному кластері підприємств – наслідок їхньої скла-

дності, коли централізована обробка інформації або 

просто неможлива, або вимагає таких витрат часу 

(чи засобів), що неприпустимі з технічних умов. 

Проблема змін в ієрархічній організації в регі-

ональному кластері підприємств зводиться до співс-

тавлення двох суперечливих тенденцій. Перехід до 

ієрархічної структури звужує число стратегій, але 

одночасно і знижує рівень невизначеності, тобто 

унеможливлює одержання більш якісного рішення. 

Вибір структури системи, що володіє ієрархічною 

формою організації, зустрічає ряд труднощів. Кіль-

кість можливих архітектурних форм в регіонально-

му кластері підприємств складає деяка кінцева мно-

жина. Проектуючи нову систему соціально-

економічної взаємодії, необхідно одночасно вибрати 

і стратегію (визначити значення керуючих функції), 

і найкращу „архітектуру” регіонального кластеру 

підприємств.  

У випадку ієрархічної моделі, деякий суб’єкт 

прагне досягти визначених цілей: 

 

max),,,,,( 11 NN yyxxF 
,   (1) 

 

де xi — управляючий вплив на окремих суб’єктів, 

кожен з яких має власні цілі: 

 

Ni
iii yxf

,,1
max),(



.  (2) 

 

Інтереси підлеглих груп визначаються величи-

нами yi, що знаходяться в їхньому власному розпо-

рядженні, величинами xi, якими розпоряджається 

контролююча група. У цій найпростішій схемі пе-

редбачається, що значення цільової функції підлег-

лого номера (i) не залежить від дій інших підлеглих. 

Нерівноправність суб’єктів виявляється в тому, 

що саме контролююча група призначає правила фо-

рмування управлінського впливу xi, кожен з яких 

залежать тим чи іншим чином від дій підлеглих (від 

їхнього вибору величин yi), і підлеглим ці правила 

стають відомі в той момент, коли вони приймають 

рішення про вибір величин  yi. Тим самим контро-

лююча група в ієрархічних системах описаного типу 

має можливість спрямовувати в потрібне русло зу-

силля потрібних суб’єктів.  

Оптимальне управління в ієрархічних системах 

означає такий вибір xi, що припускає при даних зна-

ченнях функцій fi, які характеризують інтереси 

окремих суб’єктів, максимізацію цільової функції 

контролюючої групи. 

Поряд з тим, що регіональний кластер підпри-

ємств являє собою сукупність ієрархічних зв’язків, 

існує також рівень еквівалентної взаємодії, на якому 

всі суб’єкти рівноправні, а будь-яка ієрархія відсут-

ня у принципі. Функціонування таких систем вима-

гає прийняття колективних рішень, тому вони не 

можуть бути описані за допомогою ієрархічних 

схем. 

Система, що має зазначену властивість, відома 

як система Гермеєра. Це ситуація, що у теорії дослі-

дження операцій одержала назву „мандрівники в 

одному човні”. Якщо в системі наявні N рівноправ-

них партнерів (суб’єктів), кожний з який володіє ви-

значеними власними цілями, але крім власних цілей 

усі вони володіють однією загальною метою, то по-

трібно, щоб кожний із суб’єктів заради досягнення 

загальної мети поступився частиною своїх інтересів.  

Якщо розглянути систему, у якій є N суб’єктів, 

цільовими функціями яких будуть fi(xi), i=1,...,N, де  

ресурс xi знаходиться цілком у розпорядженні 

суб’єкта номера (i), то крім цих цільових функцій 

наявна ще деяка загальна мета, яку будемо описува-

ти функцією F(y1, ..., yі). Її значення будуть залежати 

вже від діяльності всіх партнерів: уi – ресурс, що ви-

діляє суб’єкт номера (i) для досягнення загальної 

мети, – його внесок у колективну мету. 

Таким чином, цілі кожного із суб’єктів в регіо-

нальному кластері підприємств описуються вектор-

ним критерієм 

 

fi(xi)max, F(y1,…,yN)  max      (3) 

 

причому xi+yi,=ai i = 1, ..., N, де аi-деякий сумарний 

ресурс, що знаходиться в розпорядженні суб’єкта в 

регіональному кластері підприємств номера (i). Ви-

ходить, що кожний із суб’єктів повинен якось розді-

лити свій ресурс: частина ресурсу, величину xi, він 

може спрямувати на досягнення своїх особистих, 

„егоїстичних” цілей, а іншу частину ресурсу, yi= ai – 

xi, він спрямовує на забезпечення суспільних інте-

ресів. 

Аналіз подібної конфліктної ситуації повинен 

початися зі зведення векторного критерію до деяко-

го скалярного критерію: 

 

Ji=  (fi(xi), F(y1,…,yN))  (4) 

 

– деякий оператор згортки критеріїв fi і F, на-

приклад: 

 

Ji= min{ i fi(xi), F(y1,…,yN)},  (5) 

чи 

Ji=  fi(xi)+  F(y1,…,yN),   (6) 

 

де i  і   – вагові коефіцієнти, що характеризують 

ступінь зацікавленості суб’єктів у досягненні зага-

льної мети.  
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Для статичних гермеєровських систем справед-

лива наступна Теорема Гермеєра – Вателя. Нехай fi, F 

– монотонно зростаючі функції своїх змінних. Тоді іс-

нують стійкі рішення, серед яких щонайменше одне є 

ефективним. 

Автори цієї теореми не тільки встановили її 

справедливість, але й запропонували ефективний 

спосіб визначення ситуації рівноваги. Він зводиться 

до наступної системи процедур. Упорядкуємо всіх 

суб’єктів за принципом: 

 

1 f1(a1)  2 f2(a2)  …  N fN(aN)...      (7) 

 

Тоді виявляється, що існує таке р  N, що всі уi 

для i   р повинні бути прийняті рівними нулю (тоб-

то суб'єкти, у яких  ifi(ai) малі, можуть усі свої ре-

сурси витрачати на досягнення своїх внутрішніх  

(егоїстичних) цілей. А інші величини уi будуть ви-

значатися із системи рівнянь 

 

i fi (yi )=F(y1,…,yp,0,…,0), i=1,2,…,p...  (8) 

 

У результаті ми визначаємо рівень впливу 

окремих суб’єктів в регіональному кластері підпри-

ємств на формування загальної мети. Зазначимо, що 

частина партнерів взагалі не бере участі в колектив-

них заходах. Ці суб’єкти або не мають достатнього 

ресурсу, або мають низьку технологію (fi(аi) мало), 

або в них низька зацікавленість у підсумках колек-

тивного рішення (i    мало). 

Для ідентифікації рівня впливу контролюючих 

груп в регіональному кластері підприємств пропо-

нується наступна схема (рис.). 

У результаті виявлення значимих груп інте-

ресів в регіональному кластері підприємств форму-

ється компромісна система цільових переваг, що 

знаходить висвітлення в нормативній групі показ-

ників. Надалі стратегічна координація розвитку в 

регіональному кластері підприємств зводиться в та-

кому випадку до визначення відхилення фактичної 

системи показників від цільової (нормативної чи 

еталонної), чи до оцінки стратегічних рішень з пог-

ляду забезпечення мінімального відхилення від ці-

льової моделі. 

З урахуванням зазначеного стратегічна коор-

динація взаємодії підприємств в регіональному кла-

стері повинна здійснюватися на основі мотиваційно-

факторного аналізу. На динаміку регіонального кла-

стеру підприємств, як складної соціально-

економічної системи, впливають, по-перше, 

об’єктивні фактори зовнішнього середовища, по-

друге, суб’єктна складова. Фактори зовнішнього се-

редовища впливають на механізм формування сти-

мулів, мотивів і, отже, цілей здійснення змін. Моти-

ви змін є вихідним моментом у ланцюжку причин-

но-наслідкових зв’язків процесу змін і, у той же час, 

є основою для виявлення цілей змін. Мотиви змін 

суб’єкта регіонального кластеру підприємств обу-

мовлені особливостями утворення цілі, закріплени-

ми за суб’єктом, як за інститутом.  
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Рис.  Схема ідентифікації рівня впливу контролюючих груп в регіональному кластері підприємств 
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Цільовий опис регіонального кластеру підпри-

ємств варто шукати в сфері мотивації людей, тобто 

у сфері взаємодії їх інтересів, вигоди. Але для цього 

потрібно мати чітке уявлення про склад і структуру 

економічних інтересів в регіональному кластері під-

приємств, знати та постійно враховувати інтереси не 

тільки загальні для всього регіонального кластеру 

підприємств, але й специфічні – колективів підроз-

ділів (основних, допоміжних, управлінських), а та-

кож різних категорій працівників (за статтю, віком, 

рівнем кваліфікації). Без такого знання не може дія-

ти внутрішній механізм стратегічної координації 

взаємодії підприємств в регіональному кластері, 

економічного управління, механізм стимулювання і 

мотивації праці.  

Не менш важливим є і зовнішній контур – ме-

ханізм взаємодії в регіональному кластері підпри-

ємств з різними агентами і контрагентами, партне-

рами й конкурентами в регіоні, країні, ближньому і 

далекому зарубіжжі. За своєю новизною і набором 

багато в чому незвичним, висунутим ринком, цей 

механізм ще більш складний.  

Проблема ідентифікації цільової моделі регіо-

нального кластеру підприємств, в залежності від 

співвідношення переваг окремих груп інтересів, но-

сить якісно-кількісний характер і тому сполучено з 

численними труднощами. Дані питання залишають-

ся сьогодні мало вивченими у вітчизняній і закор-

донній науці й практиці управління. У той же час 

рішення даної проблеми дозволило б виробити зба-

лансовану за інтересами і цілями модель стратегіч-

ної координації взаємодії підприємств в регіональ-

ному кластері.  

Процес змін в регіональному кластері підпри-

ємств можна визначати як вироблення рішення з бо-

ку легітимних власників, тобто суб’єкта, що має за-

конне право ініціювати початок змін.  

Фактори, що впливають на процес змін, можна 

поділити на об’єктивні фактори зовнішнього сере-

довища, мотиви і вимоги суб'єктів ініціації та внут-

рішні мотиви суб’єкта змін. Група суб’єктів ініціації 

має істотне значення для процесу функціонування й 

розвитку об’єкта (підприємства) і безпосередньо бе-

ре участь у цих процесах. Цю групу, в яку входять 

працівники, менеджмент і співвласники підприємст-

ва, ми називаємо „внутрішні суб’єкти ініціації”. Ви-

ділення внутрішніх суб’єктів ініціації пов’язане з 

тим, що будь-які процеси, чи то функціонування чи 

розвиток, здійснюють конкретні виконавці. Якщо 

вони не є ініціюючою зміни стороною, то виника-

ють значні витрати, відомі у менеджменті як „витра-

ти опортуністичної поведінки” [12], „витрати конт-

ролю за поведінкою виконавця” [13], „інформаційні 

витрати” [14], „витрати щодо здійснення та захисту 

контрактів” [15]. Цей механізм вимагає особливого 

обліку при здійсненні мотиваційно-факторного ана-

лізу такої групи, як „внутрішні суб’єкти ініціації”.  

На вирішення суб’єкта змін впливають три 

складові: внутрішні мотиви суб’єкта змін; вимоги 

зовнішніх сторін, що не можуть одержати легітим-

ного права ініціювати зміни; об’єктивні фактори зо-

внішнього середовища. Внутрішні мотиви суб’єкта 

змін обумовлені особливостями формування цілей, 

закріпленими за даним суб’єктом, як за інститутом. 

Тому можна припустити визначену цільову модель, 

асоційовану з даним інститутом, і визначити набір 

переваг щодо напрямків розвитку об’єкта.  

Друга група факторів пов’язана з розходжен-

нями між „суб’єктом змін” і „суб’єктом ініціації”. 

Під „суб’єктом змін” ми розуміємо безпосередньо 

легітимного власника чи контролюючу групу. 

„Суб’єкт ініціації” – група, що пред’являє визначені 

вимоги до „суб’єкта змін”, для задоволення яких не-

обхідно здійснити управління об’єктом контролю. 

Будь-які зміни в регіональному кластері підп-

риємств стратегічного характеру починаються з того 

моменту, коли ініціатор змін одержав підтримку з 

боку легітимного власника. Якщо ініціатива змін 

виходить від легітимного власника, тобто обумов-

лена внутрішніми мотивами, то суб’єкт ініціації та 

суб’єкт змін збігаються. У цьому випадку має місце 

чітко виражена спрямованість змін, і, як правило, 

формулювання мети та її критерільний опис не ста-

новить великих труднощів. 

У більшості ж випадків має місце нееквівален-

тність суб’єкта ініціації та суб’єкта змін. Так 

суб’єктом ініціації можуть виступати агенти, що не 

мають легітимного права здійснювати управління і 

контроль над підприємством, і тому звертаються з 

визначеною вимогою до власника. Власник же підп-

риємства у відповідь на акт ініціації повинен здійс-

нити відповідні впливи на об’єкт для задоволення 

вимог в рамках цілей функціонування чи цільової 

адаптації.  

Третя група факторів обумовлена об’єктивною 

динамікою зовнішнього середовища і впливає як на 

внутрішні мотиви суб’єкта змін, так і на суб’єктів 

ініціації і на сам об’єкт.  

Висновки. В результаті виявлення значущих 

груп інтересів в регіональному кластері підприємств 

формується компромісна система цільових переваг, 

яка знаходить віддзеркалення в нормативній групі 

показників. Надалі управління процесами розвитку 

регіонального кластеру підприємств зводиться у та-

кому разі до визначення відхилення фактичної сис-

теми показників від цільової, або до оцінки страте-

гічних рішень з погляду забезпечення мінімального 

відхилення від цільової моделі. Пропонований похід 

до ідентифікації рівня впливу контролюючих груп в 

регіональному кластері підприємств може бути до-

ведений до програмного рівня і служити основою 

діагностики в системі підтримки ухвалення рішень 

зі стратегічної координації взаємодії підприємств в 

регіональному кластері. 
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Бузько И. Р., Галгаш Р. А. Институциональная 

модель стратегической координации взаимодействия 

предприятий в региональных кластерах 

В статье предложена институциональная модель 

стратегической координации взаимодействия предприя-

тий в региональных кластерах. Проанализировано взаи-

модействие между контролирующими группами в регио-

нальном кластере предприятий на основе отношений 

подчиненности и эквивалентности. Показана схема 

идентификации уровня влияния контролирующих групп в 

региональном кластере предприятий. Обоснована целесо-

образность использования в стратегической координации 

взаимодействия предприятий в региональных кластерах 

мотивационно-факторного анализа. Определены факто-

ры, влияющие на процесс изменений в региональном кла-

стере предприятий: объективные факторы внешней сре-

ды, мотивы и требования субъектов инициации и внут-

ренние мотивы субъекта изменений. Предложен поход к 

идентификации уровня влияния контролирующих групп в 

региональном кластере предприятий, который может 

быть доведен до программной реализации и служить ос-

новой диагностики в системе поддержки принятия реше-

ний по стратегической координации взаимодействия 

предприятий в региональном кластере. 

Ключевые слова: стратегическая координация, ре-

гиональный кластер, предприятие, институт, цель, груп-

па интересов, взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzko I. R., Galgash R.A. Institutional model of stra-

tegic coordination of enterprises' interaction in regional 

clusters 

The article proposes the institutional model of strategic 

coordination of enterprises' interaction in regional clusters. 

The interaction between controlling groups in the regional 

cluster of enterprises on the basis of relations of subordination 

and equivalence has been analyzed. The scheme of identifica-

tion of the level of influence of control groups in the regional 

cluster of enterprises has been shown. The expediency of using 

motivational factor analysis in strategic coordination of en-

terprises' interaction in regional clusters has been substanti-

ated. The factors influencing the process of changes in the re-

gional cluster of enterprises have been determined. They in-

clude objective factors of the external environment, motives 

and requirements of the subjects of initiation and internal mo-

tives of the subject of changes. The approach to identification 

of the level of influence of control groups in the regional clus-

ter of enterprises has been proposed. This approach can be 

adjusted to the program level and serve as the basis for diag-

nostics in the decision support system for strategic coordina-

tion of enterprises' interaction in the regional cluster. 

Key words: strategic coordination, regional cluster, en-

terprise, institute, goal, group of interests, interaction. 

 

 
Бузько Ірина Романівна – д.е.н., проф., професор кафед-

ри міжнародної економіки і туризму Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля (м. 

Сєвєродонецьк) 

Галгаш Руслан Анатолійович – к.е.н., доц., директор ін-

ституту економіки та управління Східноукраїнського на-

ціонального університету імені Володимира Даля (м. Сє-

вєродонецьк) 

 

Рецензент: д.е.н., проф. Чернявська Є.І. 

 
Стаття подана 05.06.2017. 

 

 

 
 



52      ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 6 (236) 2017 

 

 

УДК 338.242 : 339.188 

 

МОНІТОРИНГ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ 

 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Вартанова О.В. 
 

 

MONITORING OF BUSINESS ACTIVITY IN THE ENTERPRISE 

 MANAGEMENT SYSTEM 

 

Vartanova O.V. 
 

 

 
У статті розкрито сутність моніторингу ділової актив-

ності підприємства. Визначено його значущість та доці-

льність проведення. Досліджено ключові властивості мо-

ніторингу ділової активності, його мету, ідею та завдан-

ня. Побудовано процес моніторингу ділової активності 

підприємствами за ключовими її сферами. Здійснено ха-

рактеристику основних його етапів. Установлено напря-

ми проведення моніторингу ділової активності підприєм-

ства. Розкрито зміст та структуру звіту за результа-

тами здійснення моніторингу. Актуалізовано процес ад-

міністрування ділової активності підприємства. Запро-

поновано впровадження підрозділу моніторингу з метою 

здійснення якісної діагностики ділової активності. 

Ключові слова: ділова активність, моніторинг, підприєм-

ство, сфера, підрозділ, напрямок, управління. 

 

Вступ. Своєчасність та якість ухвалених 

управлінських рішень визначною мірою обумовлю-

ються відповідним дослідницько-аналітичним підґ-

рунтям, на основі якого вони були прийняті. Опера-

тивність виявлення та реагування на факторні пока-

зники впливу на діяльність підприємства характери-

зує її ефективність. А виявлення причин негативного 

впливу та достеменність реагування на них відпові-

дно визначає рівень ділової активності підприємст-

ва. 

Здійснення аналізу первинної та поточної інфо-

рмації стосовно стану сфер ділової активності мож-

ливо за допомогою моніторингу ділової активності, 

призначеного для своєчасного виявлення та розпі-

знання наявних або перспективних проблем її роз-

витку, і на цих засадах – ефективного менеджменту 

в загальній системі управління підприємством.  

Постановка проблеми. Враховуючи велику кі-

лькість господарюючих суб’єктів, їх географічні 

особливості, специфіку діяльності, наявність ресур-

сного забезпечення та інші фактори розвитку, ваго-

мого значення набуває підтримка високого рівня ді-

лової активності для забезпечення їх конкурентозда-

тності та успішної діяльності. При цьому актуалізу-

ється проблема діагностики рівня ділової активності 

підприємства на всіх його стадіях та процесах роз-

витку. Одним із визначальних інструментів комплек-

сного та якісного діагностування управлінських, ор-

ганізаційних та виробничих процесів, що впливають 

на рівень ділової активності, стає моніторинг ділової 

активності, його функції, значущість, завдання, спо-

соби проведення та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання моніторингу на підприємствах досліджува-

лись та висвітлені у працях багатьох вчених, таких 

як: В.І. Карпов, Л.О. Коваленко, О.М. Музична, М.Є. 

Рогоза, Ю.Р. Примак, Г.М. Сидоренко-Мельник та ін. 

переважна більшість науковців у своїх дослідженнях 

зосереджуються на визначенні теоретичних основ 

моніторингу або окремих його аспектів. У той же 

час невирішеними залишаються проблеми прове-

дення та забезпечення моніторингу ділової активно-

сті на підприємствах як структурованого процесу в 

загальній системі управління. 

Мета статті. Головною метою статті є обґрун-

тування вагомості проведення моніторингу ділової 

активності як важливого управлінського інструмен-

ту в загальній системі підприємства.  

Результати досліджень. Моніторинг ділової 

активності підприємства є складовою аналітичного  

забезпечення підприємства, невід’ємним елементом 

управління підприємством. Ефективність його здій-

снення можлива при врахуванні всіх стадій життєво-

го циклу як продукції, що виробляється, так і всього 

підприємства загалом. Проведення моніторингу ді-

лової активності виступає одним із головних конт-

рольних інструментів за її сферами. Організація та 

здійснення моніторингу ділової активності за її сфе-

рами є цілеспрямованим, чітко впорядкованим про-

цесом, з урахуванням окремих їх особливостей у за-

гальній структурі підприємства. А забезпечення 

ефективності процесу моніторингу сприяє визна-
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ченню рівня організації складових підсистем ділової 

активності підприємства. 

Моніторинг ділової активності – це системати-

зований багатоаспектний процес, який включає: 

спостереження, збір, обробку, та діагностику інфор-

мації щодо діяльності персоналу із забезпечення ді-

лової активності, з метою виявлення відповідності 

управлінських та організаційних дій для її досяг-

нення, можливих відхилень, прогнозування динамі-

ки розвитку, і розробка науково обґрунтованих 

управлінських заходів із досягнення високого рівня 

ділової активності. 

Основна мета та ідея моніторингу ділової акти-

вності підприємства полягають у комплексному від-

стеженні та діагностуванні зміни рівня ділової акти-

вності з метою розробки й прийняття оперативних 

управлінських заходів, спрямованих на підвищення 

або оптимізацію даного рівня. Необхідність прове-

дення моніторингу ділової активності підприємства 

обумовлюється виявленням результативності управ-

ління діловою активністю та вибором ключових на-

прямів, спрямованих на забезпечення ділової актив-

ності підприємства. 

Моніторинг ділової активності підприємства 

формується за допомогою відповідних інформацій-

них джерел, використання яких необхідне для при-

йняття ефективних управлінських рішень. Вимоги, 

що висуваються до такої інформації, повинні відпо-

відати певним властивостям: 

– правдивість – тобто точність та 

об’єктивність даних, що використовуються в проце-

сі та результаті здійснення моніторингу. У іншому 

разі, формування кінцевих висновків на основі не-

правдивої інформації, є невиправданим, не відпові-

дним дійсності процесом, відтак, ухвалення управ-

лінських рішень; 

– доречність – одна із важливіших властивос-

тей, характерних для моніторингу ділової активності 

підприємства. Вона визначає актуальність аналітич-

них даних, необхідних для прийняття оперативних 

управлінських рішень, а у загальній системі управ-

ління підприємством саме ця властивість монітори-

нгу сприяє ефективності її прояву;  

– діагностичність – можливість здійснення 

аналізу за допомогою відповідної системи даних та 

показників, подальше їх прогнозування, із най-

меншими часовими та кадровими витратами;  

– доцільність – процес здійснення моніторин-

гу потребує використання тих даних, що необхідні 

для прийняття управлінських рішень; 

– комплексність – дані, що використовуються 

у процесі моніторингу ділової активності мають но-

сити комплексний, системний характер, та надава-

тися у повному обсязі, для здійснення якісної діаг-

ностики; 

– економність – проведення моніторингу 

має носити ощадливий характер, а обробка інфор-

мації та витирати на її проведення мають бути не 

вище отриманого ефекту від її використання. Якіс-

ний моніторинг потребує оптимізації витрат на ін-

формаційну обробку, встановлення корисності ін-

формативних даних, й відтак – відбір якісної аналі-

тичної інформації та усунення зайвої; 

– інструктивність – законодавчо-правове за-

безпечення формування, обробки та використання 

інформації, необхідної для проведення моніторингу 

ділової активності. Необхідність врахування даної 

властивості моніторингу обумовлена тим, що важ-

ливість інформаційних джерел регламентується дія-

льністю відповідних органів та підрозділів підпри-

ємства в загальній системі управління. 

Основне завдання моніторингу ділової актив-

ності підприємства – виявлення проблемних праців-

ників, які не відповідають встановленим кваліфіка-

ційним або організаційним вимогам, що дозволяє 

більш дискурсивно вирішувати питання забезпечен-

ня належного рівня ділової активності.  

Моніторинг ділової активності складається з 

наступних процедур: визначення об’єкта (-ів) моні-

торингу; планування процедури моніторингу; дослі-

дження об’єкта моніторингу; діагностика рівня ви-

значеного об’єкта (-ів) моніторингу; прогнозування 

зміни рівня розвитку об’єкта (-ів) моніторингу; сво-

єчасне доведення отриманої інформації до зацікав-

лених осіб.  

Розробка структурованого процесу проведення 

моніторингу ділової активності підприємства по-

винна враховувати ключові її сфери, таким чином 

має забезпечуватися комплексність отримання необ-

хідної інформації за встановлений період. Структу-

ризація процесу моніторингу та інформаційних дже-

рел підвищує його якість. Діагностику інформацій-

них даних можна здійснювати за різними сценарія-

ми: окремо (у залежності від сфери ділової активно-

сті), або у сукупності за всіма сферами. Така варіа-

тивність пояснюється наявністю системи цілей, 

встановлених підприємством, та ситуацій, що скла-

лися у конкретному бізнес-середовищі. 

Моніторинг ділової активності, у першу чергу, 

спрямований на визначення проблемних аспектів її 

забезпечення та розвитку, а також встановлення ни-

зького рівня використання трудових ресурсів, відпо-

відних за управління окремими її сферами, знижую-

чи тим самим рівень ділової активності. Така напра-

вленість пояснюється тим, що більшість сфер діло-

вої активності (економічна, екологічна, соціальна 

тощо) характеризуються безвекторністю розвитку та 

неякісним кадровим забезпеченням. Відтак, доціль-

но здійснювати випереджальні управлінські заходи 

для зниження, а у кінцевому рахунку, й запобігання 

таким негативним наслідкам та ситуаціям. 

На підставі даних моніторингу ділової актив-

ності відповідні фахівці підприємства розробляють 

нові управлінські заходи і проекти, спрямовані на 

оптимізацію або підвищення рівня ділової активнос-

ті. Схематично процес моніторингу ділової активно-

сті представлено на рис. 1. 

Таке схематичне представлення процесу моні-

торингу ділової активності дозволяє підприємству 

систематизувати та відстежувати вхідні інформацій-
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ні потоки стосовно динамічності рівня ділової акти-

вності, факторів впливу на неї, з метою виявлення 

недоліків як у забезпеченні належного її рівня, так і 

у загальній системі управління підприємством. 

Окрім цього, дана схематична конфігурація моніто-

рингу ділової активності характеризується наявніс-

тю ланцюгових взаємозв’язків,  за допомогою яких 

підвищується якість управлінської системи господа-

рюючого суб’єкта, а не окремих його сфер. 

Проведення моніторингу ділової активності на 

підприємстві надає змогу отримувати реальні дані 

про рівень ділової активності та окремих її сфер, 

стан їхнього управління, фахівців, які здійснюють 

управлінські заходи, їх кваліфікаційну придатність, 

динамічність розвитку показників ділової активнос-

ті, їх відхилення та ін. Результатом такої діагностики 

стає прийняття рішень щодо доцільності залучення 

нового складу персоналу різних категорій, зміни 

трудових та соціальних норм тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи моніторингу ділової активності підприємств 

 

З
О

В
Н

ІШ
Н

Є
 С

Е
Р

Е
Д

О
В

И
Щ

Е
 

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

З
О

В
Н

ІШ
Н

Є
 С

Е
Р

Е
Д

О
В

И
Щ

Е
 

 

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

В
Н

У
Т

Р
ІШ

Н
Є

 С
Е

Р
Е

Д
О

В
И

Щ
Е

 

 

В
Н

У
Т

Р
ІШ

Н
Є

 С
Е

Р
Е

Д
О

В
И

Щ
Е

 

 

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Моніторинг ділової активності в загальній системі 

управління 

Визначення сильних та слабких сторін в управлінні діловою 

активністю 

Ухвалення оптимальних управлінських рішень щодо управ-
ління діловою активністю 

Контроль за використанням запропонованих рекомендацій 

Прогнозування змін та наслідків на перспективу 

Розробка заходів для досягнення максимального рівня  
ділової активності 

Оцінка ефективності заходів моніторингу 

Відмова від запропонованих 

заходів моніторингу ділової ак-

тивності 

Ухвалення рішень щодо за-

ходів моніторингу ділової 

активності 

Нижній рівень моніторингу ділової активності 

Визначення підсистем для проведення моніторингу ділової активності 

Вибір оціночних інформаційних показників моніторингу ділової акти-

вності 

Вибір періодичності проведення моніторингу  

Порівняння поточних результатів з цільовими параметрами 

Визначення та аналіз відхилень 



ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 6 (236) 2017 55 

 

 

Слід також зазначити, що схема, зображена на 

рис. 1, розмежовує два рівні відповідальності за 

здійснення моніторингу ділової активності відпові-

дно до рівням управління підприємства: верхній та 

нижній. 

Моніторинг ділової активності на підприємстві 

здійснюється за різними її сферами, у результаті чо-

го стає можливою багатофакторна діагностика 

управлінського та виконавчого персоналу, відповіда-

льного за результативність здійснення заходів із за-

безпечення високого рівня ділової активності. Від-

значимо, що моніторинг ділової активності є відмін-

ним від загальновідомих діагностичних методів тим, 

що з його допомогою на підприємстві забезпечуєть-

ся систематичний поетапний контроль за всіма сфе-

рами ділової активності, виявлення недоліків в 

управлінні та формування перспективних напрямів 

розвитку. Таким чином можливе не тільки підви-

щення рівня ділової активності на підприємстві, а й 

удосконалення загальної системи менеджменту.   

Основою ухвалення управлінських рішень при 

проведенні процедури ділової активності є збір та 

обробка даних, що характеризують діяльність підп-

риємства за допомогою кількісних та якісних показ-

ників, за визначеними сферами та їх діагностика. 

Процес збору та оброблення даних і кадрових хара-

ктеристик управлінського персоналу, є операційним 

моніторингом ділової активності, здійснення якого 

забезпечується внутрішніми аудиторами підприємс-

тва. Підставою для формування та реалізації якіс-

них, змістовних та оперативних управлінських рі-

шень є дані моніторингу та сукупність отриманих 

даних щодо рівня ділової активності. 

Операційний моніторинг ділової активності – 

це діагностична процедура якості управлінських рі-

шень для забезпечення її рівня, яка документально 

оформлена та має відповідне інструментально-

правове підґрунтя. Визначальними цілями його про-

ведення стають діагностика управлінських рішень, 

спрямованих на організацію управління ключовими 

сферами ділової активності, виявлення наявних 

проблем, що перешкоджають її розвитку, та персо-

налу, відповідального за прийняття таких рішень. 

Детальний процес операційного моніторингу 

ділової активності на підприємстві представлений 

на рис. 2. Слід наголосити, що саме внутрішній (або 

операційний) моніторинг та його рекомендаційний 

характер надають можливість здійснення якісної, 

адаптивної та універсальної діагностики. Тому за-

вданням внутрішніх фахівців в даному контексті 

стає власне розробка внутрішніх методично-

організаційних положень та інструкцій з урахуван-

ням специфіки та особливостей діяльності підпри-

ємства. Структура таких документів має змістовно 

розкривати організаційні, кадрові та аналітичні осо-

бливості проведення операційного моніторингу ді-

лової активності підприємства. Якщо підприємство 

вважає необхідним здійснення кадрового аутсорсин-

гу при відсутності власних спеціалістів, слід мати на 

увазі, що залучення сторонніх експертів або консал-

тингових організацій може становити загрозу коме-

рційній таємниці підприємства. 

Операційний моніторинг ділової активності на 

підприємстві доцільно здійснювати за такими на-

прямами, рис. 3. 
Застосування даної схеми та впровадження 

вказаних напрямів доцільно здійснювати, визнач-

ною мірою, великим за розмірами та середнім гос-

подарюючим суб’єктам. Що стосується малих під-

приємств, та інших, що входять у дану групу, то 

там структуризація напрямів операційного моніто-

рингу ділової активності надається у більш спро-

щеній формі.   

Початковий етап моніторингу характеризується 

визначенням внутрішніми фахівцями поточного рів-

ня ділової активності підприємства або певної її 

сфери, якщо ставиться таке завдання. При прове-

денні даного етапу здійснюється також аналіз дина-

міки та змін оцінювальних показників ділової акти-

вності у ретроспективі, прогнозування їх перспекти-

вного розвитку. Подальші процедури моніторингу 

включають розробку або корегування на підставі 

проведеної раніше діагностики, відповідних управ-

лінських заходів, спрямованих на підвищення рівня 

ділової активності або окремої її сфери. 

Негативні значення рівня ділової активності та 

управлінські недоліки виявляються за результатами 

моніторингу, та шляхом обговорення отриманої ін-

формації із керівництвом підприємства. Такі співбе-

сіди спрямовуються, у першу чергу, на визначення 

неефективного виконання персоналом своїх 

обов’язків, відповідального за забезпечення високо-

го рівня ділової активності, внесення оперативних 

та стратегічних змін у загальну систему управління. 

Подальший процес операційного моніторингу 

ділової активності підприємства включає діагности-

чні процедури із визначення ефективності менедж-

менту ділової активності на основними її сферами.  

На даному етапі визначаються: 

– перелік джерел, необхідних для визначення 

стану управлінської системи на підприємстві за 

ключовими напрямами; 

– кількісний та якісний склад даних, необхід-

них для комплексної діагностики ділової активності 

підприємства; 

– форму та строки надання та представлення 

інформації. 

У результаті здійснення даного етапу моніто-

рингу фахівцями визначається характер управлінсь-

кої системи, що безпосередньо впливає та рівень ді-

лової активності підприємств, її недоліки, переваги 

та невідповідності цілям та стратегії розвитку. 

Подальші дії, які мають бути здійснені після 

визначення рівня ділової активності, факторів, що 

на неї впливають, та відповідальних управлінців, що 

розробляють та здійснюють відповідні дії та заходи 

з її забезпечення, характеризуються впорядкуванням 

та структуризацією категорій працівників, а також 

виробничих, організаційних та управлінських про-

цесів, відповідно тій інформації, що була отримана в 

процесі попередніх етапів моніторингу.  
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Рис. 2. Процес проведення операційного моніторингу ділової активності підприємства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Напрями здійснення операційного моніторингу ділової активності підприємства 

Після проведення усіх аналітично-

діагностичних заходів, які здійснювались протягом 

процесу моніторингу, головним фахівцем склада-

ється звіт про результати моніторингу, у якому за-

значаються: 

- поточний рівень ділової активності підпри-

ємства, ключові фактори впливу на його стан; 

- визначені сфери ділової активності підпри-
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- опис фахівців, відповідальних за забезпе-

чення необхідного рівня ділової активності; 

- зазначення ключових недоліків та невідпо-

відностей в управлінській системі, що призводять до 

погіршення ділової активності підприємства; 

- рекомендаційний характер перспективних 

напрямів управління діловою активністю. 

Якісна організація моніторингу ділової актив-

ності на підприємстві можлива при впровадженні 

процесу адміністрування. Адміністрування як про-

цес дозволяє забезпечувати у комплексі працівни-

ками своїх безпосередній обов’язків,  структурувати 

систему управління загалом, завдяки чому здійсню-

ються впорядковані заходи із діагностування факто-

рів та змін, що відбиваються на рівні ділової актив-

ності за визначеними її сферами. 

До складу адміністрування ділової активності 

на підприємстві доцільним є введення та запрова-

дження підрозділу моніторингу за сферами діяльно-

сті підприємства (економічної, кадрової, інновацій-

ної, санаційної та ін.). Матеріальне забезпечення 

підрозділу та ефективність використання коштів 

можливі за допомогою відповідного програмного 

забезпечення, за допомогою якого можливе здійс-

нення, обробку та зберігання даних в автоматизова-

ному режимі. Автоматична обробка інформації зна-

чно спрощує увесь діагностичний процес як у часо-

вому вимірі, так і у забезпеченні відповідними фахі-

вцями, тобто відсутністю у їхній потребі, а також 

зниженні витрат на утримання даного підрозділу. 

Таким чином, для ефективного та якісного роз-

витку діагностичних процесів на підприємствах до-

цільним є адміністрування діловою активністю, за-

сноване на використанні спеціальних методів, при-

йомів та процедур, врахуванні галузевої спрямова-

ності підприємств. У результаті чого підприємства-

ми  досягаються стратегічні цілі діяльності щодо за-

безпечення належного рівня ділової активності. То-

му в структурі загального моніторингу необхідно 

виділити сфери та підрозділи, що відповідають за 

операційний моніторинг ділової активності. Процес 

адміністрування передбачає забезпечення комуніка-

ційного зв’язку відділу моніторингу при його прове-

денні на підприємствах, рис. 4. 

Фахівці, що здійснюють моніторинг ділової ак-

тивності, виконують функції із збору необхідної ін-

формації на підприємстві або його підрозділах. Під-

сумковий звіт за результатами моніторингу формує 

начальник відділу. Після чого він спрямовується до 

керівництва підприємства із можливими рекоменда-

ційними заходами стосовно покращення рівня діло-

вої активності. Керівництво підприємства, після 

ознайомлення зі звітом, приймає кінцеві управлінсь-

кі рішення щодо подальшої роботи підприємства у 

напрямах, окреслених у звіті моніторингу, або на пі-

дставі власних спостережень та досвіду. 

 

 

 

Рис. 4. Комунікаційний зв’язок при здійсненні моніторингу ділової активності на підприємстві 
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Важливість впровадження операційного моні-

торингу ділової активності обумовлюється тим, що 

ефективність та якість управлінських рішень на під-

приємстві представляють його основний стратегіч-

ний ресурс, який спрямовано на забезпечення висо-

кого рівня ділової активності. Саме тому він має бу-

ти систематизованим, регулярним процесом.  

Адміністрування моніторингу допоможе забез-

печити регулярність здійснення заходів щодо вста-

новлення належного рівня ділової активності та її 

сфер, а також ефективності використання трудових 

ресурсів, відповідальних за ухвалення та реалізацію 

управлінських рішень, які впливають на забезпечен-

ня та досягнення ділової активності. Постійне про-

ведення моніторингу ділової активності сприяє сво-

єчасному встановленню недоліків в управлінні різ-

них сфер ділової активності та підрозділів підпри-

ємства, удосконаленню загальної системи менедж-

менту. 

Висновок. На сучасному етапі розвитку підп-

риємств моніторинг ділової активності на більшості 

з них не здійснюється, а можливість його проведен-

ня існує переважно на великих підприємствах з ви-

сокою обіговістю капіталу. Адміністрування процесів 

також залишається нерозвиненим та другорядним, 

що негативно впливає на рівень ділової активності 

підприємств. Проте, результати дослідження пока-

зують, що запровадження моніторингу ділової акти-

вності на підприємствах за визначеною структурою, 

заходами й діями, сприятиме більш ефективному 

досягненню високого рівня ділової активності. Ре-

гулярність моніторингових процедур забезпечить не 

тільки якість управління окремими сферами діяль-

ності, а й загальної системи менеджменту.   
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Вартанова О.В. Мониторинг деловой активности 

в системе управления предприятием. 
В статье раскрыта сущность мониторинга деловой 

активности предприятия. Определены его значимость и 
целесообразность проведения. Исследованы ключевые 
свойства мониторинга деловой активности, его цель, 
идея и задачи. Построен процесс мониторинга деловой 
активности предприятиями по ключевым ее сферам. 
Осуществлена характеристика основных его этапов. 
Установлены направления проведения мониторинга дело-
вой активности предприятия. Раскрыты содержание и 
структура отчета по результатам проведения монито-
ринга. Актуализирован процесс администрирования дело-
вой активности предприятия. Предложено внедрение 
подразделения мониторинга с целью осуществления каче-
ственной диагностики деловой активности. 

Ключевые слова: деловая активность, монито-
ринг, предприятие, сфера, подразделение, направление, 
управление. 

 
Vartanova O.V. Monitoring of business activity in 

the enterprise management system.  
The article reveals the essence of monitoring of business 

activity of the enterprise. Its significance and feasibility are 
determined. The key properties of monitoring business activi-
ty, its purpose, idea and application are investigated. The pro-
cess of monitoring of business activity of enterprises in key ar-
eas of the company is constructed. Characterization of its 
main stages is carried out. The direct monitoring of business 
activity of the enterprise is established on-line. The content 
and structure of the report based on the results of monitoring 
are disclosed. The process of administration of business ac-
tivity of the enterprise is updated. The implementation of a 
monitoring unit with the purpose of carrying out qualitative 
diagnostics of business activities is proposed. 

Key words: business activity, monitoring, subsystem, 
sphere, division, direction, management. 
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У статті представлено модель оцінювання економічної 

безпеки підприємства, яку побудовано за фінансовою та 

ринковою складовими економічної безпеки з використан-

ням сигнатурних функцій зміни значення за аналізований 

період показників кожної складової моделі. 

Показано оцінювання фінансової та ринкової складових 

моделі та комбінація їхніх оцінок з використанням мат-

риці оцінювання. Надано опис сегментів матриці оціню-

вання економічної безпеки підприємства. Описано перева-

ги, обмеження та сфери використання моделі. 

Ключові слова: підприємство, економічна безпека, мо-

дель, складові, показники, оцінювання, сигнатурний кри-

терій, матриця оцінювання.  

 

 
Вступ. Оцінюванню економічної безпеки підп-

риємства належить вирішальна роль у його безпеко-

забезпечувальній діяльності. Саме вирішальна роль 

оцінок економічної безпеки підприємства зумовила 

значну увагу науковців до цієї галузі економічної 

безпекології мікрорівня, наслідком чого є численні 

методичні підходи до оцінювання. 

В оцінюванні економічної безпеки підприємст-

ва сьогодні чітко вирізняються кілька підходів: інди-

каторний [1, 2], матричний [3,4], але найпоширені-

шим в оцінюванні економічної безпеки підприємст-

ва є функціональний підхід, який покладено в осно-

ву переважної більшості оприлюднених напрацю-

вань з цієї проблематики (наприклад, [5,6,7,8,9]). 

Традиційні розрахункові операції з показника-

ми, що виконуються в оцінюванні економічної без-

пеки підприємства за функціональних підходом, до-

зволяють з використанням штучних оцінок кількісно 

оцінити економічну безпеку. Такою оцінкою, як пра-

вило, є рівень економічної безпеки підприємства, що 

визначається у частках одиниці і розраховується у 

певній послідовності: 

нормалізація значень одиничних показників з 

використанням відповідних шкал за кожною з чис-

ленних функціональних складових економічної без-

пеки підприємства, оскільки, як правило, для кожної 

складової вибираються показники з різними вимір-

никами; 

згортка нормалізованих одиничних показників 

у кожній з відібраних функціональних складових 

для розрахунку комплексного показника за складо-

вою; 

згортка комплексних показників за відібраними 

функціональними складовими для розрахунку інтег-

рального показника економічної безпеки підприємс-

тва. 

Таким чином, традиційне застосування функці-

онального підходу в оцінюванні економічної безпеки 

підприємства передбачає низку операцій (нормалі-

зації, згортки), які, з одного боку, дозволяють отри-

мати значення показника "рівень економічної безпе-

ки підприємства", а, з іншого, неминуче призводять 

до деякого перекручування значень показників і, як 

наслідок, до деякої втрати їхньої достовірності. То-

му виникають підстави вважати показник "рівень 

економічної безпеки підприємства" за змістом мало-

інформативним, адже він лише дозволяє ідентифіку-

вати стан економічної безпеки підприємства – низь-

кий або задовільний та ін. і не дозволяє отримати ці-

лісне уявлення про цей стан. 

Наявні недоліки у традиційному використанні 

функціонального підходу в оцінюванні економічної 

безпеки підприємства зовсім не означають необхід-

ність відмові від нього. Йдеться лише про необхід-

ність удосконалення функціонального підходу в та-

кий спосіб, щоб його застосування надавало можли-

вість отримувати такі оцінки економічної безпеки, 

що найбільш наближені до її реального стану (най-

повніше відображають її реальний стан), доступні 

сприйняттю без додаткового навчання і корисні у 

безпекозабезпечувальній діяльності підприємства. 

Власне, саме такий висновок зроблено і за результа-

тами ранніх досліджень [3,4]. 

Метою статті є виклад принципових положень 

щодо реалізації розробленої моделі оцінювання еко-

номічної безпеки підприємства, в основу побудови 
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якої покладено сигнатурні функції зміни значення за 

аналізований період показників моделі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Модель оцінювання економічної безпеки підприємс-

тва побудовано за функціональним підходом, але в 

ній пропонується відмовитися від численних функ-

ціональних складових і зосередити увагу на найго-

ловніших – фінансовій та ринковій. Стан інших фу-

нкціональних складових (інтелектуальна, кадрова, 

техніко-технологічна, правова, ресурсна тощо) пря-

мо або опосередковано відображаються у цих скла-

дових, які за своєю природою є синтетичними. 

При розробленні моделі оцінювання економіч-

ної безпеки підприємства враховано концепти епі-

стемологічного базису оцінювання. Ці концепти 

створюють методологічні підстави розроблення мо-

делі оцінювання економічної безпеки підприємства, 

Їхню об’єктивізацію в оцінюванні економічної без-

пеки підприємства надано у табл. 1.  

Зосередження саме на фінансовій та ринковій 

складових в оцінюванні економічної безпеки підп-

риємства за функціональним підходом зумовлено 

таким.  

Фінансова складова більшою мірою відображає 

економічну безпеку підприємства у минулому, тобто 

її стан є наслідком минулих подій, оскільки в оціню-

ванні використовуються показники минулих періо-

дів.  

Ринкова складова відображає стан економічної 

безпеки підприємства переважно у майбутньому. У 

теперішній час в підприємства наявні ринкові мож-

ливості, збереження, примноження та активне вико-

ристання яких закладає підвалини економічної без-

пеки у майбутньому. 

Комбінування оцінок фінансової і ринкової 

складових економічної безпеки підприємства нада-

ють змогу охопити в її оцінюванні минулий, поточ-

ний і деякою мірою майбутній періоди його діяльно-

сті, що забезпечує комплексний характер оцінюван-

ня у часі. 

Оцінювання економічної безпеки підприємства 

за пропонованою моделлю проводиться за фінансо-

вою та ринковою складовими у такій послідовності: 

окреме оцінювання фінансової та ринкової 

складових економічної безпеки підприємства; 

оцінювання економічної безпеки підприємства 

на основі комбінування ситуацій у фінансовій та ри-

нковій складових і представлення його результатів у 

формі загального якісного судження про стан еконо-

мічної безпеки.  
 

Таблиця 1 
Об’єктивізація концептів епістемологічного базису оцінювання у моделі оцінювання  

економічної безпеки підприємства 
Концепт та його ос-

нова 
Вияв концепту у моделі 

Оцінювання 

об’єктів як спосіб 

їхнього пізнання 

(гносеологічний оп-

тимізм) 

Оцінювання економічної безпеки підприємства є способом її пізнання, що здійснюється з ме-

тою формування загального якісного судження про її стан, вектори його зміни, яке може пог-

либлюватися та конкретизуватися з використанням додаткових аналітичних інструментів і слу-

гує підставою рішень та дій у безпекозабезпечувальній діяльності підприємства  

Ймовірнісний хара-

ктер оцінок (проба-

білізм) 

Оцінка економічної безпеки підприємства у вигляді загального якісного судження є принципо-

во ймовірнісною, оскільки ситуації у вибраних функціональних складових економічної безпе-

ки можуть тлумачитися суб’єктами оцінювання варіативно, особливо у прогнозному аспекті  

Можливість помил-

ковості оцінок (фа-

льсифікаціонізм) 

Помилковість оцінки економічної безпеки підприємства зумовлена перцептивністю інтерпре-

тації ситуацій у вибраних функціональних складових економічної безпеки та комбінацій цих 

ситуацій. Перцептивність інтерпретації зумовлена тим, що ці ситуації є відображенням реаль-

них подій та процесів, що відбуваються в діяльності підприємства, у свідомості суб’єктів оці-

нювання на фоні створених в уявленні цих суб’єктів певних ідеальних образів як бази порів-

няння, випадковості, помилок, мотивів і намірів суб’єктів оцінювання при формуванні якісного 

судження про стан економічної безпеки підприємства 

Представлення ре-

зультатів оцінюван-

ня їхньою інтерпре-

тацією (дефляціо-

нізм)  

Оцінки економічної безпеки підприємства є результатом інтерпретації динаміки показників фі-

нансової та ринкової складових економічної безпеки, яка здійснюється суб’єктом оцінювання 

виходячи з його мотивів та установок 

  

Постійний характер 

оцінювання (фаллі-

білізм)  

Модель потребує періодичного застосування, але не частіше, ніж щомісячно. Інакше не можна 

побачити динаміку показників моделі як через малий проміжок часу, так і відсутність необхід-

них даних 

Забезпечення дос-

товірності 

оцінок при дотри-

манні низки умов 

(джастифікаціонізм)  

Модель забезпечує достовірність оцінки економічної безпеки підприємства за дотримання низ-

ки умов (використання достовірних показників, правильність розрахунків, дотримання правил 

оцінювання, кваліфікована інтерпретація комбінацій ситуацій у фінансовій і ринковій складо-

вих економічної безпеки підприємства) 

Створення аксіома-

тичного базису оці-

нювання (конвенці-

оналізм) 

Реалізація моделі здійснюється за правилами створеного аксіоматичного базису оцінювання, 

до складу якого увійшли принципи оцінювання, критерії визнання певного стану економічної безпе-

ки, вимоги до вибраних показників, процедури та інструментарій оцінювання.  
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Для оцінювання фінансової складової економі-

чної безпеки підприємства відібрано такі показники: 

дохід від основної діяльності, прибуток, чистий 

грошовий потік від основної діяльності, запас фі-

нансової міцності підприємства. Головним критері-

єм вибору зазначених показників є відсутність їхньої 

детермінованої пов’язаності.  

Для оцінювання ринкової складової економіч-

ної безпеки підприємства вибрано показники, які 

описують його ринкову позицію та взаємодію із 

суб’єктами ринкових відносин: частка підприємства 

на ринку; кількість постійних споживачів продукції 

підприємства; середній дохід підприємства від одні-

єї угоди; відносна ємність ринку. 

В оцінюванні фінансової та ринкової складових 

економічної безпеки підприємства пропонується ви-

користовувати не самі показники цих складових, а 

сигнатурні функції зміни значень показників за ана-

лізований період. Такий вибір, по суті, означає від-

мову від розрахунків комплексних та інтегрального 

показників економічної безпеки підприємства, які 

традиційно застосовуються в її оцінюванні за функ-

ціональних підходом.  

Табличне значення оцінок фінансової складової 

економічної безпеки підприємства на основі сфор-

мованої множини показників (фрагмент) надано у 

табл. 2, де показано не суто значення сигнатурної 

функції, а знак зміни значення показника ("+" або "–

"), хоча звичайно для аналітичного узагальнення 

значень сигнатурних функцій вибраних пре-

аргументів як раз потрібні кількісні значення сигна-

турних функцій.  

У табл. 3 представлений опис ситуації у фінан-

совій складовій економічної безпеки підприємства 

(фрагмент). Такий опис базується на загальних по-

ложеннях впливу результатів фінансової діяльності 

підприємства на його економічну безпеку та оцінках 

стану її фінансової складової (див. табл. 2). У табл. 3 

номера ситуацій відповідають номерам оцінки фі-

нансової складової економічної безпеки підприємст-

ва на основі зміни фінансових показників у табл. 2. 

Аналогічно виконано табличне представлення 

оцінок ринкової складової економічної безпеки під-

приємства на основі сформованої множини показни-

ків (фрагмент) (табл. 4) та опис ситуації у ринковій 

складовій економічної безпеки підприємства (фраг-

мент) (табл. 5). 
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Оцінка фі-

нансової 

складової у 

поточному 

періоді 

Опис стану фінансової складової та його вплив на економічну 

безпеку підприємства 

1 + + + + Дуже висока Односпрямованість динаміки фінансових показників позитивно 

впливає на економічну безпеку підприємства і забезпечує її ви-

сокий рівень. Дуже високий рівень економічної безпеки підпри-

ємства  зумовлений сталістю результатів фінансової діяльності 

підприємства   

2 + – + + Висока Незначні внутрішні структурні диспропорції у фінансовій скла-

довій зумовлені зсувами негативного характеру в інших складо-

вих економічної безпеки (виробничій або ринковій), які в цілому 

незначно погіршують її стан, але суттєвих загроз економічній 

безпеці підприємства не створюють. Високий рівень економіч-

ної безпеки підприємства   

.. .. .. .. .. … ….. 

16 – – – – Вкрай низька Катастрофічний стан фінансової складової, що є результатом 

реалізованих загроз (або їхньої сукупності) діяльності підпри-

ємства. Катастрофічний рівень економічної безпеки   
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Таблиця 3 
Якісна оцінка фінансової складової економічної  безпеки підприємства 

 

№ си-

туації 
Ситуації 

1 Висока оцінка фінансової складової, яка є опосередкованим свідченням збалансованості функціональних 

підсистем підприємства, відсутності зсувів та деформацій у системі "підприємство" і, відповідно, суттєвих 

загроз у внутрішньому та зовнішньому середовищі діяльності підприємства. Підприємство перебуває у 

стані безпеки  

2 Незначні внутрішні структурні диспропорції у фінансовій складовій (витрати підприємства зростають 

швидше, ніж його доходи) є передумовою виникнення внутрішніх загроз діяльності підприємства, розви-

ток яких (не говорячи вже про реалізацію) можна попередити завдяки здійсненню низки безпекозабезпе-

чувальних заходів. Ситуація контрольована, але актуалізує безпекозабезпечувальну діяльність підприємс-

тва (потрібні заходи з виправлення внутрішніх структурних диспропорцій). У противному випадку реаль-

ні погіршення фінансового стану підприємства та зменшення його стабільності через зменшення запасу 

фінансової міцності. Підприємство перебуває у стані безпеки, але виникають передумови (хоча віддалені 

та ймовірні) для його ймовірного погіршення 

…. ….. 

16 Активний розвиток кризового стану в діяльності підприємства через суттєву невідповідність його витрат 

масштабу діяльності, що зменшується, внаслідок чого виникають збитки. Наявні яскраво виражені ознаки 

системності кризового стану в діяльності підприємства, її деградації аж до елімінації діяльності або банк-

рутства підприємства. Підприємство перебуває у небезпеці, для виводу з якої у безпекозабезпечувальній 

діяльності потрібні значні ресурси та надзвичайної якості антикризовий менеджмент. Розрішитися така 

ситуація може шляхом продовження процесів керованої елімінації діяльності підприємства у разі її цільо-

вого характеру. Економічна безпека як така в підприємства відсутня. 

 
Таблиця 4 

Оцінки ринкової складової економічної безпеки підприємства на основі зміни ринкових показників 
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Оцінка 
ринкової 
складової 

Опис стану ринкової складової та його вплив на економічну безпе-

ку підприємства 

1 + + + + Дуже висока Односпрямованість динаміки ринкових показників свідчить про мі-

цну ринкову позицію підприємства, що позитивно впливає на його 

економічну безпеку. Дуже високий рівень економічної безпеки під-

приємства зумовлений сталою ринковою позицією підприємства 

2 + – + + Висока Виникнення підстав для структурних диспропорцій у ринковій по-

зиції підприємства, які можна усунути у ході безпекозабезпечуваль-

ної діяльності підприємства, спрямованої на усунення причин внут-

рішнього характеру (помилки у маркетингової стратегії підприємст-

ва або в її реалізації) та адаптації до зміни кон’юнктури ринку і 

проблем у діяльності споживачів продукції підприємства. Високий 

рівень економічної безпеки підприємства зумовлений позитивною 

динамікою кількості постійних споживачів продукції, відносної єм-

ності ринку та ринковою часткою підприємства   

… … … … … … …. 

16 – – – – Вкрай  

низька 

Катастрофічний стан ринкової складової, що є результатом загроз 

(або їхньої сукупності), реалізація яких, по суті, призвела до витіс-

нення підприємства з ринку. Катастрофічний рівень економічної 

безпеки   
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Таблиця 5 

Якісна оцінка ринкової складової економічної безпеки підприємства 
 

№ ситуації Ситуації 

1 Висока оцінка ринкової складової зумовлює високий рівень економічної безпеки підприємства. Його 

ринкова позиція є стійкою, яких-небудь реальних загроз ринковому становищу підприємства не спо-

стерігається або ймовірність їхньої реалізації низька. Підприємство перебуває у стані безпеки 

2 Спостерігається погіршення фінансових результатів підприємства від взаємодії зі споживачами його 

продукції. Необхідні превентивні заходи з попередження "розмивання" клієнтської бази у контексті 

впливу на доход підприємства. Увагу у безпекозабезпечувальній діяльності підприємства  

необхідно зосередити на споживачах продукції (пошук можливостей виходу на нові ринки з наявною 

продукцією, зміна асортиментної лінійки продукції, пошук нових споживачів). Підприємство перебу-

ває у стані безпеки, але виникають слабкі сигнали погіршення ринкової позиції, які не можна залиша-

ти поза увагою фахівців з економічної безпеки 

… ….. 

16 Наявні яскраво виражені ознаки системності кризового стану в діяльності підприємства. Суттєве погі-

ршення статусу підприємства на ринку (підприємство фактично втрачає ринкову позицію), що вкрай 

негативно впливає і на фінансову складову, і на економічну безпеку підприємства в цілому. Висока 

ймовірність банкрутства, припинення діяльності або поглинання конкурентами. Підприємство пере-

буває у небезпеці, для виводу з якої безпекозабезпечувальна діяльність має бути зосереджена на репо-

зиціонуванні продукції підприємства на ринку. Економічна безпека підприємства відсутня, підприємс-

тво у небезпеці. 
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ситуація 

  Фінансова складова  економічної безпеки підприємства 

Рис. 1. Матриця оцінювання економічної безпеки підприємства 

Оцінювання економічної безпеки підприємства 

за пропонованою моделлю завершується комбіну-

ванням якісних оцінок її фінансової та ринкової 

складових. Але комбінування всіх результуючих си-

туацій (хоча кожна з них є обґрунтованою й слугує 

підставою прийняття та реалізації рішень у безпеко-

забезпечувальній діяльності підприємства) невипра-

вдано. Адже тоді кількість комбінацій у моделі оці-

нювання економічної безпеки підприємства склада-

тиме 256 (16 х 16), що явно перевищує потреби 

практики його безпекозабезпечувальної діяльності.  

Отже, для отримання загальної оцінки економі-

чної безпеки підприємства на підставі ситуацій в її 

ринковій та фінансовій складових для кожної з них 

використано варіації з чотирьох можливих ситуа-

цій - від підприємства у крайній небезпеці до стану 

повної безпеки. Для оцінювання економічної безпе-

ки підприємства на підставі ситуацій в її ринковій та 

фінансовій складових використано табличні форми. 

Комбінувати ситуації у ринковій та фінансовій 

складових економічної безпеки підприємства, тобто 

оцінювати її пропонується у матричній формі 

(рис. 1).  

У матриці оцінювання економічної безпеки пі-

дприємства виділено 9 сегментів. За наявності 4-х 

можливих ситуацій у кожній зі складових економіч-

ної безпеки підприємства кількість можливих ком-

бінацій дорівнює 16. Проте без втрати якісного роз-

різнення таких ситуацій їхню кількість скорочено до 

9. Рівень економічної безпеки підприємства у сфор-

мованій матриці оцінювання знижується із зростан-

ням номеру сегменту. Тобто сегмент 1 відповідає 

найвищому рівню економічної безпеки підприємст-

ва, а сегмент 9 – найнижчому. У разі полярних або 

різних ситуацій у складових економічної безпеки 

підприємства прийнято припущення, що ситуація у 

ринковій складовій менш загрозлива, ніж ситуація у 

фінансовій складовій. 

Опис сегментів матриці оцінювання економіч-

ної безпеки підприємства надано у табл. 6-8 (номера 

сегментів матриці оцінювання економічної безпеки 

підприємства у таблицях відповідають їхнім номе-

рам на рис. 1). 

Пропоновану модель не можна вважати бездо-

ганним інструментом, який придатний до викорис-

тання за будь-яких умов. До того ж пропонована 

модель не є універсальною. Як і будь-якій моделі 

пропонованій моделі оцінювання економічної без-

пеки підприємства притаманні переваги та обме-

ження (рис. 2), вона має свою сферу використання. 
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Таблиця 6 

Оцінки економічної безпеки підприємства та стабільність сегментів матриці її оцінювання  
 

Сегмент Опис 

Рівень економічної 

безпеки 

підприємства 

Стабільність сегмента 

1 Стабільність Високий Висока. Передумови переходу до інших сегментів матриці за 

умови збереження тенденцій в діяльності підприємства відсу-

тні 

2 Виникнення проблем у 

фінансовій складовій на 

фоні стабільності у рин-

ковій  

Середній Середня. Сегмент несталий, ймовірний перехід до сегмента 1 

(при стабілізації ситуації у фінансовій складовій), до сегмента 

5 (при збереженні негативної динаміки показників фінансової 

складової) або до сегмента 4 (активізація та розвиток загроз 

різного характеру, у тому числі й у ринковій складовій)  

3 Виникнення проблем у 

ринковій складовій на 

фоні стабільності у фі-

нансовій 

Середній Середня. Сегмент несталий, ймовірний перехід до сегмента 1 

(при стабілізації ситуації у ринковій складовій) або до сегме-

нта 4 з активізацією загроз різного генезису (при збереженні 

негативної динаміки показників ринкової складової) 

4 Системна активізація за-

гроз різного характеру  

Нижче за середній  Низька. Сегмент винятково несталий, посідає проміжне по-

ложення між сегментами економічної безпеки підприємства 

(сегменти 1,2,3), сегментами незбалансованості її складових 

(сегменти 5,6) та сегментами економічної небезпеки (сегмен-

ти 7,8,9). При потраплянні до цього сегмента економічна без-

пека підприємства або зміцниться, або виникне економічна 

небезпека 

5 Системна елімінація по-

казників фінансової 

складової фоні стабіль-

ності ситуації у ринковій 

Нижче за середній Низька. Сегмент несталий. Економічної безпеки є слабкою за 

умови зменшення майже всіх показників фінансової складо-

вої. Разом із від’ємною динамікою показників фінансової 

складової або будуть зменшуватися й показники ринкової 

складової (перехід до сегменту 7), або ситуація буде виправ-

лятися і за рахунок поліпшення показників ринкової складо-

вої підвищаться і показники фінансової складової (перехід до 

сегмента 2) 

6 Суттєве погіршення си-

туації у ринковій складо-

вій на фоні стабільності 

у фінансовій  

Нижче за середній Низька. Сегмент є виключно несталим. Для будь-якого підп-

риємства формування фінансових результатів є можливим 

тільки у разі адекватної взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Отже, тривале зберігання позитивної динаміки фінансових 

показників підприємства у разі негативної динаміки його ри-

нкових показників є неможливим. Тому або із зберіганням 

фінансових показників діяльності підприємства будуть пок-

ращуватися його ринкові показники (сегмент 3), або буде 

зростати економічна небезпека (сегмент 8) 

7 Системне погіршення 

ситуації у ринковій скла-

довій, що супроводжу-

ється передкризовою си-

туацією у фінансовій 

складовій   

Низький Висока. Сегмент сталий. Негативна динаміка показників рин-

кової складової підтримує (і підтримується) від’ємною  дина-

мікою показників фінансової складової, що вкрай негативно 

впливає на рівень економічної безпеки підприємства. При до-

сягненні цього рівня певної межі його зростання є дуже про-

блематичним (якщо не неможливим), оскільки потребує зна-

чних ресурсів, яких у підприємства у такому стані немає 

 
8 Системне погіршення 

ситуації у фінансовій 

складовій, що супрово-

джується передкризовою 

ситуацією у ринковій 

складовій   

Критично низький  

9 Системна деградація пі-

дприємства.  

Катастрофічно ни-

зький 
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Таблиця 7 

Опис сегментів матриці оцінювання економічної безпеки підприємства  
 

Сегмент Назва сегменту Опис сегменту 

1 Стабільність Безпечна ситуація у фінансовій та ринковій складових економічної безпеки підприємс-

тва і, отже, її високий рівень. Сегмент сталий, підприємство може перебувати у ньому 

тривалий час   

2 Проблемна ситу-

ація  

Послаблення безпеки фінансової складової (від’ємна динаміка двох фінансових показ-

ників) при 

збереженні безпечної ситуації у ринковій складовій 

економічної безпеки підприємства свідчить про . Сегмент несталий, тривалість пере-

бування у ньому незначна 

3 Проблемна ситу-

ація  

Послаблення безпеки ринкової складової при 

збереженні безпечної ситуації у фінансовій складовій економічної безпеки підприємст-

ва, що є наслідком попередніх результатів діяльності підприємства. Сегмент несталий, 

тривалість перебування у ньому незначна  

4 Системна активі-

зація  

загроз  

Послаблення у фінансовій та ринковій складових економічної безпеки підприємства 

через активізацію та розвиток різноманітних загроз, який може призвести до їхньої ре-

алізації, якщо не буде активізовано безпекозабезпечувальну діяльність підприємства. 

Сталість сегмента залежить від швидкості процесів активізації та розвитку загроз та 

результативності безпекозабезпечувальної діяльності підприємства 

5 Парадоксальний 

сегмент  

Потрапляння до сегмента малоймовірно, оскільки безпека складових економічної без-

пеки підприємства не може бути діаметрально протилежною завдяки їхньої взаємо-

пов’язаності. Сегмент дуже несталий, тривалість перебування у ньому дуже незначна 

6 Парадоксальний 

сегмент  

Потрапляння до сегмента (як і до 5-го сегмента) малоймовірно, оскільки безпека скла-

дових економічної безпеки підприємства не може бути діаметрально протилежною за-

вдяки їхньої взаємопов’язаності. Сегмент дуже несталий, тривалість перебування у 

ньому дуже незначна 

7 Загрозливий сег-

мент 

 

Активізація та розвиток загроз у ринковій складовій у сукупності з небезпечною ситу-

ацією у фінансовій складовій свідчать про суттєве послаблення економічної безпеки 

підприємства. Сегмент несталий, оскільки, швидше за все, небезпечна ситуація у фі-

нансовій складовій може як прискорити розвиток загроз у ринковій складовій, так і 

пригальмувати цей процес. Тривалість перебування підприємства у цьому сегменті не-

значна 

8 Загрозливий сег-

мент  

Активізація та розвиток загроз у фінансовій складовій у сукупності з небезпечною си-

туацією у ринковій складовій свідчать про суттєве послаблення економічної безпеки 

підприємства. Сегмент несталий, оскільки небезпечна ситуація у ринковій складовій 

прискорить розвиток загроз у фінансовій складовій, що дуже зумовить суттєве послаб-

лення економічної безпеки підприємства 

9 Економічна небе-

зпека  

Небезпечний сегмент, потрапляння до якого свідчить про реалізацію загроз, яку за до-

помогою заходів безпекозабезпечувальної діяльності до певної точки цього процесу 

можна пригальмувати або навіть призупинити (аж до повної зупинки, що, правда, ма-

лоймовірно). У певній точці процесу реалізація загроз становиться безповоротною, і 

тоді 

завданнями безпекозабезпечувальної діяльності підприємства становляться приготу-

вання до реалізації загроз та пом’якшення її наслідків. 

 
Таблиця 8 

Прогноз зміни економічної безпеки підприємства за сегментами матриці оцінювання 
 

Сегмент Назва сегменту Прогноз зміни економічної безпеки підприємства  

1 2 3 

1 Стабільність Позитивний. Позитивна динаміка показників складових економічної без-

пеки сприяє її зміцненню  

2 Проблемна ситуація  Позитивний. Безпечна ситуація у ринковій складовій слугує підставою 

припинення актуалізації загроз у фінансовій складовій, що позитивно 

позначиться на економічній безпеці підприємства 

3 Проблемна ситуація  Умовно позитивний. Безпечна ситуація у фінансовій складовій не може 

довго існувати, якщо не припиниться актуалізації загроз у ринковій скла-

довій, що становить головне завдання безпекозабезпечувальної діяльнос-

ті підприємства 

слугує підставою припинення актуалізації загроз у фінансовій складовій, 

що позитивно позначиться на економічній безпеці підприємства 

4 Системна активізація  

загроз  

Невизначений. Лише за пропонованою моделлю оцінювання надати про-

гноз зміни економічної безпеки підприємства дуже складно. Потрібен 

додатковий прогностичний аналіз (наприклад, з використанням сценар-

ного методу) 
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Продовження табл. 8 
 

1 2 3 

5 Парадоксальний сегмент  Умовно позитивний. Якщо за результатами безпекозабезпечувальної діяльнос-

ті позитивна ситуація у ринковій складовій позитивно позначиться на ситуації 

у фінансовій складовій, то можна розраховувати на зміцнення економічної 

безпеки підприємства 

6 Парадоксальний сегмент  Негативний. Небезпечна ситуація у ринковій складовій здатна з часом погір-

шити ситуацію і у фінансовій складовій, що неминуче призведе до послаблен-

ня економічної безпеки підприємства  

7 Загрозливий сегмент 

 

Негативний. Небезпечна ситуація у фінансовій складовій спільно з активізаці-

єю та розвитком загроз у ринковій складовій здатні суттєво послабити еконо-

мічну безпеку підприємства 

8 Загрозливий сегмент  Негативний. Небезпечна ситуація у ринковій складовій спільно з активізацією 

та розвитком загроз у фінансовій складовій неминуче послабить економічну 

безпеку підприємства 

9 Економічна небезпека  Вкрай негативний. У фінансовій та ринковій складових склалася небезпечна 

ситуація, подолання якої має ймовірний характер і потребує високої якості 

безпекозабезпечувальної діяльності та значних витрат ресурсів. Втім, і це не 

гарантує відновлення економічної безпеки підприємства.  

 
Характеристика моделі оцінювання економічної безпеки підприємства 

            

Переваги   Обмеження 

  

            

  Простота розрахунків   Низька чутливість результату моделі до зміни 

значень факторів 

  

      

            

  Галузева універсальність 

 

  Однаковість інтерпретації різних значень з 

однаковим знаком зміни  

  

      

            

  Простота інтерпретації результатів моделі   Надмірна чутливість до знаку зміни показника    

      

            

  Наочність результатів моделі   Відсутність жорсткої періодизації у використанні   

      

            

  Можливість періодичного застосування 

 

  Слабка порівнюваність щодо різних підприємств    

      

            

  Експрес характер 

оцінювання 

  Неврахування негативного впливу загроз   

      

            

  Доступність джерел первинної інформації   Відсутність можливості визначення впливу 

окремих загроз на економічну безпеку 

підприємства 

  

      

            

  Безвідмовність моделі щодо різного набору 

вхідних даних 

  Запізнення врахування активізації загроз    

      

            

  Невимогливість моделі до кваліфікації 

користувача 

 

  Низька еластичність результату моделі до зміни 

фактору за умови збереження сигнатурного 

критерію 

  

      

Рис. 2. Переваги й обмеження моделі оцінювання економічної безпеки підприємства 

Переваги й обмеження пропонованій моделі 

оцінювання економічної безпеки підприємства вста-

новлено за результатами аналізу змісту моделі, її 

аналітичного інструментарію (сигнатурні функції 

зміни значень показників фінансової та ринкової 

складових), що використано у побудові моделі, ви-

користання ситуаційного підходу у комбінаціях вхі-

дних аргументів моделі. 

Розроблена модель оцінювання економічної 
безпеки підприємства дозволяє отримати загальне 
якісне судження про економічну безпеку та можливі 
вектори її зміни. Такого судження у переважній низ-
ці випадків цілком достатньо для формування векто-
рів безпекозабезпечувальної діяльності підприємст-
ва. Але разом з тим для виявлення впливу окремих 
загроз на економічну безпеку підприємства, поглиб-
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лення та розширення якісного судження про еконо-
мічну безпеку підприємства доцільне використання 
додаткових аналітичних інструментів.  

Для уточнення якісних оцінок фінансової та 
ринкової складових економічної безпеки підприємс-
тва для різних періодів часу з використанням методу 
аналізу ієрархій визначено пріоритетність вибраних 
показників, що дозволяє з використанням побудова-
ної аналітичної адитивно-мультиплікативної функції 
надати кількісну оцінку стану складових. 

Висновки. Для оцінювання економічної безпеки 
підприємства розроблено відповідну модель, теоре-
тичні засади якої склали сформульовані концепти епі-
стемологічного базису оцінювання. У моделі викори-
стано сигнатурні критерії відібраних показників за 
ринковою та фінансовою складовими економічної 
безпеки підприємства. Реалізація пропонованої моде-
лі передбачає виконання розрахункових та комбінато-
рних процедур, які дозволяють не втратити первин-
ний зміст відібраних одиничних показників, а, зна-
чить, забезпечити точність її оцінок. Якісні оцінки 
складових моделі становлять собою опис ситуацій, 
які є результатом комбінування сигнатурних функцій 
зміни значень вибраних показників. Кількість показ-
ників за кожною складовою економічної безпеки у 
моделі невелика, що надає змогу візуалізувати оцінки 
за допомогою графічних засобів.  

На відзнаку від поширених моделей оцінюван-
ня економічної безпеки підприємства розроблена 
модель не передбачає отримання кількісних оцінок 
економічної безпеки підприємства. Загальна оцінка 
економічної безпеки підприємства у моделі форму-
ється на підставі комбінування ситуацій в її ринко-
вій та фінансовій складових за допомогою пропоно-
ваної матриці оцінювання. Розроблена модель оці-
нювання економічної безпеки підприємства дозво-
ляє отримати загальне якісне судження про еконо-
мічну безпеку та можливі вектори її зміни. Такого 
судження у переважній низці випадків цілком дос-
татньо для формування векторів безпекозабезпечу-
вальної діяльності підприємства. Для поглиблення 
та розширення якісного судження про економічну 
безпеку підприємства доцільне використання додат-
кових аналітичних інструментів. 
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Вахлакова В.В. Модель оценки экономической 

безопасности предприятия. 

В статье представлена модель оценки экономиче-

ской безопасности предприятия, построенная с использо-

ванием финансовой и рыночной составляющими экономи-

ческой безопасности и сигнатурных функций изменения 

значения за анализируемый период показателей каждой 

составляющей модели. 

Показаны оценка финансовой и рыночной составля-

ющих модели и комбинация их оценок с использованием 

матрицы оценки. Представлено описание сегментов 

матрицы оценивания экономической безопасности пред-

приятия. Описаны преимущества, ограничения и сферы 

использования модели. 

Ключевые слова: предприятие, экономическая без-

опасность, модель, составляющие, показатели, оценка, 

сигнатурный критерий, матрица оценки.  

 
Vahlakova V.V. Model of evaluating economic secu-

rity of an enterprise. 

There is consequence of traditional calculating opera-

tions with evaluating indicators that are used in evaluating 

economic security of an enterprise basing on functional ap-

proach considered in the article. Such calculating operations 

are normalizing single indicators, their double convolution 

while calculating complex and integral indicators. Artificial 

character of integral evaluations of enterprise economic secu-

rity is proved. Model of evaluating enterprise economic secu-

rity is made. Such model is built using financial and market 

components of economic security and signature functions of 

changes for every one of internal indicators of suggested com-

ponents of enterprise economic security for some period of 

time. There are indicators for evaluating financial and market 

components of enterprise economic security suggested in the 

article. There are evaluating financial and market components 

of model and combination of such evaluations using evaluat-

ing matrix considered in the article. Description of segments 

in evaluating matrix of enterprise economic security is consid-

ered. Advantages, limitations and spheres of usage for made 

model are described.  
Keywords: enterprise, economic security, model, com-

ponents, indicators, evaluating, signature criterion, evaluating 

matrix. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

У РІЗНИХ ТИПАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Гавриленко В.О., Чиж В.І. 

 

 

USE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION  

IN DIFFERENT TYPES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT 

 

Gavrylenko V., Chyzh V. 

 

 

 
У статті досліджено інформаційні потреби превентив-

ного та реактивного типів управління. Розглянуто зв'язок 

між конкретною моделлю антикризового управління та 

джерелами облікової інформації. Систематизовано по-

казники, що характеризують етапи кризи. Визначено 

управлінську звітність, що містить інформацію для ро-

зрахунку таких показників. Встановлено динаміку змін 

показників для визначення етапу кризи й прийняття ан-

тикризових заходів. 

Ключові слова: антикризове управління, тип управління, 

моделі управління, облікова інформація, управлінська 

звітність, показник.  

 

 
Вступ. Поступове входження України у світо-

вий економічний простір формує нові умови функ-

ціонування вітчизняних підприємств. Це конкурент-

на боротьба та невизначеність, що веде до виник-

нення міжнародних, макроекономічних, галузевих 

та внутрішньогосподарських криз. Тому важливість 

теоретичного осмислення проблем обліково-

аналітичного забезпечення управлінських рішень 

щодо виходу підприємства з кризового стану, або 

його попередження стає усе очевиднішою. 

Постановка проблеми. Кризи будь-якого по-

ходження негативно впливають на фінансовий стан 

підприємства. В найгіршому випадку вони ведуть до 

припинення діяльності взагалі. Наявність системи 

антикризового управління на підприємстві не ви-

кликає сумніву. Ефективне функціонування такої си-

стеми залежить від інформації, що використають 

при виборі типу антикризового управління, розробці 

його моделей та управлінських рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

сучасній науковій літературі докладно висвітлені 

особливості менеджменту в умовах кризи, його від-

мінності від управління за стабільної ситуації, тех-

нології, моделі й стратегії здійснення. Так, методо-

логічний базис антикризового фінансового управ-

ління розроблений такими зарубіжними науковцями 

як: Е. Альтман, В. Бівер, Л. Бернстайн, П. Друкер, 

М. Міллер, Ф. Модільяні, Р. Таффлер, І. Хьюберт і 

ін. Проблеми антикризового управління розглянуто 

в роботах російських та вітчизняних вчених: А.Г. 

Грязнової, І.О. Бланка, В.М. Геєца, Л.О. Лігоненко, 

В.О. Василенко, О.М. Скібіцького та багатьох ін-

ших. Обліково-аналітичному забезпеченню розроб-

ки управлінських рішень у кризових ситуаціях прис-

вячено праці Т.І. Безбородової. Проте питання облі-

ково-аналітичного забезпечення антикризового 

управління на різних етапах перебігу кризи та засто-

суванні різних типів та моделей антикризового 

управління є недостатньо розробленими. 

Метою даної статті є визначення інформації 

фінансового та управлінського обліку, яка необхідна 

для прийняття рішень в системі антикризового 

управління підприємством.  

Результати досліджень. Кризові ситуації, як 

ніякі інші, вимагають стратегічного підходу до їх 

вирішення. Тому в умовах організаційного стресу 

від керівництва підприємства потрібна підвищена 

винахідливість і гнучкість у використанні різних 

стратегій антикризового управління, кожна з яких 

повинна мати на меті вихід із кризового стану та за-

безпечення стабільного розвитку. Як показує досвід, 

існує тісна залежність моделей антикризового 

управління з інформаційною системою фінансового 

та управлінського обліку, які є фундаментальною 

платформою та запорукою досягнення мети антик-

ризового управляння. Визначення інформаційних 

потреб кожної моделі та можливостей фінансового і 

управлінського обліку щодо їх забезпечення має не 

лише наукове, але й практичне значення і розгляда-

ється як засіб формування ефективної системи анти-

кризового управління. 

Найбільш поширеними типами антикризового 

управління підприємством є превентивний та реак-

тивний. В залежності від стадії кризи у складі реак-
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тивного типу антикризового управління виокрем-

люють моделі: докризову, передкризову, кризову та 

посткризову.  

Наведені типи моделей антикризового управ-

ління підприємством згруповані залежно від стабі-

льності розвитку суб’єкта господарювання. При 

умові, коли підприємство розвивається стабільно і в 

його діяльності не мають місце прояви та загрози 

будь-якої зовнішньої або внутрішньої нестабільнос-

ті, йому слід дотримуватися антикризового управ-

ління превентивного типу. У випадку настання за-

грози порушення стійкого стану функціонування та 

негативного прояву дестабілізуючих факторів та її 

прогресивного розвитку – моделей реактивного типу 

в залежності від фази кризи [1].  

Кожна з наведених моделей використовує свій 

інструментарій та методологію забезпечення беззби-

ткової діяльності підприємства. Відповідно, кожна 

модель потребує певної інформації, яка б дала мож-

ливість керівництву підприємства не тільки вирішу-

вати нагальні проблеми, а й забезпечила б прогнозу-

вання його діяльності на майбутнє. Таку інформацію 

системі антикризового управління надає фінансовий 

та управлінський облік. Інформація фінансового та 

управлінського обліку представлена в первинних 

документах, операціях по рахунках, облікових регіс-

трах та формах звітності.  

Основою інформаційного забезпечення антик-

ризового управління є фінансова звітність, яка міс-

тить інформацію не тільки про майновий стан підп-

риємства, а й результати діяльності та рух грошових 

коштів за звітний період за напрямами його діяльно-

сті. Це дає можливість не лише визначити фінансо-

вий стан підприємства, а і розробляти прогнозні по-

казники на майбутнє. Саме фінансова звітність підп-

риємства у складі: Балансу (Звіт про фінансовий 

стан) (ф. №1); Звіту про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) (ф. №2), Звіту про рух грошо-

вих коштів (ф. №3); Звіту про власний капітал (ф. 

№4), Приміток до звітності (ф №5), Звітності за сег-

ментами (ф№ 6 ) надає достовірну інформацію, що 

використовується у фінансовому аналізі та визначає 

вектор у кожній моделі антикризового управління. 

Проте, як показує досвід, для прийняття ефек-

тивних антикризових управлінських рішень недо-

статньо інформації лише фінансового обліку. Вини-

кає потреба в залученні інформації управлінського 

обліку та управлінської звітності. 

Управлінська звітність за своєю сутністю є не 

лише джерелом інформації, але й засобом формалі-

зації вимог внутрішніх користувачів до облікової ін-

формації. Вона виконує організаційну роль при ви-

борі методики обліку й узагальнення даних. На від-

міну від бухгалтерського обліку і звітності (який 

безперервно збирає інформацію про всі об’єкти об-

ліку) у системі управлінського обліку збирається і 

обробляється тільки така інформація, яка необхідна 

для складання конкретних форм звітності відповідно 

до вимог користувачів [2].   

Показники управлінської звітності мають від-

повідати певним вимогам [3]. До таких вимог відне-

сено адекватність, нейтральність, доказовість, точ-

ність, значимість, релевантність, стабільність, акту-

альність, детальність, гнучкість, повнота, лаконіч-

ність, доступність, економічність  

У науковій літературі [4, 5, 6, 7] розроблено рі-

зні підходи до структурування внутрішньої управ-

лінської звітності підприємства Спираючись на по-

передні дослідження, доцільно управлінську звіт-

ність, інформація якої забезпечує антикризове 

управління, розділяти на три групи з такими складо-

вими: 

1) управлінська звітність про фінансовий стан, 

результати діяльності та зміни фінансового стану пі-

дприємства (звіт про виконання бюджету доходів і 

витрат, звіт про виконання кошторису витрат підроз-

ділів, звіт про виконання платіжного календаря, звіт 

про виконання інвестиційного плану);  

2) управлінська звітність за ключовими показ-

никами діяльності (обсяг виробництва, доля ринку, 

собівартість продукції, структура витрат, задоволе-

ність клієнтів, впровадження інноваційних розро-

бок);  

3) управлінська звітність про використання бю-

джетів центрами відповідальності підприємства 

(звіти про рух грошових коштів, про доходи та ви-

трати, про прибуток, про виробничі капітальні вкла-

дення), бюджетний баланс. 

Важливого значення в процесі формування сис-

теми управлінської звітності набуває періодичність 

її подання, при цьому основним критерієм при ви-

борі періодичності складання та подання звітних 

форм є надання необхідної інформації, доки вона ак-

туальна і прийняті на її основі управлінські рішення 

будуть ефективними та своєчасними [8, 9]. 

Показники кожної групи управлінської звітнос-

ті використовують у різних типах антикризового 

управління. Для досягнення стратегічних цілей пре-

вентивна модель антикризового управління ставить 

перед собою завдання здійснення комплексної сис-

темної діагностики діяльності підприємства з метою 

виявлення відхилень від запланованої траєкторії ро-

звитку; проведення моніторингу зовнішніх та внут-

рішніх факторів позитивного й негативного впливу; 

підтримання стабільності діяльності. Головною ме-

тою даного типу антикризового управління є розро-

бка і застосування антикризових заходів з метою 

збереження положення підприємства на ринку, підт-

римка фінансової рівноваги та мінімізація розмірів 

зниження ринкової вартості. Основними серед таких 

заходів є: відновлення платоспроможності, вихід на 

беззбитковий рівень, збільшення чистих грошових 

надходжень.  

Існує безліч фінансових коефіцієнтів для ви-

значення фінансового стану підприємства, які поєд-

нані у чотири групи: фінансової стійкості, рентабе-

льності, оборотності і ліквідності.  

У превентивному типі антикризового управлін-

ня доцільно використовувати показники платоспро-
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можності, ділової активності, оборотності капіталу, 

фінансової стійкості, рентабельності, ліквідності, 

структури капіталу, кредитоспроможності, ринкових 

індикаторів, самофінансування, майнового стану, ін-

вестицій, виробництва, левериджу, валютної самоо-

купності, джерел формування капіталу. Джерелом 

інформації для розрахунку цих показників є фінан-

сова звітність підприємства. 

Покращення платоспроможності підприємства 

можна забезпечити шляхом раціонального викорис-

тання наявних ресурсів і удосконалення системи 

управління. Оцінити майбутню платоспроможність 

також дозволяє правильно сплановане надходження 

та витрачання грошових коштів, в процесі якого ви-

значається позитивний, негативний і чистий грошо-

вий потік, які являються основою відновлення пла-

тоспроможності підприємства. Таку інформацію на-

дає користувачам звіт про рух грошових коштів, а 

також управлінська звітність першої групи. 

Важливим кроком при аналізі платоспромож-

ності підприємства, з точки зору антикризового 

управління, є вивчення динаміки валюти балансу та 

його структури за декілька років. Зменшення валюти 

балансу може свідчити про скорочення підприємст-

вом обсягів своєї діяльності, що може стати причи-

ною зменшення його платоспроможності та фінан-

сової стійкості.  

У процесі аналізу балансу слід звернути особ-

ливу увагу на такі статті балансу, як: прибутки (зби-

тки) звітного та минулих років; розрахунки з дебіто-

рами не оплачені в строк; довгострокові (коротко-

строкові) кредити та позики непогашені в строк; 

кредиторська заборгованість не оплачена в строк.  

За умов міжсистемних трансформацій спосте-

рігається наростання нестабільності у світовій еко-

номіці, а кризові явища стають дедалі частішими. 

Тому, важливими факторами, які свідчать про втрату 

підприємства стійкої рівноваги на тлі економічної 

боротьби за виживання, є виникнення дисбалансу 

між показниками власних та залучених коштів. Кри-

теріями, що визначають такий дисбаланс є коефіціє-

нти фінансової стійкості: фінансової незалежності 

(автономії) та фінансової стабільності. Джерелом 

інформації для їх розрахунку є пасив балансу.  

Важливе значення у процесі аналізу джерел 

власних коштів має показник фінансового левери-

джу, який характеризує залежність підприємства від 

довгострокових зобов’язань, що відображені в дру-

гому розділі пасиву балансу. Зростання цього показ-

ника свідчить про зростання фінансового ризику і 

можливість втрати платоспроможності. 

Показником втрати платоспроможності підпри-

ємства є також і коефіцієнт покриття, який визнача-

ється співвідношенням оборотних активів (за вира-

хуванням витрат майбутніх періодів) до коротко-

строкових зобов’язань. Він характеризує достатність 

оборотних коштів підприємства для погашення про-

тягом певного періоду його заборгованості.  

Зростання оборотних активів підприємства не 

завжди є позитивним фактором, який впливає на 

збільшення об’ємів виробництва. Тому, для досяг-

нення цілей антикризового управління, слід проана-

лізувати структуру запасів підприємства, які відо-

бражені в активі балансу в складі оборотних активів 

та виявити фактори, що вплинули на їх збільшення. 

Такими причинами можуть бути інфляція, що приз-

вела до зростання їх вартості, сповільнення обороту 

запасів, необґрунтоване вилучення активів з госпо-

дарського обороту. Вразі значного зменшення запа-

сів, керівництву підприємства необхідно приділити 

увагу пошуку можливих шляхів їх поповнення в не-

обхідних розмірах для успішного здійснення госпо-

дарської діяльності підприємства. 

Не менш важливим показником, у процесі при-

чинно-наслідкового аналізу діяльності підприємства, 

є значення коефіцієнтів ліквідності, які розрахову-

ють на основі інформації балансу В умовах економі-

чної кризи категорія ліквідності відіграє значну роль 

при формуванні ефективної фінансової політики пі-

дприємства. Коефіцієнти ліквідності показують на-

скільки підприємство в спромозі погасити свою ко-

роткострокову заборгованість. Недостатня ліквід-

ність створює для підприємства несприятливі умови 

щодо розвитку бізнесу,  оновлення або збільшення 

випуску продукції, погіршує взаємовідносини з кон-

трагентами, впливає на зменшення прибутковості, 

часткової або повної втрати капіталу Це в свою чер-

гу може привести підприємство до неплатоспромо-

жності та банкрутства. Найбільш мобільними та ви-

соколіквідними активами є грошові кошти. В зага-

льно прийнятій практиці відомо, що якщо показник 

абсолютної ліквідності менший за 0,2, то підприємс-

тво є неплатоспроможним. 

Наявність у підприємства довгострокових фі-

нансових вкладень свідчить про те, що воно здійс-

нює інвестиційну діяльність. Тому необхідно також 

приділити увагу і аналізу ефективності здійснених 

інвестиційних вкладень.  

З метою попередження кризової ситуації, крім 

наведених вище показників, необхідно розраховува-

ти і інші коефіцієнти, зокрема: фінансування, мане-

вреності власного капіталу, швидкої та проміжної 

ліквідності, покриття, забезпеченості власними обо-

ротними засобами, маневреності власного оборотно-

го капіталу, співвідношення дебіторської та креди-

торської заборгованості, оборотності дебіторської та 

кредиторської заборгованості.  

Одним із факторів, які призводять підприємст-

во до кризового становища є зростання витрат. Вони  

впливають на зменшення прибутку підприємства і 

відповідно зменшують його платоспроможність. То-

му особливу увагу для попередження кризової ситу-

ації слід звернути на аналіз витрат на виробництво 

продукції. Джерелами інформації для цього є дані 

первинних документів з обліку матеріальних витрат, 

витрат на оплату праці виробничих працівників, за-

гальновиробничих витрат, дані облікових регістрів 

та управлінської звітності.  

У процесі аналізу звертається увага на наяв-

ність витрат сировини, матеріалі не пов’язаних з ви-
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робництвом. При виявленні таких фактів, розробля-

ються подальші шляхи їх зниження. При аналізі ви-

трат важливим є використання інформації управлін-

ського обліку, оскільки вона дає можливість більш 

швидко реагувати на зміни у складі витрат і прийма-

ти оптимальні управлінські рішення  

Для відновлення платоспроможності підприєм-

ства важливо також оцінити наявність та рух основ-

них засобів. Особливу увагу слід звернути на основ-

ні засоби які здані або взяті в оренду, ліквідовані, 

реалізовані або придбані протягом останніх періо-

дів. Для цього використовується як первинні доку-

менти з обліку основних засобів так і фінансова зві-

тність: баланс та звіт про власний капітал. При ана-

лізі розраховують коефіцієнти зносу основних засо-

бів, придатності до використання, оновлення, вибут-

тя. Крім цього необхідно розрахувати показники, що 

характеризують частку: зданих (взятих) в оренду ос-

новних засобів, основних засобів в активах підпри-

ємства, виробничих основних засобів у загальній 

сумі основних засобів. 

Якщо підприємство являється прибутковим, то 

важливими для аналізу є показники рентабельності 

чистих активів, продажу, сумарного капіталу.  Дані 

показники розраховуються на підставі звіту про фі-

нансові результати (ф.2). Наявність показників зрос-

таючої рентабельності свідчить про нормальну жит-

тєдіяльність підприємства та забезпечення його по-

дальшої фінансової стабільності з метою попере-

дження банкрутства. 

У реактивному типі антикризового управління  

виділяють докризову, передкризову, кризову та пос-

ткризову моделі. 

Завданням докризової моделі є прогнозування 

та запобігання настанню кризової ситуації, превен-

тивне виділення неадекватних нормальному функці-

онуванню підприємства чинників. В даний час в за-

рубіжній і вітчизняній теорії і практиці господарю-

вання використовуються два основні підходи до оці-

нки ймовірності банкрутства підприємств - кількіс-

ний (прогнозування за допомогою фінансових кое-

фіцієнтів) і якісний (аналіз великої системи критері-

їв та ознак, аналіз стану (оптимальності) окремих 

функціональних підсистем управління (маркетинг, 

виробництво, кадри, фінанси)). 

Для виявлення, попередження та ліквідації фа-

кторів, які в майбутньому можуть спрогнозувати ба-

нкрутство в науковій економічній літературі існують 

різного роду критерії: падіння об'ємів виручки та 

об’ємів продажу; надмірні втрати в основній діяль-

ності; надмірне використання короткострокових по-

зикових коштів як джерела фінансування довгостро-

кових вкладень; стійкі низькі значення коефіцієнта 

ліквідності; хронічний дефіцит оборотних коштів; 

перевищення заздалегідь заданого рівня простроче-

ної кредиторської заборгованості; збільшення частки 

позикових коштів до небезпечних меж; неправильна 

інвестиційна політика; хронічне невиконання зобо-

в'язань перед інвесторами, акціонерами; висока пи-

тома вага простроченої дебіторської заборгованості; 

наявність залежаних товарів і виробничих запасів; 

погіршення відносин з банківськими установами; 

використання джерел фінансових ресурсів на відно-

сно невигідних умовах 

В науковій літературі виділяють різні моделі 

прогнозування банкрутства підприємства, кожна з 

яких характеризується набором певним критеріїв з 

визначенням їх оптимального (критичного) значен-

ня, що дають можливість спрогнозувати ймовірність 

настання кризи та своєчасно її попередити. Вибір 

будь-якої методики залежить від особливостей підп-

риємства.  

На нашу думку, для з’ясування реального фі-

нансового стану підприємства на підставі балансу 

необхідним є визначення коефіцієнта поточної не-

платоспроможності, шляхом вирахування із суми 

довгострокових та поточних фінансових інвестицій 

та грошових коштів суми поточних зобов’язань. Цей 

коефіцієнт потрібно доповнювати коефіцієнтом 

втрати платоспроможності, значення якого має бути 

більше 1.  

Даний коефіцієнт розраховується за такою фо-

рмулою: 

 

Квтрп =
(

(Кпк + З)
Т (Кпк –  Кпп)

)

Кнн
, 

 

де Кпк – коефіцієнт покриття на кінець звітного пе-

ріоду, З - період втрати платоспроможності підпри-

ємства (міс), Т – тривалість звітного періоду (міс), 

Кпп - коефіцієнт покриття на початок звітного пері-

оду, Кнн – нормативне значення коефіцієнту покрит-

тя.  

У прогнозування ймовірності банкрутства під-

приємства використовується інформація управлінсь-

кого обліку. 

Використання вітчизняними підприємствами 

способу розрахунку цін на підставі повного розподі-

лу витрат веде до неконкурентоспроможності їх 

продукції на ринку, оскільки в період кризової ситу-

ації відбувається постійне зростання цін та інфляція. 

Тому, враховуючи неплатоспроможність населення, 

завоювати і утримати ринки збуту можливо лише 

при реалізації продукції за оптимальними цінами. 

Це у свою чергу, спонукає керівництво підприємства 

використовувати систему калькулювання витрат 

"директ-костинг" у ціноутворенні. Крім цього, вчас-

но проведений маржинальний аналіз та розрахунок 

точки беззбитковості, дає можливість своєчасно ви-

явити продукцію, яка є збитковою для підприємства 

і прийняти відповідні управлінські рішення: онови-

ти асортимент випуску або покращити якість проду-

кції, при можливості перепрофілювати діяльність, 

відмовитися від її виробництва взагалі, надавати до-

даткові послуги з метою збільшення обсягу реаліза-

ції. Необхідним в такому аналізі є визначення і пока-

зника запасу міцності. Необхідну інформацію для 
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таких розрахунків містить управлінська звітність 

другої і третьої групи. 

Передкризову модель реактивного антикризо-

вого управління характеризують критерії та показ-

ники, негативне значення яких не дає підставу розг-

лядати поточний фінансовий стан як критичний. 

Однак сукупність цих показників вказує, що при не-

застосуванні своєчасних заходів, ситуація може зна-

чно погіршитися. Такими критеріями є: звільнення 

ключових співробітників; вимушені зупинки або по-

рушення науково-виробничої діяльності; недостатня 

диверсифікація діяльності підприємства, в т.ч. зале-

жність від будь-якого великого проекту або виду ак-

тиву; невиправдана ставка на прибутковість нового 

проекту; втрата ключових контрагентів; не проведе-

не вчасно технічне переозброєння або реконструкція 

підприємства; ризики, що не враховуються при ук-

ладанні договорів з різними контрагентами. Усе це в 

підсумку ускладнює внутрішньосистемні механізми 

самовідновлення рівноваги підприємства в умовах 

поглиблення асиметрії і дисбалансів глобального ро-

звитку, збереження його стійкості до зовнішніх про-

вокацій - асиметричних шоків та флуктуацій. Відпо-

відно, для запобігання таких ситуацій, до перерахо-

ваних критеріїв повинні бути встановлені критичні 

рівні, розроблені підприємством самостійно в зале-

жності від специфіки діяльності.  

В даній моделі антикризового управління вико-

ристовуються первинні документи з обліку праці та 

трудових ресурсів, основних засобів, товарно-

матеріальних цінностей. Важливою також є інфор-

мація звітів управлінського обліку про кредиторську 

заборгованість, надходження і виплати коштів, ста-

ріння дебіторської заборгованості, стан складських 

запасів, витрати підприємства.  

Кризова модель передбачає завдання локалізу-

вати і ліквідувати кризу та її негативні наслідки, що 

включають комплексний інтенсивний вплив на кри-

зові зони, здійснення радикальної трансформації ді-

ючої бізнес-моделі відповідно до ринкових вимог.  

Критеріями, що характеризуватимуть вихід пі-

дприємства з кризи можуть бути:  

1) формування величини і оптимального складу 

активів підприємства, що дозволяють досягти пос-

тавлені перед підприємством цілі; 

2) визначення джерел фінансування і їх опти-

мальний склад; 

3) організація поточного і перспективного 

управління фінансовою діяльністю, що забезпечує 

платоспроможність і фінансову стійкість підприємс-

тва. 

Шляхами виходу підприємства з кризової ситу-

ації можуть бути наступні заходи: здача в оренду ак-

тивів, які не приносять прибуток, за рахунок цього 

підвищиться рентабельність; розробка політики 

управління дебіторською та кредиторською заборго-

ваністю; отримання довгострокового кредиту; осво-

єння нових видів послуг та пошук ринків збуту; 

привернення цільове фінансування із бюджету і ін-

ших джерел. Результатом управлінських рішень кри-

зової моделі антикризового управління є фінансове 

оздоровлення підприємства. 

Фінансове оздоровлення - це процедура, спря-

мована на подолання фінансової кризи боржника з 

наданням певних гарантій кредиторам. В ході її реа-

лізації боржник виплачує борги відповідно з затвер-

дженим графіком і отриманням коштів з джерел, пе-

редбачених планом фінансового оздоровлення. За-

значена процедура спрямована на дотримання бала-

нсу інтересів кредиторів і боржника [12]. 

Здійснювати активне позиціонування підпри-

ємства на споживчому ринку, реалізовувати ком-

плекс заходів, щодо реінжинірингу бізнес-процесів, 

що забезпечить подальший розвиток бізнесу є за-

вданням посткризової моделі антикризового управ-

ління.  

Стабілізувати ситуацію на підприємстві мож-

ливо шляхом здійснення активного позиціонування 

підприємства на споживчому ринку, реалізації ком-

плексу заходів щодо реінжинірингу бізнес-процесів, 

що забезпечить подальший розвиток бізнесу. При 

цьому важливим є надання керівництву підприємст-

ва обліково-аналітичної інформації, щодо наявності 

власних інвестиційних можливостей та інвестицій-

ного потенціалу підприємства. Інформація управлін-

ського обліку, щодо вибору можливих альтернатив, 

оцінки витрат і доходів, розробки проектів, та планів 

їх реалізації, бюджетування, злиття всіх грошових 

потоків є визначальним фактором успішних управ-

лінських рішень для поліпшення фінансового стану 

підприємства і виходу з кризи. 

Висновок. Для будь-якої моделі антикризового 

управління важливим фактором виконання її завдань 

є наявність обліково-аналітичної інформації. Джере-

лом такої інформації є фінансова та управлінська 

звітність. Кожна модель антикризового управління 

використовує різні показники оцінювання діяльнос-

ті. Дані для розрахунку цих показників містить облі-

кова система. Розробка методології управлінського 

обліку щодо забезпечення інформаційних потреб ан-

тикризового управління є напрямом подальших дос-

ліджень. 
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Гавриленко В.А., Чиж В.И. Использование учет-

но-аналитической информации в разных типах антик-

ризисного управления. 

В статье исследованы информационные потребно-

сти превентивного и реактивного типов антикризисного 

управления. Рассмотрена связь между моделями антик-

ризисного управления и источниками информации для 

принятия решений. Сформулированы требования к сис-

теме управленческих отчетных показателей. Система-

тизированы показатели, характеризующие этапы кризи-

са и определена управленческая отчетность, в которой 

отражается информация, необходимая для расчета этих 

показателей. 

Ключевые слова: антикризисное управление, тип 

управления, модели управления, учетная информация, 

управленческая отчетность, показатели. 

 

Gavrylenko V. O., Chizh V. I. Use of accounting and 

analytical information in different types of anti-crisis 

management 

It is proved that the formation of accounting and analyt-

ical information in unstable economic environment depends 

on the type of anti-crisis management that an enterprise uses. 

The information needs of preventive and reactive types of anti-

crisis management are investigated. The connection between a 

specific model of anti-crisis management and sources of ac-

counting information is considered. Requirements for the for-

mation of a system of management accounting indicators are 

given. A list of indicators has been established, the change of 

which indicates the probability of a crisis. The indicators 

characterizing the stages of the crisis are systematized. The 

algorithm of calculating the solvency loss coefficient is pro-

posed. The dynamics of changes in indicators for the charac-

terization of the crisis stage is established. The accounting 

managerial report, which contains information for the calcu-

lation of such indicators, is determined. 

Keywords: anti-crisis management, type of management, 

management models, accounting information, managerial re-

porting, and indicator. 
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ  ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛА 

 

Гетьман М. А. 

 

 

THE ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF INTELLECTUAL CAPITAL 

 

Getman M. A. 

 

 

 
Інтелектуальний капітал є вагомим аргументом при за-

безпеченні конкурентних переваг дужих підприємств у 

сучасних умовах економіки. Для розробки методів ефек-

тивного управління інтелектуальним капіталом спочатку 

потрібно виділити його складові елементи. Був проведе-

ний аналіз та узагальнені існуючих підходів до тракту-

вання структури та класифікації інтелектуального капі-

талу. Крім класичної структури (людський, структурний 

і клієнтський капітал), розглянуті і інші ознаки такі, як 

інноваційний капітал, індивідуальна компетентність, 

активи ринку, активи інтелектуальної власності, активи 

інфраструктури, гуманітарні активи, трудові ресурси, 

інформаційно-інтелектуальні ресурси та ін. Запропоно-

вано компоненти інтелектуального капіталу великого пі-

дприємства, дано їх визначення та характеристика. 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, структура, ін-

телектуальний потенціал людей, внутрішній та зовніш-

ній структурний капітал. 
 

 

Вступ. Дослідження, присвячені інтелектуаль-

ному капіталу, яких з кожним роком з'являється все 

більше і більше, показують відсутність не тільки 

єдиного підходу до визначення самої суті даного 

капіталу, трактування поняття, а й опису його стру-

ктури. Стан сучасного суспільства, яке вдосконалю-

ється шляхом науково-технічного прогресу, а також 

впровадження інформатизації для ефективного 

управління підприємством дозволяють розширити 

поняття інтелектуального капіталу, додавши до ньо-

го елемент «інтелектуальні ресурси». Основною 

складовою цього компонента є цифрова індустрія. У 

зв’язку з цим нововведенням постає питання в удо-

сконаленні структури інтелектуального капіталу пі-

дприємства. 

Постановка проблеми. Кожна із запропонова-

них моделей інтелектуального капіталу в більшій чи 

меншій мірі відображає з одного боку специфіку пі-

дходу до його опису, а з іншого - те чи інше підпри-

ємство, компанію або галузь, що досліджував автор. 

Тобто можна стверджувати, що уявлення структури 

інтелектуального капіталу залежить від цілей і об'є-

кта самого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З 

того моменту, коли у 1969 році термін інтелектуа-

льний капітал було вперше вжито економістом 

Джоном Гелбрейтом, а потім у 1991 році редакто-

ром журналу «Fortune» Томом Стюартом озвучено у 

статті «Сила інтелекту: як інтелектуальний капітал 

стає найбільш цінним активом Америки», визначен-

ня цього поняття та його структури піддавалося змі-

нам.  

Загальною методичною основою вивчення ін-

телектуального капіталу усіма подальшими еконо-

містами служить системний підхід, який визначає 

інтелектуальний капітал як цілісну структуровану 

систему. 

Дослідженнями в області інтелектуального ка-

піталу займалися такі закордонні вчені, як 

Л. Едвінссон, М. Малоун, Е. Брукінг, К. Свейбі, 

К. Меєр, К. Бредлі, Л. Прусак, С. Пайк, Х. Макдо-

нальд, Й. Руус, Л. Фернстрем, П. Салліван, Н. Бон-

тіс, Дж. Даум, С. Альберт, Т. Фортьюн, Г. Кох, 

Д. Клейн, Г. Петраш, М. Халік, Е. Тоффлер, Х. Сент-

Онж та інші [1-5]. 

Ці дослідження знайшли своє продовження у 

роботах П.М. Козирєва, В.П. Багова, В.В. Леонтьєва, 

І.І. Просвіріної, О.Н. Мельникової, В.Л. Макаровава, 

Л.В. Бутенко Є.М. Селезньова, В.С. Ступакова, 

Л.А. Осколкової, О.Н. Колпакової, Е.В. Бобкової, 

К.К. Арабян, М.І. Ескіндарова, С.В. Комарова [6-9]. 

Усі вони в основному розробляли свої підходи до 

структури інтелектуального капіталу, ґрунтуючись 

на роботи Т. Стюарта і Л. Едвінссона. 

Серед українських вчених, які займаються пи-

танням інтелектуального капіталу можна виокреми-

ти О.В. Кендюхова, В.І. Пожуєва, В.О. Кузьмінсько-

го, О.М. Собко та інших [10-12]. Кожен автор про-

понував своє бачення структури, але не було чіткого  

виділення інформатизації та комп’ютеризації еко-

номічних процесів великого підприємства. 
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Мета статті є розвиток наукового підходу до 

структурування інтелектуального капіталу. 

Результати дослідження. Розглядати підходи 

до формування структури інтелектуального капіталу 

доцільно зі структури, розробленої Л. Едвінссоном 

для шведської страхової компанії Skandia [1]. 

Він стверджував, що інтелектуальний капітал 

складається з двох складових: людського і структу-

рного капіталу, який у свою чергу поділяється на 

клієнтський і організаційний. Останній містить в 

собі інноваційний і процесний капітали (рис.1). 

В основу поділу було покладено відносини 

власності. У своїй книзі «Корпоративна довгота» ав-

тор так описав структуру інтелектуального капіталу: 

1) людський капітал - компетенції та досвід 

співробітників компанії, які втрачаються у зв’язку зі 

звільненням співробітника; 

2) структурний капітал, що належить всій ком-

панії, хоча є продуктом діяльності її співробітників: 

цінність відносин з клієнтами (клієнтський капітал), 

цінність продуктів інтелектуальної власності (ідеї, 

патенти, ліцензії тощо) (інноваційний капітал), а та-

кож цінності інфраструктури компанії (процесний 

капітал) [2]. 

 
 

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу у моделі 

«Skandia Value Scheme» Л. Едвінссона 

Це висловлювання можна трактувати таким 

чином, що людський капітал втілено у працівниках 

організації, а структурний - у самій організації. 

Враховуючи це формулювання і спираючись на 

визначення інших вчених, можна стверджувати, що 

Л. Едвінссон у структурному капіталі об'єднав, з од-

ного боку, внутрішні елементи - структуру організа-

ції, патенти, ліцензії, а з іншого, - елементи пов'язані 

з зовнішнім середовищем - відносини з клієнтами. 

Звідси і виникають суперечки вчених і інші визна-

чення складових структури інтелектуального капі-

талу. 

Надалі Х. Сент-Онж розвинув підхід Л. Едвінс-

сона і виділив у структурному капіталі - споживчий 

(клієнтський), поставивши його поряд з людським 

капіталом (рис.2).  
 

 
 

Рис. 2. Структура інтелектуального капіталу Х. Сент-Онжа 

Такої схеми (або структури) інтелектуального 

капіталу дотримується і Т. Стюарт, наголошуючи на 

важливості оптимального балансу між його складо-

вими, тому що надмірний розвиток окремих компо-

нентів може призвести не до зростання продуктив-

ності, а, навпаки, до її зниження [3]. 

У роботах Е. Брукінга виділяється вже чотири 

складові частини інтелектуального капіталу і кожна 

зі структур додається новими складниками (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Структура інтелектуального капіталу Е. Брукінга 

На думку Е. Брукінга інтелектуальний капітал 

має такі складові: 

1) ринкові активи - це той потенціал, який за-

безпечується нематеріальними активами, пов'язани-

ми з ринковими операціями (марки товарів, купіве-

льна прихильність, корпоративне ім'я, портфель за-

мовлень і т.п.); 

2) інтелектуальна власність як актив - узаконе-

ний інструмент для захисту різних корпоративних 

активів (ноу-хау, патенти, авторські права, виробни-

чі та торгові секрети і т.п.);  

3) людські активи - сукупність колективних 

знань співробітників підприємства, їх творчих здіб-
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ностей, управлінських, керівних і підприємницьких 

якостей, поведінки в різних ситуаціях;  

4) технології, методи та процеси, що роблять 

можливою роботу підприємства (корпоративна ку-

льтура, методи оцінки ризику, фінансова структура, 

бази даних та ін.) [4].  

Як вже було зазначено, моделі інтелектуально-

го капіталу для різних підприємств можуть відрізня-

тися, звідси змінюється і кількість його складових та 

їх назва.  

Так Й. Руус, С. Пайк і Л.Фернстрем замість по-

няття «клієнтський капітал» ввели поняття «реля-

ційний» капітал, який охоплював, крім взаємин з 

покупцями, відносини з постачальниками та іншими 

партнерами. Автори розглядали інтелектуальний 

капітал як частину ресурсного портфеля компанії і 

представили взаємодію всіх його компонентів у де-

ревоподібній структурі [5].  

З точки зору Є.М. Селезньова до складу капіта-

лу входить інтелектуальна власність і засоби її ви-

робництва [6]. Такої ж думки дотримуються 

В.С. Ступаков і В.П. Багів. На їхню думку, інтелек-

туальний капітал в організації представляється 

трьома складовими: кадровим капіталом, інтелекту-

альною власністю та маркетинговими активами.   

 

 
 

Рис. 4. Структура інтелектуального капіталу  

як складової частини ресурсного портфеля 

А.М. Макаров замість «клієнтського», став ви-

користовувати «партнерський капітал». 

П.В. Беспалов, О.Л. Гапоненко і В.І. Корнієнко 

розглядають структуру інтелектуального капіталу у 

вигляді трьох складових: людського, клієнтського і 

організаційного капіталів [7]. Такої ж думки дотри-

мується і І.І. Просвіріна, назвавши структурний ка-

пітал – організаційним [8]. 

Т.О. Гаранина також ґрунтується на трьох 

складових - людський, організаційний (структур-

ний), і реляційний капітали. Причому з її точки зо-

ру, структурний капітал у свою чергу поділяється на 

інтелектуальну власність і інфраструктурні акти-

ви [9].  

М. Халік пішов далі - і з трьох складових зро-

бив шість - людський, структурний, споживчий, со-

ціальний, технологічний і духовний капітали, поста-

вивши в пріоритеті міжособові комунікації, духовні 

цінності, емоції і відносини з споживачами, поста-

чальниками, акціонерами та стратегічними партне-

рами.  

За останні десятиліття різними авторами, як за-

кордонними, так і вітчизняними були виділені різ-

номанітні структури інтелектуального капіталу. У 

роботах П. Борд’ю, С. Гошал, Дж. Коулмана і ін. 

з'явилося поняття «соціальний капітал». Р. Кушнір 

ввів поняття «креативного капіталу», О.В. Гладише-

ва і О.М. Горбунова - «культурно-моральний», Ф. 

Лелєрт - «капітал стратегічних альянсів». У якості 

складових частин інтелектуального капіталу з'яви-

лися - «духовний» (П. Бергер, Р. Хефнер, М. Ісмаїл і 

ін.), «технологічний» (Е. Буено, Е. Фернандес), «абі-

літивний» (Н.О. Кіпень ), «вітальний» (А.А. Несте-

ров, Т.І. Третьякова). Ряд авторів представили інно-

ваційний капітал не як частину структурного, а ви-

діливши його як самостійний елемент.  

Тобто поряд з людським, структурними і кліє-

нтським капіталом сучасні провідні дослідники в 

структурі інтелектуального капіталу виділяють на-

ступні елементи:   

- інноваційний капітал - це захищені комерцій-

ні права, інтелектуальна власність та інші нематері-

альні активи і цінності, які забезпечують здатність 

компанії до оновлення та інновацій;  

- індивідуальна компетентність - це здатність 

людей діяти в різних ситуаціях, охоплює вміння, 

освіту, досвід, цінності, соціальні навички, іншими 

словами, відповідність займаній посаді, що в цілому 

тотожне поняттю людський капітал;  

- внутрішня і зовнішня структура інтелектуаль-

ного капіталу. Перша складається зі змінних фір-

ми - цілі, завдання, технології, культура організації і 

т.п. Друга складається зі зв'язків із замовниками та 

постачальниками, конкурентів, торгових марок, ре-

путації та «іміджу»;  

- активи ринку - це нематеріальні активи ком-

панії, що визначають її становище на ринку - бренд, 

торгова марка, назва, дистрибутивні канали та різні 

сприятливі для компанії угоди і контракти;  

- активи інтелектуальної власності визначають-

ся як інтелектуальна власність, яка належить компа-

нії і захищається законом;  

- активи інфраструктури являють собою інте-

лектуальні активи, що забезпечують функціонуван-

ня компанії - філософія управління, загальна куль-

тура, процеси управління і бізнес-процеси;  

- гуманітарні активи - це використовувані ком-

панією інтелектуальні активи, перш за все, знання, 

вміння, які належать службовцям фірми;  

- трудові ресурси - це індивідуальні інтелекту-

альні здібності персоналу, професійні знання і дос-
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від (у т. ч. рівень освіти і кваліфікації), рівень ін-

новаційної активності та інші результати тривалого 

(що відбувається протягом усього життя) процесу 

інтелектуальної діяльності конкретних особистос-

тей, що складають основу кадрового складу підп-

риємства;  

- інформаційно-інтелектуальні ресурси - це су-

купність науково-виробничих, фінансових, марке-

тингових, організаційно-управлінських, кадрових, 

інформаційно-технологічних, юридичних, інформа-

ційно-управлінських та інших ідей, методів, інстру-

ментів, технологій і різних форм існування інфор-

мації, отриманих у результаті інтелектуальної праці 

співробітників підприємства, що обумовлює виник-

нення її конкурентних переваг.   

Підсумувавши різні підходи до визначення 

структури, термінів і суті їх компонентів можна ска-

зати, що в більшості своїй автори виділяють три 

складові: людський, клієнтський (споживчий) і 

структурні капітали.  

Аналіз наведених підходів дозволив встанови-

ти системні ознаки структурування інтелектуально-

го капіталу у класичному та альтернативному 

сприйнятті (табл.1).  
 

Таблиця 1 

Дослідницькі підходи вчених до структури інтелектуа-

льного капіталу 

Структура інтелектуального капі-

талу 
Автори 

Людський капітал 

Класичне розуміння:  

сукупність знань, навичок і досві-

ду, внесених персоналом в орга-

нізацію  

Л. Едвінссон,  

Т. Сюарт,  

Й. Руус,  

Х.Сент-Ондж 

Альтернативне сприйняття: 

людські активи, індивідуальні 

компетенції, людські ресурси, ка-

дровий капітал, емоційний капі-

тал  

Е. Брукінг,  

К. Флетчер,  

К.-Е. Свейби,  

Є.М. Селезньов, 

О.М. Колпакова 

Структурний капітал 

Класичне розуміння: 

система різних корпоративних 

активів і організаційних процесів 

 

Л. Едвінссон,  

Т. Сюарт, Й. Ру-

ус,  

Х. Сент-Ондж, 

К. Флетчер 

Альтернативні сприйняття: 

інфраструктурні активи, внутрі-

шня структура, структурні ресур-

си, інноваційний капітал, струк-

турні активи, інтелектуальна вла-

сність 

Е. Брукінг,  

К. Флетчер,  

К.-Е. Свейбі,  

Є.М. Селезньов,  

П. Салліван  

Споживчий (клієнтський) капітал 

Класичне розуміння:  

 система відносин компанії з клі-

єнтами, постачальниками, парт-

нерами 

Т. Сюарт,  

Х. Сент-Ондж, 

Альтернативні сприйняття: 

ринкові активи, зовнішня струк-

тура, ресурси відносин, капітал 

відносин, зовнішній капітал, про-

дуктивні активи 

Е. Брукінг,  

К. Флетчер,  

К.-Е. Свейбі, 

Є.М. Селезньов,  

О.М. Колпакова  

 

Шляхом оцінки усіх наявних схем інтелектуа-

льного капіталу запропоновано в якості структурних 

одиниць, виділити структурний капітал (внутрішній 

і зовнішній) і інтелектуальний потенціал людей. Су-

часні економічні умови потребують від великого пі-

дприємства наявності автоматизованої системи 

управління. Таким чином розвинена ІТ-система, рі-

вень комп’ютеризаціії та цифрова індустрія як ком-

поненти структурного внутрішнього капіталу, явля-

ючись продуктом людських знань та вмінь відтіс-

няють на другий рівень ролі інтелектуального поте-

нціалу людей. У табл. 2 представлено авторський 

підхід до формування складових інтелектуального 

капіталу для великих підприємств, їх визначення та 

характеристики.  

Висновок. Аналіз існуючих підходів до струк-

турування інтелектуального капіталу дозволив вста-

новити більше спільного, ніж відмінного. Більшість 

дослідників визнають наявність самостійних елеме-

нтів інтелектуального капіталу - людського, струк-

турного, клієнтського (споживчого), та інші інтерп-

ретації цих складників. Запропоновано вид інтелек-

туального капіталу великого підприємства як суку-

пність інтелектуального потенціалу людей, структу-

рного внутрішнього і зовнішнього капіталів. У ці-

лому потрібно відзначити, що інтелектуальний капі-

тал не складається з окремих частин, а є результатом 

їх взаємодії. 
 

 

Л і т е р а т у р а  

1. Эдвинссон Л. Интеллектуальный капитал. Определе-

ние истинной стоимости компании / Л. Эдвинссон, М. 

Мэлоун // под ред. В.Л. Иноземцева [Электронный ре-

сурс]. – М.: Академия, 1999.– Режим доступа: 

http://www.iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/index.html. 

2. Эдвинссон Л. Корпоративная долгота. Навигация в 

экономике, основанной на знаниях: пер. с англ./ Л. Эд-

винссон. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 247 с. 

3. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источ-

ник богатства организаций: пер. с англ. / Т. Стюарт: В. 

Ноздриной. – М.: Поколение, 2007. – 368 с. 

4. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успіху 

/ Э. Брукинг. - СПб: Питер, 2001. – 288 с. 

5. Руус Й. Интеллектуальный капитал: практика управ-

ления пер. с англ. / Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрем: 

В.К. Дерманова. 3-е изд. - СПб.: Высш. шк. менедж-

мента, 2010. - 436 с. 

6. Селезнев Е.Н. Интеллектуальный капитал как объект 

управления / Е.Н. Селезнев // Справочник экономиста. 

2007. No 2. C. 23–26.  

7. Беспалов П.В. Интеллектуальный капитал — страте-

гический потенциал организации / П.В Беспалов, А.Л. 

Гапоненко, В.И. Корниенко. - М.: Социальные отно-

шения, 2003. 

8. Просвирина И.И. Интеллектуальный капитал: новый 

взгляд на нематериальные активы // Финансовый ме-

неджмент. 2004. №4.  

9. Гаранина Т.А. Структура интеллектуального капитала: 

вопросы оценки и эмпирического анализа / Т. А. Гара-

нина // Вестник СПбГУ. Сер. 8. – 2008. – Вып. 1. 

10. Пожуєв В.І. Інтелектуальний капітал як стратегічний 

потенціал організації / В.І. Пожуєв // Гуманітарний ві-

сник ЗДІА. – 2009. – Вип. 37. – С. 4-15. 
 



ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 6 (236) 2017 79 

 

 

Таблиця 2 

Компоненти інтелектуального капіталу великого підприємства, їх визначення та характеристика 

Компоненти ін-

телектуального 

капіталу 

Визначення компонентів Характеристика та оцінка компонентів 

1 2 3 

Структурний 

внутрішній капі-

тал 

Внутрішня структура - тип організаційної 

структури (а також ступінь централізації, 

швидкість прийняття рішень, потік інфор-

мації і т. п.), операційні системи, внутрішні 

процеси, організаційна культура, історія 

компанії, методологія оцінки ризику, стиль і 

методи управління, специфіка фінансової 

структури, бази даних, що містять інформа-

цію про ринок або клієнтів, системи зв'язку, 

ІТ-системи, рівень комп'ютеризації, цифро-

ва індустрія, патенти, комерційні таємниці, 

авторське право, право на дизайн, товарні 

знаки і т. п. 

Стратегічні дії - сукупність стратегічних ці-

лей, використовувані методи стратегічного 

аналізу, процеси створення стратегії, типу 

стратегії і т. п. 

Фінансові ресурси - в сенсі розподілу (кіль-

кість, періодичність) фінансових ресурсів 

для розвитку співробітників і менеджерів, 

винагороди, компенсація для оплати патен-

тів, ліцензій, комп'ютерів, програмного за-

безпечення; з ціллю розвитку підприємства, 

інвестицій та специфіки фінансової струк-

тури. 

- Поліпшена структура і система управління; 

- Здатність використовувати сучасні методи 

управління; 

- Значна частка на ринку, великий обсяг прода-

жів, переважно внутрішнього охоплення; 

- Великі інформаційні системи; 

- Інновації; 

- Можливість придбання патентів, ліцензій; 

- Використання сучасних технологій; 

- Співпраця з дослідницькими центрами, уні-

верситетами; 

- Відділи досліджень і розробок; 

- Здатність використовувати різні інструменти 

ринку капіталу; 

- Інвестиції великого обсягу; 

- Здатність використовувати багато методів 

стратегічного аналізу; 

- Дослідження ринку, бізнес-аналітика; 

- Дії на основі прийнятої стратегії розвитку і ча-

сткових стратегій. 

Структурний зо-

внішній (реля-

ційний) капітал 

Маркетингова діяльність - формування яко-

сті продукції, стратегії ціноутворення, кана-

ли збуту, використання рекламних заходів з 

просування, маркетингові дослідження і 

стратегії. 

Реляційні ресурси - корпоративний імідж, 

логотип, відносини з клієнтами, з постача-

льниками, із зацікавленими сторонами, з 

іншими зацікавленими сторонами; фінансо-

ві показники.  

- Складні процеси розробки продукту; 

- Обробка в основному непрямих каналів поши-

рення; 

- Можливість використання різних інструментів 

просування; 

- Використання методів маркетингових дослі-

джень, 

- Численні організаційні та капітальні зв'язки; 

- Використання сучасних технологій побудови 

образу компанії; 

- Участь у ділових організаціях, бізнес-клубах, 

асоціаціях. 

Інтелектуальний 

потенціал людей 

Людські ресурси - знання, навички, кваліфі-

кація співробітників і менеджерів, таланти, 

ідеї, між особові відносини, бажання діяти, 

потреби співробітників, інновації співробіт-

ників, участь в організаційних процесах, ор-

ганізація роботи, робота в команді, робота 

індивідуальна, навчання, методи найму і ві-

дбору, системи мотивації, можливості про-

сування по службі, самореалізація, оцінка 

співробітників і т.п. 

- Високий рівень освіти співробітників; 

- Прийняття рішень на основі думок консульта-

тивної групи; 

- Здійснення персональних стратегій; 

- Вдосконалена система управління людськими 

ресурсами: 

1. Раціональне планування зайнятості в сенсі 

визначення розміру та якості потреб в людських 

ресурсах 

2. Штатні посади 

Набір, вибір, (кваліфікація людського потенціа-

лу - стандарт); 

3. Система оцінки співробітників (оцінка якості 

працівника і його роботи); 

4. Система навчання; 

5. Можливості професійного розвитку (просу-

вання, формування кар'єри): можливість вико-

ристання бізнес-послуг, приватне консульту-

вання 
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Гетьман М.А. Анализ структуры интеллектуаль-

ного капитала. 

Интеллектуальный капитал является важным ар-

гументом при обеспечении конкурентных преимуществ 

крупных предприятий в современных условиях экономики. 

Для разработки методов эффективного управления ин-

теллектуальным капиталом сначала нужно выделить его 

составные элементы. Были проанализированы и обобще-

ны существующие подходы к определению структуры и 

классификации интеллектуального капитала. Кроме кла-

ссической структуры (человеческий, структурный и кли-

ентский капитал), рассмотрены и другие признаки, такие 

как инновационный капитал, индивидуальная компетент-

ность, активы рынка, активы интеллектуальной собст-

венности, активы инфраструктуры, гуманитарные ак-

тивы, трудовые ресурсы, информационно-

интеллектуальные ресурсы и др. Предложены составля-

ющие интеллектуального капитала для крупного предп-

риятия, даны их определение и характеристики. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, 

структура, интеллектуальный потенциал людей, внут-

ренний и внешний структурный капитал. 

 

Getman M.A. The analysis of the structure of 

intellectual capital.  

As the world practice shows, the development of 

intellectual capital, in particular its components of human, 

structural and consumer capital - is a source of income for 

individuals and enterprises and society as a whole, as well as 

a weighty factor to ensure the competitive advantages of large 

enterprises in the current economic conditions. Before to 

identify its constituent elements it is necessary to develop 

methods for the effective management of intellectual capital.  

An analysis and generalization of various approaches to 

the interpretation of the structure and classification of 

intellectual capital was carried out. Innovative capital, 

individual competence, market assets, intellectual property 

assets, infrastructure assets, humanitarian assets, labor 

resources, information and intellectual resources were 

considered as the following structural units in addition to the 

most commonly used in the literature. The components of 

intellectual capital for a large enterprise were proposed, their 

definitions and characteristics were given. 

Keywords: intellectual capital, structure, intellectual 

potential of people, internal and external structural capital. 
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ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
 

Годящев М.О. 
 

EVALUATION OF THE LEVEL OF BUSINESS ACTIVITY OF ENTERPRISES 

 IN THE CONTEXT OF MODERN INSTRUMENTAL CAPABILITIES 
 

Hodiashchev M.O.  
 

 

 
У статті актуалізовано проблематику оцінювання рівня 

ділової активності підприємств. Визначено пріоритет-

ність дослідження ділової активності підприємств агро-

промислового комплексу на підставі їх історичного роз-

витку, географічних особливостей та наявного ресурсного 

забезпечення. Використовуючи загальнонаукові методичні 

підходи, можливості та інструменти, проаналізовано 

специфіку функціонування аграрних підприємств, їх фі-

нансово-економічний стан та рівень ділової активності. 

Відзначено ключові узагальнюючі показники для аналізу 

та характеристики рівня ділової активності підпри-

ємств. У процесі аналізу виявлено негативну тенденцію 

по базовим фінансовим та виробничим показникам, а та-

кож у цілому – скорочення загальної кількості аграрних 

підприємств аналізованого регіону. Доведено зниження 

рівня ділової активності даних підприємств за їх опера-

ційними та ін. показниками.  

Ключові слова: ділова активність, підприємство, оцінка, 

аналіз, методика, показник, інструмент. 

 

 

Вступ. Невизначеність, нестійкість, динаміч-

ність – це лише деякі з характерних ознак, які визна-

чають сучасний рівень розвитку бізнес-середовища, 

у якому функціонують вітчизняні підприємства. На-

явність кризових явищ та постійне їх поглиблення 

зумовлюють формування несприятливого ринкового 

оточення, порушення умов діловими партнерами, 

здійснення нераціонального вибору власниками під-

приємств форм та методів управління та інших ас-

пектів, що призводить до загального погіршення фі-

нансового стану підприємств, втрати ринкових по-

зицій, а у деяких випадках – до банкрутства. У таких 

складних умовах одним із першочергових завдань 

підприємств стає пошук напрямів підвищення ними 

своєї ділової активності для досягнення високих ці-

лей та ефективного розвитку усіх господарських пі-

дсистем.  

Постановка проблеми. Враховуючи державні 

географічні особливості, наявність ресурсного за-

безпечення та історичний розвиток, пріоритетну 

значимість серед галузей народного господарства 

займає агропромисловий комплекс, який характери-

зується сукупністю взаємопов’язаних зв’язків, які 

об’єднують діяльність виробників сільськогосподар-

ської продукції, її переробку та матеріально-

технічне забезпечення підприємств, визначаючи вза-

ємозалежність аграрної галузі та інших сфер у стру-

ктурі господарського комплексу.  

Не зважаючи на стратегічну значимість та ва-

гомість визначеної сфери АПК, її потенціальні та 

природні можливості, наразі існують істотні про-

блеми щодо забезпечення ділової активності аграр-

них підприємств, яка залежить, переважно, від якос-

ті поставлених завдань та здійснених управлінських 

заходів, направлених на їх досягнення та успішну 

реалізацію. У таких умовах актуалізується проблема 

інформаційного забезпечення менеджменту як про-

цесу, а відтак, основними завданнями на сьогодні 

стають: визначення специфіки функціонування аг-

рарних підприємств, а також установлення рівня їх 

ділової активності як головного факторного показ-

ника, що характеризує ступінь впливу на аналітичне 

забезпечення якісного дієвого управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми оцінки ділової активності на підприємст-

вах розглядалися в роботах Р.М. Скриньковського, 

В.І. Сахно, Л.М. Ремньової, Л.О. Коваленко, Д.О. 

Рибницького та інших науковців-теоретиків та еко-

номістів. Однак, переважна більшість таких праць 

сконцентрована на окремих аспектах оцінки ділової 

активності (переважно, фінансових), тоді як лише 

комплексний аналіз із використанням сучасних ін-

струментальних можливостей дозволить не тільки 

отримувати реальну інформацію про рівень ділової 

активності підприємства, а й приймати оперативні 

та якісні управлінські рішення, спрямовані на її оп-

тимізацію.  

Мета статті. Для оцінювання рівня ділової ак-

тивності вітчизняних підприємств потрібно застосу-

вання сучасних інструментальних можливостей.  
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Результати досліджень. Сучасний стан розви-

тку аграрних підприємств характеризується чисель-

ними дестабілізуючими факторами, серед яких мож-

на відокремити відсутність державної підтримки 

АПК. Від’ємна характеристика даного чинника при-

зводить до зниження, або взагалі, втрачання надій-

них каналів матеріальних поставок, невизначеності 

щодо збуту виробленої продукції, а відсутність фі-

нансових ресурсів на впровадження інноваційних 

технологій та модернізацію виробництва обумовлює 

втрату підприємствами конкурентних переваг, що 

негативно позначається на стані їх ділової активнос-

ті та вигідному позиціюванні на ринку. 

Аграрний комплекс є основоположним складо-

вим елементом господарства Луганської області. Не 

зважаючи на урядові заходи підтримуючого харак-

теру, активність підприємств даної сфери є досить 

стриманою, що спричинено неспроможністю вті-

лення державних стратегічних програм розвитку аг-

рарної сфери. Відтак, успішність ведення діяльності 

підприємств визначається їх здатністю до підвищен-

ня якості моніторингових процесів та адаптованості 

до мінливих явищ на фінансовому і товарному рин-

ках, забезпеченістю ефективним механізмом управ-

ління діловою активністю, його систематичним ви-

користанням та удосконаленням.   

Не зважаючи на політичні та соціально-

економічні труднощі, що мають місце на аграрному 

ринку, кількість сільськогосподарських підприємств 

області займає високу питому вагу серед інших 

суб’єктів господарювання (табл. 1). Проведені роз-

рахунки свідчать про те, що протягом аналізованого 

періоду (2014, 2015 рр.) кількість підприємств агра-

рної сфери складає 28,8%, що є найбільшою части-

ною у загальній структурі підприємств різних на-

прямів економічної діяльності.   

Така ситуація характеризує визначальну роль 

саме аграрних підприємств у загальній галузевій 

ніші. Їх пріоритетна значимість потребує подальшо-

го аналізу особливостей господарської та управлін-

ської діяльності, з’ясування стану ділової активності 

з метою використання максимального рівня потенці-

алу даних підприємств,  оскільки зазначена галузь є 

не тільки фінансово привабливою, а й визначає сту-

пінь державного продовольчого запасу.  

Враховуючи набір функціональних властивос-

тей аграрних підприємств та специфіки їхньої дія-

льності, діагностику рівня ділової активності доці-

льно розпочинати із аналізу фінансового стану, його 

співставлення у певному часовому ряді, та прослід-

ковування динаміки розвитку.  

Одним із узагальнюючих показників характе-

ристики рівня використання ресурсів, зокрема фі-

нансових, виступає прибуток підприємства, розмір 

якого впливає на спроможність вільно оперувати 

грошовими коштами з метою забезпечення безпере-

бійності виробничих та збутових процесів, покриття 

витрат на капітальні інвестиції, виконання зо-

бов’язань перед бюджетом, кредиторами та іншими 

контрагентами по фінансово-господарській діяльно-

сті тощо.   

 

Таблиця 1 

Кількість підприємств Луганської області за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році
1 

Вид економічної  

діяльності 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Відхилення даних 

2015 р. від 2014 р. 

К-ть, 

од. 

Пит. ва-

га, % 
К-ть, од. 

Пит. ва-

га, % 

К-ть, 

од. 

Пит. ва-

га, % 
К-ть, од. 

Пит. ва-

га, % 
К-ть, од. 

Пит. вага, 

% 

Сільське господарство 1454 13,5 1508 13,2 930 28,8 965 28,8 35 - 

Промисловість 1639 15,3 1889 16,6 485 15,0 496 14,8 11 -0,2 

Будівництво 990 9,2 1049 9,2 248 7,7 245 7,3 -3 -0,4 

Оптова та роздрібна торгів-

ля; ремонт автотранспорт-

них засобів і мотоциклів 

3145 29,3 3215 28,2 716 22,1 735 21,9 19 -0,2 

Транспорт, складське гос-

подарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

554 5,2 613 5,4 149 4,6 166 4,9 17 0,3 

Інформація та телекомуні-

кації 
310 2,9 336 3,0 97 3,0 103 3,1 6 0,1 

Операції з нерухомим май-

ном 
895 8,3 936 8,2 191 5,9 213 6,3 22 0,4 

Професійна, наукова та те-

хнічна діяльність 
686 6,4 732 6,4 177 5,5 184 5,5 7 - 

Діяльність у сфері адмініс-

тративного та допоміжного 

обслуговування 

435 4,1 442 3,9 86 2,7 94 2,8 8 0,1 

Надання інших видів пос-

луг2 
624 5,8 665 5,8 154 4,8 153 4,6 -1 -0,2 

Усього 10732 100 11385 100 3233 100 3354 100 121 - 

* Розраховано на підставі даних Головного управління статистики у Луганській області.  
1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної опе-

рації. 
2 Дані наведено з урахуванням підприємств та організацій, питома вага яких у загальній структурі складає не більше 1%. 
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Розмір фінансового результату, зокрема, прибу-

тку, надає можливість підприємствам реалізовувати 

стратегічні та тактичні програми за всіма аспектами 

функціонування, враховуючи технічний рівень ви-

робництва та стан технологічного процесу; органі-

заційно-управлінську складову; галузеві особливості 

та специфіку діяльності агропромислових підпри-

ємств тощо, що у кінцевому випадку визначає рівень 

ділової активності підприємств. Проведемо аналіз 

фінансового стану аграрних підприємств, результати 

якого наведені у табл. 2.   

Як показує таблиця, динаміка збиткових підп-

риємств за аналізований період 2012-2015 рр. посту-

пово знижується: з 11,3% у 2012 р. до 8,4% у 2015 

р., збільшуючи тим самим кількість прибуткових пі-

дприємств аграрної сфери: від 88,7% у 2012 р. до 

91,6% у 2015 р. У той же час спостерігається зрос-

тання сум чистого збитку порівняно з отриманим 

прибутком. Так, показник співвідношення збитку та 

прибутку характеризуються позитивною тенденці-

єю, та підвищився майже вдвічі: із 0,19 у 2012 р. до 

0,35 у 2015 р. Слід також зазначити, що 2014 р. має 

найбільше значення даного показника і становить 

0,86, тобто сума збитку на той період склала 732674 

тис. грн. при кількості отриманого прибутку в 

849098,6 тис. грн. При цьому відзначимо непропор-

ційність загального обсягу прибуткових та збитко-

вих підприємств даного періоду: 90,1% та 9,9% від-

повідно.    

Така неоднозначна ситуація щодо зниження ві-

дсотку збиткових підприємств при збільшенні його 

обсягу за період 2012-2015 рр. відбулася не через 

покращення результативності діяльності, її ефектив-

ності або інтенсифікації виробництва, а шляхом 

зменшення кількості безпосередньо підприємств 

(табл. 2.1), що не доцільно характеризувати як пози-

тивну ознаку ділової активності.    

Одним із основних факторів, який можна вико-

ристовувати в процесі аналізу стану ділової актив-

ності агровиробників, є обсяг виробленої ними про-

дукції по основним видам сільськогосподарських 

культур, визначення його динамічності характеру. 

Задовільний або високий рівень виробництва, його 

постійне прагнення до збільшення, характеризує 

якість використання основних та оборотних засобів, 

трудових ресурсів, що позитивно відзначається на 

діловій активності підприємств. Проаналізуємо ди-

наміку сільськогосподарського виробництва на під-

приємствах АПК, результати аналізу представимо у 

табл. 3. 

Дані таблиці 3 свідчать про значне скорочення 

обсягів виробництва на аграрних підприємствах за 

всіма видами сільськогосподарських культур. Так, за 

аналізований період спостерігається від’ємна тенде-

нція щодо вироблення зернових та зернобобових – 

на 23,3%, насіння соняшника – на 13,2%, картоплі та 

овочів відкритого ґрунту зниження відбулося майже 

вдвічі – на 48,6% та 51,1% відповідно. Слід зазначи-

ти також, що у 2014-2015 рр. відбулося повне при-

пинення виробництва цукрового буряку.   

Оскільки результативність виробничої діяльно-

сті аграрних підприємств знаходиться під впливом 

багатьох ризикованих факторів, то ступінь їхнього 

впливу на підставі фінансової або бухгалтерської 

звітності підприємств визначити практично немож-

ливо.     

 
Таблиця 2 

Аналіз фінансових результатів діяльності аграрних підприємств Луганської області, тис.грн
1
. 

Період 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

Підприємства, які 

одержали чистий прибуток 

Підприємства, які 

одержали чистий збиток Співвідно-

шення 

 "збиток/ 

прибуток" 

у % до зага-

льної кілько-

сті підпри-

ємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної кілько-

сті підприємств 

фінансовий 

результат 

2012 р. 935372,6 88,7 1150649,3 11,3 215276,7 0,19 

2013 р. 681663,3 82,3 823322,6 17,7 141659,3 0,17 

2014 р. 116424,6 90,1 849098,6 9,9 732674 0,86 

2015 р. 1458434,3 91,6 2257882,3 8,4 799448,0 0,35 

* Розраховано на підставі даних Головного управління статистики у Луганській області.  
1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної опе-

рації. 
 

Таблиця 3 

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2012-2015 рр., тис. ц
1
 

С/г культури 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Темп росту 2015 р. 

до 2012 р., % 

Зернові та зернобобові 12938,2 12929,5 12263,2 9927,7 -23,3 

Насіння соняшника 5583,5 6394,8 5256,6 4847,7 -13,2 

Картопля 4044,0 3979,5 2849,0 2080,0 -48,6 

Цукрові буряки 0,4 7,8 - - - 

Овочі відкритого ґрунту 3333,1 3109,3 1817,5 1632,7 -51,1 

* Розраховано на підставі даних Головного управління статистики у Луганській області.  
1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної опе-

рації. 
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Як уже було окреслено, показником, який хара-

ктеризує не тільки ефективність та якість діяльності 

підприємств, а й плин їхнього розвитку, є ділова ак-

тивність. Аналіз стану ділової активності та її кіль-

кісна оцінка в сучасній економічній літературі здій-

снюється переважно за двома напрямками: 1) аналіз 

динаміки загальних показників: обсяги активів (ка-

пітал, інвестований у діяльність) або так зване "зо-

лоте правило економіки"; рівень доходу (виручки) 

від реалізації продукції; чистий прибуток (збиток); 

2) аналіз ефективності використання наявних ресур-

сів підприємства [1, с. 254].  

Для того, щоб здійснити оцінку динаміки змін 

показників господарської діяльності чи встановити 

відповідність "золотому правилу економіки", перш за 

все, потрібно порівняти темпи цих змін через відпо-

відну систему нерівностей. Оптимальним результа-

том є співвідношення визначених факторів, яке хара-

ктеризує їхній взаємозв’язок у певному напрямі:  

 

                    Тчп  Трп  Та  100%,                   (1) 

 

де Тчп, Трп, Та – відповідно, темпи зміни обсягів чис-

того прибутку, об’єму реалізованої продукції, суми 

активів.  

Слід зауважити, що вищенаведена нерівність 

має бути спрямована до постійного збільшення по-

казників, тобто мати позитивну динаміку, що 

об’єктивно виключає таке поняття, як "темпи змен-

шення".    

Проаналізуємо модифікацію загальних показ-

ників господарювання аграрних підприємств для 

встановлення їх взаємозв’язку та відповідності "зо-

лотому правилу економіки".  

Результати проведених розрахунків доводять, 

що базовим показником, який використовується у 

розглянутому співвідношенні, є виручка від реалізо-

ваної продукції, значення якої мають бути співстав-

лені як із прибутком підприємства, так і з його акти-

вами.    

Аналіз показує недосконалість застосування 

"золотого правила економіки" для одних і тих же пі-

дприємств. Так, темпи росту досліджуваних показ-

ників Тчп, Трп, Та аграрних підприємств у 2013 р. по-

рівняно із 2012 р. мають від’ємні значення, що не 

відповідає визначеному "правилу". Проте, ті ж самі 

показники за період 2014-2015 рр. у загальному під-

сумку мають значення, які повністю задовольняють 

вимоги даної методики: 1152,7%  54,3%  41,7%  

100%.  Така ситуація характеризується наявністю іс-

тотних змін, які відбулися у діяльності аграрних пі-

дприємств за аналізований період, причому ці зміни 

обумовлені макроекономічними чинниками (напри-

клад, динаміка інфляційних процесів), а не безпосе-

редньо управлінсько-господарськими процесами на 

конкретних підприємствах.   

Таким чином, даний підхід доцільно викорис-

товувати з урахуванням інфляції, яка має безпосере-

дній вплив на показники, які застосовуються для пе-

ревірки "золотого правила економіки". У іншому ви-

падку, необхідний аналіз буде достовірним лише в 

ідеальному макроекономічному оточенні підпри-

ємств.   

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що 

вплив інфляційних процесів суттєво відображається 

на показниках діяльності підприємств, у результаті 

чого "золоте правило економіки" не відповідає роз-

рахованим значенням. Слід також зазначити, що така 

методика аналізу ділової активності не може бути 

дієвою на підприємствах АПК, оскільки отримані 

фактичні дані суттєво коливаються під впливом зов-

нішніх факторів. До того ж, використання зазначеної 

системи показників не дає достовірної інформації 

про стан ділової активності, рівень його потенціалу, 

наявність конкурентних переваг у мінливому зовні-

шньому оточенні та ін.   
 

Таблиця 4 

Перевірка "золотого правила економіки" для аграрних підприємств 

Показники 2012 р. 2013 р. 
Темп росту, 

% 
2014 р. 2015 р. 

Темп росту, 

% 

Середньорічна вартість активів 

(Та), тис. грн. 
5502925,3 4815579,6 -12,5 4635889 6570378,8 41,7 

Дохід (виручка) від реалізації 

продукції (Трп), тис. грн. 
4265696,1 3576238,3 -16,2 3133271,3 4834883,0 54,3 

Чистий прибуток (Тчп), тис. грн. 935372,6 681663,3 -27,1 116424,6 1458434,3 1152,7 

* Розраховано на підставі даних Головного управління статистики у Луганській області.  
 

Таблиця 5 

Перевірка "золотого правила економіки" для аграрних підприємств з урахуванням інфляції 

Показники 2012 р. 2013 р. 
Темп росту, 

% 
2014 р. 2015 р. 

ІСЦ 2015 р., 

% 

Темп рос-

ту, % 

Середньорічна вартість 

активів (Та), тис. грн. 
5502925,3 4815579,6 -12,5 4635889 6570378,8 

139,1 

-15 

Дохід (виручка) від реа-

лізації продукції 

(Трп),тис. грн. 

4265696,1 3576238,3 -16,2 3133271,3 4834883,0 -7,4 

Чистий прибуток (Тчп), 

тис. грн. 
935372,6 681663,3 -27,1 116424,6 1458434,3 651,6 

* Розраховано на підставі даних Головного управління статистики у Луганській області.  
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Таблиця 6 

Аналіз рівня ділової активності аграрних підприємств 

Показник 2012 р. 2013 р. Відхилення, +/- 2014 р. 2015 р. Відхилення, +/- 

Коефіцієнт оборотності активів 

(ресурсовіддача) 
0,7 0,6 -0,1 0,6 0,6 - 

Середній період обігу активів 521 558 37 608 608 - 

Коефіцієнт обертання оборотних 

активів 
1,1 1,0 -0,1 0,9 0,8 -0,1 

Середній період обігу оборотних 

активів 
332 365 33 405 456 51 

Коефіцієнт обертання основних 

засобів 
2,2 1,8 -0,4 0,1 2,8 2,7 

Коефіцієнт обертання власного ка-

піталу 
1,2 1,2 - 1,3 1,2 -0,1 

Коефіцієнт оборотності кредитор-

ської заборгованості 
2,6 2,8 0,2 2,9 3,3 0,4 

Середній період обігу кредиторсь-

кої заборгованості 
140 131 -9 126 111 -5 

* Розраховано на підставі даних Головного управління статистики у Луганській області.  

 

Наступний підхід щодо оцінювання ділової ак-

тивності підприємств, який використовується в су-

часному економіко-статистичному аналізі, передбачає 

визначення ефективності використання ресурсів на 

аграрних підприємствах. Це можливо здійснити за 

допомогою відповідних показників: оборотності фі-

нансових та матеріальних ресурсів підприємств, три-

валістю, фінансового та виробничого циклів (табл. 6) 

Операційний цикл підприємства представляє 

собою період повного обороту суми оборотних акти-

вів, у ході якого відбувається зміна окремих їх форм, 

тобто, період часу від моменту витрачання підприєм-

ством грошових коштів на придбання матеріальних 

оборотних активів до надходження грошей від дебі-

торів за реалізовану їм продукцію [3, с. 118].  

Виробничий цикл підприємства характеризує 

період повного обороту матеріальних елементів 

оборотних активів, що використовуються для обслу-

говування виробничого процесу, починаючи з моме-

нту надходження сировини, матеріалів та напівфаб-

рикатів на підприємство й закінчуючи моментом ві-

двантаження виготовленої з них готової продукції 

замовникам.   

Фінансовий цикл підприємства – це період по-

вного обороту грошових коштів, інвестованих в 

оборотні активи, починаючи з моменту погашення 

кредиторської заборгованості за отримані сировину, 

матеріали та напівфабрикати і закінчуючи повною 

інкасацією дебіторської заборгованості за поставле-

ну готову продукцію [3, с. 127].  

Відзначимо, що виробничо-господарський про-

цес безпосередньо пов’язаний із застосуванням як 

засобів виробництва, так і трудових ресурсів, що у 

сукупності являють собою наявні виробничі фонди 

підприємств. При цьому основним елементом, який 

виступає для матеріального забезпечення даних ви-

робничих фондів, є оборотні засоби (активи). Визна-

чальна значущість оборотних активів характеризу-

ється їх основною властивістю, яка полягає, на від-

міну від інших видів активів, спроможністю прий-

мати участь в обслуговуванні капіталу підприємства 

на всіх його стадіях, забезпечуючи тим самим без-

перервний виробничий процес.  

Проведений аналіз коефіцієнтів оборотності 

дає змогу визначити частоту обертання активів чи 

капіталу підприємства. Так, показники оборотності 

активів показують, що наявні ресурси аграрних під-

приємств використовуються неефективно, отримані 

значення котрих є досить низькими, що негативно 

відображається на періоді їхнього обігу, який, відпо-

відно, збільшується, а в 2015 р. середній строк обо-

роту обігових активів склав 456 днів, що більше од-

ного календарного року. Що стосується показників 

обороту кредиторської заборгованості, то вони ма-

ють позитивну динаміку, зменшуючи тим самим пе-

ріод товарного кредиту і можливість користуватись 

запозиченими коштами. Таким чином, аналіз пока-

зує, що підприємства не в змозі розраховуватись за 

своїми зобов’язаннями через занадто довгий строк 

обертання оборотних засобів, та скорочування пері-

оду обігу кредиторської заборгованості.   

У сучасних умовах ділова активність підпри-

ємств розглядається з позиції мобілізації внутрішніх 

джерел економічного росту та з позиції активності у 

зовнішньому макрооточенні. При цьому внутрішня 

ділова активність виражається позитивними показ-

никами динаміки економічного потенціалу або ефе-

ктивністю їх використання.  

Слід зазначити, що оцінювання та аналіз діло-

вої активності здійснюються як у кількісному, так і 

якісному вимірах. Рівень обізнаності поточного ста-

ну ринку, на якому підприємство здійснює свою дія-

льність, досягається за допомогою використання кі-

лькісних показників (внутрішніх та зовнішніх), їх 

динамікою та структурою. Такий аналіз допомагає 

підприємству отримувати додаткові можливості що-

до одержання практичних вигід та надійності здійс-

нення фінансово-господарських операцій, ефектив-

ності проведення ділової активності. Одними із ви-

значальних елементів, що впливають на ділову акти-
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вність підприємства, є оптимальне співвідношення 

обсягів реалізованої продукції та одержаного прибу-

тку, наявність основних та оборотних засобів, влас-

ного капіталу, а також динаміка росту валюти балан-

су та ін. показники, які виступають джерелами роз-

робки стратегічних планів господарської діяльності, 

визначають критерії вибору активної позиції на кон-

кретному ринку.  

Структура кількісних показників оцінки вира-

жена параметрами синтетичних та аналітичних да-

них стану господарської діяльності підприємств та 

їх динамічним розвитком. У практичному застосу-

ванні дані показники зазвичай групуються: за ступе-

нем приросту абсолютних чи відносних значень що-

до планових або базисних показників; за ефективні-

стю використання капіталу підприємства та його на-

явних ресурсів. Проведемо кількісну оцінку ділової 

активності аграрних підприємств, результати аналізу 

представимо у табл. 7.  

Кількісна оцінка ділової активності підпри-

ємств характеризується неоднозначністю динаміки 

розрахованих показників. Так, з таблиці 2.9 видно, 

що темпи росту 2013 р. відносно 2012 р. показують 

від’ємні тенденції за всіма аналізованими показни-

ками. Це означає погіршення фінансового забезпе-

чення аграрних підприємств у даному періоді, що 

відзначено зниженням обсягів реалізованої продук-

ції та чистого прибутку на 16,2% та 27,1% відповід-

но. Зменшення відбулося також по всім категоріям 

активів та капіталу підприємств, призвівши до нега-

тивної зміни загальної валюти балансу на 26,6%.  

Такий динамічно-зворотній розвиток вплин яув 

на скорочення кількості робітників агропідприємств 

майже на 2%.  Таким чином, отримані результати за 

2012-2013 рр. можна відзначити як незадовільні для 

досягнення високого рівня ділової активності (пере-

важно, фінансової, кадрової та виробничої її складо-

вих) для аналізованих підприємств.  

Діаметрально протилежна ситуація спостеріга-

ється за даними показників у 2014-2015 рр. Так, на 

відміну від попереднього періоду, прослідковується 

суттєве підвищення усіх кількісних даних, окрім чи-

сельності працівників, яка динамічно знижується, та 

за 2012-2015 рр. відбулося зменшення майже на 7 

тис. робітників. Проте, не зважаючи на значну пози-

тивну тенденцію, рівень розвитку показників, що 

характеризують стан ділової активності підпри-

ємств, у 2015 р. знаходиться на рівні 2012 р. або ни-

жче. Наприклад, сума основних засобів за 2014-2015 

рр. збільшилася на 11,9 %, а порівняно із 2012 р. – 

відбулося її зменшення  на 11%. Таким чином, гово-

рити про значне підвищення результативності діяль-

ності аграрних підприємств за аналізований період 

вважаємо недоцільним, хоча можна відзначити зрос-

тання їх ділової активності.  

При дослідженні рівня ділової активності підп-

риємств необхідною передумовою є аналіз показни-

ків ефективності використання ресурсів і капіталу 

(табл. 8).   

Результати проведеного аналізу показують, що 

ефективність використання ресурсів і капіталу агра-

рних підприємств характеризуються показниками 

рентабельності, серед яких рентабельність власного 

капіталу та операційної діяльності. Так, отримані 

значення мають позитивну спрямованість за 2013-

2015 рр., проте результати 2015 р. (рентабельність 

операційної діяльності склала 28,6%) нижче значень 

2012 р. (30,5%)., що свідчить про зниження ефекти-

вності даного показника.  

 

 
Таблиця 7 

Кількісна оцінка ділової активності аграрних підприємств 

Показник 2012 р. 2013 р. 
Темп росту, 

% 
2014 р. 2015 р. Темп росту, % 

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 4265696,1 3576238,3 -16,2 3133271,3 4834883,0 54,3 

Чистий прибуток, тис. грн. 935372,6 681663,3 -27,1 116424,6 1458434,3 1152,7 

Основні засоби, тис. грн. 1972923,3 1415020,5 -28,3 1564736 1750676 11,9 

Запаси, тис. грн. 1941623,1 1449078,1 -25,4 1936252,9 2973888,4 53,6 

Кількість працівників, чол. 19983 19613 -1,9 13185 12013 -8,9 

Валюта балансу, тис. грн. 5877096,6 4315451,5 -26,6 5439851,5 7700906,1 41,6 

Власний капітал, тис. грн. 3705825,4 2551758,4 -31,1 2701219,2 4076180 50,9 
* Розраховано на підставі даних Головного управління статистики у Луганській області.  

 
Таблиця 8 

Визначення ефективності використання ресурсів і капіталу аграрних підприємств 

Показники 2012 р. 2013 р. 
Темп росту, 

% 
2014 р. 2015 р. 

Темп росту, 

% 

Рентабельність капіталу, % 26,7 25,2 -5,6 4,3 35,8 732,6 

Рентабельність операційної діяльності, % 30,5 3,1 -89,8 13,8 28,6 107,2 

Продуктивність праці, тис. грн. 213,5 182,3 -14,6 237,6 402,5 69,4 

Фондовіддача 2,2 2,5 13,6 2,0 2,8 40,0 

Витрати на оплату праці, тис. грн. 799320,9 784520,3 -1,9 320608,9 481017,5 50,1 

* Розраховано на підставі даних Головного управління статистики у Луганській області.  

 

  



ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 6 (236) 2017 87 

 

 

Ефективність використання основних засобів 

як найважливішого елементу господарського проце-

су характеризується показником фондовіддачі, що 

означає результативність вкладення грошових кош-

тів в основні засоби аграрних підприємств. Як пока-

зують розрахунки, даний показник має позитивну 

динаміку, постійно збільшується (із 2,2 у 2012 р. до 

2,8 – у 2015 р.), відтак можна говорити про ефектив-

ність використання основних фондів.  

Аналіз продуктивності праці та витрат на її 

оплату показує систематичне збільшення даних по-

казників. Так, протягом періоду дослідження, проду-

ктивність праці аграрних підприємств з 2012 р. по 

2015 р. виросла майже на 90%. У той же час витрати 

на оплату праці робітників агропідприємств за цей 

же період знизились на 40%, хоча й прослідковуєть-

ся збільшення протягом 2014-2015 рр. на 50%. Така 

ситуація характеризується складністю економіко-

політичних умов даного періоду, суттєвим відтоком 

трудових ресурсів, що спричинило підвищення об-

сягу виробітку продукції на 1 робітника через збі-

льшення тривалості робочого часу.   

Таким чином, проведений аналіз свідчить про 

позитивну динаміку розрахованих показників за 

2013-2015 рр., хоча деякі з них знаходяться нижче 

рівня 2012 р. Це дозволяє стверджувати про знижен-

ня рівня ділової активності підприємств за чотири 

аналізованих роки.  

Висновок. Оцінка ділової активності аграрних 

підприємств є досить складною та трудомісткою 

процедурою, що підтверджується наявними методи-

ками аналізу, їх різноспрямованістю та розрізненіс-

тю аналітичних показників, відсутністю універсаль-

ності розуміння отриманих результативних даних. 

Інтегрованість оцінювальних параметрів ділової ак-

тивності, дескриптивність суб’єктів та складових 

елементів також вбачається нелегким завданням.  

Відтак, результати проведеного аналізу свідчать 

про те, що за аналізований період 2012-2015 рр. бі-

льшість показників, за якими проводилася оцінка ді-

лової активності, мають тенденції до зниження або 

ж знаходяться на рівні 2012 р. Аналіз показав також 

значне зниження суб’єктів агровиробництва та чисе-

льності найманих працівників, що призводить до 

погіршення виробничих, фінансових та ін. показни-

ків.   

У процесі дослідження було визначено, що роз-

раховані дані характеризують лише окремі аспекти 

операційної діяльності аграрних підприємств, які 

впливають на стан ділової активності (фінансові, 

виробничі), окреслюючи їх позитивну або негативну 

динаміку. Проте, формування даного показника за-

лежить від безлічі інших даних відносно ключових 

функціональних зон господарювання (кадрової, ін-

вестиційної, інноваційної, ринкової та ін.), тому 

проведений аналіз ділової активності агропідпри-

ємств за визначеною в економічній літературі мето-

дикою позиціонувати з точки зору комплексності та 

системності вбачаємо недоцільним.    

Відтак, потребує доопрацювання та ґрунтовно-

го дослідження процедура оцінювання ділової акти-

вності, розробка на цій основі організаційного меха-

нізму управління діловою активністю з урахуванням 

причинно-наслідкових зв’язків між аналізованими 

факторами з метою підвищення якості прийняття 

управлінських рішень на підприємствах.  
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Годящев Н.А. Оценка уровня деловой активности 

предприятий в контексте современных инструмента-

льных возможностей. 

В статье актуализирована проблематика оценки 

уровня деловой активности предприятий. Определена 

приоритетность исследования деловой активности пред-

приятий агропромышленного комплекса на основании их 

исторического развития, географических особенностей и 

имеющегося ресурсного обеспечения. Используя общенау-

чные методические подходы, возможности и инструмен-

ты, проанализирована специфика функционирования аг-

рарных предприятий, их финансово-экономическое состо-

яние и уровень деловой активности. Определены ключе-
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вые обобщающие показатели для анализа и характерис-

тики уровня деловой активности предприятий. В процес-

се анализа выявлены негативная тенденция по базовым 

финансовым и производственным показателям, а также 

в целом – сокращение общего количества аграрных предп-

риятий рассматриваемого региона. Доказано снижение 

уровня деловой активности данных предприятий по их 

операционными и другим показателям. 

Ключевые слова: деловая активность, предприя-

тие, оценка, анализ, методика, показатель, инструмент.   

 

Hodiashchev M.O. Evaluation of the level of business 

activity of enterprises in the context of modern instrumen-

tal capabilities. 

The article focuses on the evaluation of the level of busi-

ness activity of enterprises. The priority of the research of 

business activity of enterprises of agro-industrial complex 

based on their historical development, geographical features 

and available resource provision is determined. Using general 

scientific methodological approaches, opportunities and tools, 

the specifics of the functioning of agrarian enterprises, their 

financial and economic status and the level of business activity 

are analyzed. The key general indicators for analysis and 

characterization of the level of business activity of enterprises 

are noted. In the course of the analysis, a negative tendency 

was found for the basic financial and production indicators, as 

well as in general the reduction of the total number of agrari-

an enterprises in the analyzed region. The reducing of the lev-

el of business activity of these enterprises for their operational 

and other indicators are proved. 

Key words: business activity, enterprise, evaluation, 

analysis, methodology, indicator, instrument. 
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СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНИХ ДИСБАЛАНСІВ 
 

Долозіна І.Л. 
 

 

ESSENCE AND CLASSIFICATION OF TAX AND BUDGETARY IMBALANCES 
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У статті розглянуто підходи до трактування сутності 

податкових, бюджетних та фіскальних дисбалансів у на-

уковій літературі, уточнено зміст цих понять та запро-

поновано класифікацію за ознаками сутності прояву й ас-

пекту розгляду 

Ключові слова: податкові дисбаланси, бюджетні дисба-

ланси, фіскальні дисбаланси, диспропорції, класифікація 

 

 

Вступ. Дієвість державної фінансової політики 

в аспектах підтримки структурних реформ, вико-

нання державою соціально-економічної функції, 

створення передумов для забезпечення фінансового 

суверенітету національної економіки залежить від 

внутрішньої несуперечливості і некритичності дис-

балансів у податково-бюджетній сфері, принаймні, у 

середньо- та довгостроковому періодах. 

Постановка проблеми. Досвід України та за-

рубіжних країн, як розвинених, так і тих, які відста-

ють за рівнем та якістю розвитку від найбільш еко-

номічно та соціально ефективних економічних сис-

тем, свідчить, що проблема формування податково-

бюджетних дисбалансів є універсальною як у часі, 

так і в просторі. Разом з тим, урядові зусилля з її 

розв’язання мають різну результативність, в тому 

числі через недостатньо глибоке розуміння сутності 

та видів податкових, бюджетних та спільних фіска-

льних дисбалансів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-

ним аспектам дослідження даного питання присвя-

чено чималу кількість досліджень вітчизняних та за-

кордонних вчених, аналітиків міжнародних фінансо-

вих організацій. Серед вітчизняних дослідників вар-

то відзначити Десятнюк О., Козюка В., Корнєєва М., 

Кравчук Н., Луніну І., Педь І. та ін. Закордонна біб-

ліографія представлена як класичними роботами 

Аллена Р., Масгрейва Р., Оутса В., Родрігеза-Позе А., 

Сакса Дж. та ін. Разом з тим, підходи до виділення 

податкових, бюджетних, фіскальних дисбалансів є 

настільки різними і прив’язаними до певних пред-

метних областей діяльності дослідників, що ці яви-

ща потребують щонайменше систематизації та уточ-

нення змісту і видів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Поняття фінансового дисбалансу і похідні від нього 

поняття податкових, бюджетних та спільних дисба-

лансів не отримали остаточного усталення у науко-

вій традиції. Козюк В. визначає фінансові дисбалан-

си як істотні відхилення динаміки фінансових агре-

гатів від їх історичної траєкторії [6]. Мельник Т.  

вказує на доцільність трактування фінансових дис-

балансів як станів економічної системи, що характе-

ризується порушенням динамічної рівноваги показ-

ників її фінансового сектора у часі, просторі та фун-

кціях [12].  

Досліджуючи дисбаланси руху фінансових ре-

сурсів в цілому, Новосьолова О. вказує, що оцінка 

абсолютної величини руху фінансових ресурсів не 

дає загального уявлення про можливу наявність чи 

відсутність дисбалансів фінансових потоків, більш 

ефективним є вивчення відносних показників та ін-

дикаторів «чистого» фінансового потоку. Проте ін-

дикатори руху фінансових потоків (зазвичай їх моні-

торинг проводиться за певний проміжок часу – най-

частіше рік) дають уявлення лише про існуючі тен-

денції переміщення фінансових ресурсів та не відо-

бражають величини та масштабності дисбалансів, 

накопичених протягом минулих періодів. Водночас 

рух потоків впливає на дві інші групи показників: 

цінові дисбаланси та рівень боргового навантаження 

[13]. 

На складність і багатоаспектність явища дисба-

лансів вказує і спроба розмежувати їх інтенсивність. 

Так, у роботі Пронози П. зроблено пропозицію до 

такого розуміння т.зв. «патологічних процесів»:  

– дисбаланси – наявність великих дефіци-

тів (профіцитів) у рахунках операцій;  
– диспропорції – порушення пропорцій у взає-

мозалежних економічних процесах [14]. 

Явища у сфері податків та бюджетів є взаємо-

пов’язаними, оскільки податкові надходження є не-
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від’ємною складовою доходної частини бюджету. 

Разом з тим, податки виконують не тільки фіскальну, 

тобто пов’язану із поповненням бюджету, функцію, 

тому з певним рівнем абстрагування можна розділи-

ти механізми функціонування податкової та бюдже-

тної систем, і відповідно – податкові та бюджетні 

дисбаланси. Водночас, через наявність щільного 

взаємозв’язку між податковою та бюджетною систе-

мами деякі дисбаланси ймовірно матимуть подвійну 

природу, а деякі відображають суперечливість змісту 

такого зв’язку.  

В підході Корнєєва М. [8] дисбаланси розгля-

даються в контексті розриву між фінансовим та реа-

льним секторами і пов’язуються з поширенням яви-

ща фінансіалізації в економіці. Передумовами їх ви-

никнення є історичний контекст розвитку націона-

льної економіки в цілому, ступінь розвиненості за-

конодавства, що регулює діяльність суб’єктів фінан-

сового та реального секторів, дієвість важелів регу-

ляторної політики відносно цих суб’єктів тощо. До 

числа не менш важливих чинників автор відносить 

незбалансованість балансів інтересів окремих еко-

номічних суб’єктів та їхніх груп, неефективність си-

стеми перерозподілу фінансових ресурсів та ризи-

ків, невдалі стратегічні засади розвитку економічних 

суб’єктів та національної економіки в цілому.  

В дослідженні Дороша В. та Косинського І. до-

статньо ґрунтовно розглянуто один з основних аспе-

ктів формування бюджетних дисбалансів – просто-

ровий (територіальний). Зокрема, авторами визначе-

но два прояви фіскальних дисбалансів територій: 

вертикальний – розбіжність між обсягами фі-

нансових ресурсів певного рівня влади, з обсягами 

завдань та обов'язків, які на нього покладаються в 

процесі розподілу компетенцій між різними рівнями 

влади; 

горизонтальний – розбіжність між обсягами 

фінансових ресурсів певного рівня влади з обсягами 

його завдань та невідповідність між обсягами фінан-

сових ресурсів однієї або кількох територіальних 

одиниць одного рівня тому обсягу завдань, які на 

них покладаються і які забезпечуються іншими те-

риторіальними одиницями цього ж рівня [3, с. 273].  

Слід звернути увагу на той факт, що у визна-

ченні горизонтального дисбалансу авторами виок-

ремлено два аспекти: ознака нерівномірності ресур-

сів між рівнозначними бюджетами різних територій 

ставиться у нерозривний зв'язок з нестачею ресурсів 

для виконання відповідними органами влади своїх 

повноважень і обов’язків. Останній аспект в силу 

законів обмеженості ресурсів та збільшення може 

бути і частиною вертикального дисбалансу. Більше 

того, він може розглядатися як найбільш фундамен-

тальний бюджетний дисбаланс.  

Надалі вказані автори зупиняються на ступенях 

глибини горизонтальних дисбалансів, які відобра-

жені ними у вигляді горизонтального розриву пер-

шого порядку, який оцінює незбалансованість бю-

джетної системи після розподілу фінансової допо-

моги бюджетами вищого рівня, і горизонтального 

розриву другого порядку, що оцінює підсумкову не-

збалансованість бюджетної системи, тобто ступінь 

достатності всіх дохідних джерел і сукупних витра-

тних статей [3, с. 275]. 

У зв’язку ж з вертикальними дисбалансами ва-

рто звернути увагу на той факт, що фіскальна незба-

лансованість по вертикалі часто буває зумовлена 

тим, що центральні уряди намагаються зберегти за 

собою найбільш еластичні і продуктивні податкові 

бази, наслідком чого є недостатність податкових на-

дходжень до місцевих бюджетів та їх статичний і 

динамічний дисбаланси. Під останніми розуміється 

відповідно: 1) перевищення витрат на обов’язкові 

делеговані повноваження органів місцевого самов-

рядування над обсягами власних надходжень дохід-

ної частини місцевих бюджетів; 2) перевищення те-

мпів зростання витратних повноважень місцевої 

влади швидше над темпами зростання надходжень 

від місцевих податків та зборів (Чапкова С. [17], Де-

ркач М. [1]).  

Рогач О. [16] в огляді світових тенденцій утво-

рення фінансових дисбалансів підкреслює значу-

щість утворення дефіцитів бюджетів та зростання 

боргового навантаження на бюджети. Автор звертає 

увагу на два основних механізмів підвищення дефі-

цитності бюджетів – цілеспрямоване накачування 

економіки емітованими грошами для стимулювання 

розвитку реального сектору та посилення соціально-

го тягаря для бюджетної системи внаслідок низки 

чинників (старіння населення, скорочення обсягу 

заощаджень і збільшення обсягів соціальних виплат 

через кризові явища в економіці). До цього слід до-

дати результати Резнікової Н. та Відякіної М., на ду-

мку яких суттєвими чинниками формування дефіци-

ту бюджету є реалізація урядами програм порятунку 

банківського і фінансового секторів, безпрецедент-

них антициклічних заходів, скорочення податкових 

надходжень у результаті зростання безробіття і зни-

ження рівня доходів [15].  

Аналізуючи платіжні дисбаланси в макроаспек-

ті, Іващенко О. [4] звертає увагу на такі різновиди 

дисбалансів у бюджетній сфері, як дефіцит бюджету, 

дефіцит поточного рахунку платіжного балансу та 

т.зв. «подвійний дефіцит», зміст якого полягає в ная-

вності одночасного дефіциту бюджету та поточного 

рахунку платіжного балансу. До цих різновидів бю-

джетних дисбалансів додається міжчасовий дисба-

ланс і дисбаланс у процесі погашення боргових зо-

бов’язань держави. У зв’язку з цим слід згадати фе-

номен кредитної експансії та кредитно-боргового 

фінансування (бюджетно-боргового коригування – 

deficit-debt adjustment) (Кудрящов В. [11], Козюк В. 

[5]), коли виконання державою своїх функцій в еко-

номіці супроводжується розширенням використання 

державних запозичень. З цим феноменом щільно 

пов'язаний т.зв. ефект витіснення (crowding out 

effect) [18, 1], основний зміст якого полягає у тому, 

що збільшення державних запозичень скорочує кре-

дитну активність сектору недержавних фінансових 

інститутів та обмежує у довгостроковій перспективі 
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сукупний попит, що в кінцевому рахунку зменшує 

економічну активність та доходи, а значить – і пода-

ткові надходження до бюджету.  

Окрім загального, просторового і ресурсного 

аспектів дисбалансів бюджету дуже великий інтерес 

являє собою структурна незбалансованість доходної 

та видаткової частин бюджету.  

Перше стосується структури джерел форму-

вання надходжень до бюджету певного рівня, серед 

яких традиційно виділяють податкові та неподаткові 

надходження, а в рамках останніх – власні неподат-

кові надходження та трансферти.  

Достатньо цікавими є результати, отримані 

Крючковою І. у виявленні сутності фінансових дис-

балансів в розрізі інституційних секторів [10]. Зок-

рема, автором аналітично підтверджено головні 

складові бюджетного дефіциту в Україні – це 

1) дисбаланс між рівнем фінансових ресурсів та рів-

нем споживання сектору загального державного 

управління; 2) дисбаланс між потоками податкових 

надходжень та трансфертів між бюджетами та сек-

тором домогосподарства. Автором вказується, що в 

секторі домогосподарств саме підсектор найманих 

працівників є головним джерелом поповнення дер-

жавних і місцевих бюджетів та соціальних фондів. 

Така ситуація, на нашу думку склалася через те, що 

доходи цієї категорії населення легше проконтролю-

вати, ніж самозайнятих та підприємців. Крім того, 

відзначається дисбаланс в оподаткуванні – наймані 

працівники сплачують до бюджету та соцфондів 

ПДФО, військовий збір та ЄСВ, тоді як доходи само-

зайнятих майже не охоплені фіскальним контролем, 

а доходи підприємців, які, в основному, працюють з 

використанням спрощеного механізму оподаткуван-

ня оподатковуються значно нижче, ніж рівень 

ПДФО. 

Коляда Т. відзначає, що процес підвищення фі-

скальної ефективності податкової системи не синх-

ронізовано з рівномірним збільшенням частки осно-

вних бюджетоутворювальних податків, що можна 

розглядати як негативний чинник [7]. У зв’язку з 

цим твердженням податковими дисбалансами, які 

впливають на дисбаланси доходної частини бюдже-

тів є скорочення податкової бази, ручне податкове 

адміністрування (затримка відшкодування ПДВ, ви-

користання методу авансової сплати податків тощо). 

До таких дисбалансів належать також дисбаланси 

податкоспроможності територій.  

Другий аспект – це диспропорційність (виходя-

чи, звичайно, як з об’єктивної економічної, так і з 

суб’єктивної політичної точок зору) структури вида-

ткової частини, які маже характеризуватися надмір-

ною вагою соціальних витрат, які не дозволяють на-

дати поштовху економічному розвитку, або збіль-

шення боргового навантаження на бюджет, або ви-

користання бюджетних ресурсів для невластивих 

державі у ринковій економіці функцій (збільшення 

статутних капіталів державних корпорацій, викуп у 

державну власність тощо). 

З першим із наведених аспектів щільно 

пов’язано поняття податкових дисбалансів. У дослі-

дження Десятнюк О., Амбрик Л. [2] вказується, що 

під дисбалансом податкової системи слід розуміти 

різноманітні форми та види диспропорцій у її струк-

турі та тенденціях розвитку, які досягли критичного 

масштабу. Основними проявами податкових дисба-

лансів Десятнюк О. та Амбрик Л. вважають спрямо-

ваність оподаткування на поточне збільшення над-

ходжень, нераціональність пільгового оподаткуван-

ня, вигідність ухилення від оподаткування. До ви-

значених авторами податкових дисбалансів слід до-

дати і ті, які досліджуються Світовим банком в рам-

ках формування рейтингу «Doing Business». Ці дис-

баланси розкривають передумови ухилення від опо-

даткування: надмірна кількість податків, порівняно 

велика кількість часу, який витрачається на адмініс-

трування цих податків, надмірний рівень загальної 

та окремих податкових ставок (його вплив гарно ві-

дображається кривою Лаффера). 

Надалі автори зазначають, що дисбаланс подат-

кової системи створює нерівномірні податкові нава-

нтаження, що призводить до тінізації економіки, 

ухиленню від оподаткування і в кінцевому рахунку – 

до зменшення обсягів податкових надходжень.  

На нашу думку, у цих твердженнях можна 

знайти адекватний критерій розмежування податко-

вих та бюджетних дисбалансів: податкові дисбалан-

си стосуються, передусім, основних елементів пода-

тків та системи адміністрування цих податків, тоді 

як обсяги та динаміка податкових надходжень радше 

виступають характеристиками бюджетних дисбала-

нсів. З іншого боку, такий підхід збільшує акцент на 

позаекономічні чинники виникнення дисбалансів у 

податково-бюджетній системі, а значить в їх класи-

фікації мають бути враховані і позаекономічні чин-

ники розбалансування бюджетних відносин. Зазна-

чене міркування змушує брати до уваги дисбаланси 

у бюджетних потоках (в т.ч. податкових) та у подат-

ково-бюджетній політиці. В цьому сенсі дуже ціка-

вою є позиція Кравчук Н. [9], яка розділяє поняття 

«дефіцит», «розрив» та «дисбаланс»: 

дефіцит – нестача, відсутність чогось у порів-

нянні з потребою; відповідно бюджетний дефіцит – 

нестача доходів бюджету для покриття його видат-

ків; 

розрив – прогалина, невідповідність, неузго-

дженість, дискретність чого-небудь; відповідно фіс-

кальний розрив – різниця фактичних параметрів фі-

скальної політики від запланованих, відхилення фа-

ктичних фіскальних параметрів з урахуванням часу. 

дисбаланс – порушення співвідношення (рівно-

ваги) між взаємопов’язаними частинами; відповідно 

фіскальний дисбаланс – порушення кількісно-

вартісних пропорцій між основними параметрами 

фіскальної політики.  

Автор недвозначно вказує, що розриви і дисба-

ланси пов’язані не тільки з власне показниками фо-

рмування і виконання бюджету, а й із пов’язаною з 

цим фіскальною політикою держави. Разом з тим, 
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обґрунтування відмінностей між розривами та дис-

балансами є недостатньо переконливим, оскільки по 

суті, оперує з однаковими поняттями, хоча і слід по-

годитися з Кравчук Н. у думці, що всі ці поняття ві-

дображають явища декількох видів: структурні, цик-

лічні, кон’юнктурні (ситуаційні).  

Висновки. Підсумовуючи наукові дискусії з 

приводу сутності та класифікації фінансових, зокре-

ма, податково-бюджетних дисбалансів слід запропо-

нувати наступні положення.  

Під фіскальними (податково-бюджетними) дис-

балансом слід розуміти всі прояви кількісної невід-

повідності (розривів) між доходною та видатковою 

частинами бюджетів та непропорційність в структу-

рі кожної з них. Фіскальні дисбаланси слід, переду-

сім,  розрізняти на кількісному та інституційному 

рівнях, що відповідно проявляється у 1) показниках 

формування і виконання доходної і видаткової час-

тин бюджету та 2) невідповідності планових і фак-

тичних, реальних та бажаних показників податкової 

та бюджетної політики держави, невідповідності ін-

струментарію цих політик імперативам економічно-

го розвитку та соціального добробуту (як разом, так 

і окремо). Крім того, фіскальні дисбаланси слід роз-

різняти у структурному (диспропорційність), ситуа-

ційному (невідповідність ситуаційним потребам або 

суперечливість поточних пріоритетів довгостроко-

вим), циклічному (нагромадження розривів та дис-

пропорцій з плином фінансового та економічних ци-

клів), просторовому (горизонтальні дисбаланси) та 

управлінському (вертикальні дисбаланси), статич-

ному та динамічному аспектах. 

За сферою виникнення варто розрізняти подат-

кові (невідповідність у ставках, базах, методах адмі-

ністрування податків, їх переліку та видах), бюджет-

ні (фіскальна неефективність структури податкових і 

неподаткових надходжень розподіл повноважень у 

вертикалі влади і нестача ресурсів для їх виконання, 

нераціональність структури видатків, в т.ч. бюджет-

но-боргове коригування) та податково-бюджетні (за-

кріплення податкових надходжень за бюджетами рі-

зних рівнів, вплив державних запозичень на динамі-

ку податкової бази тощо). 
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У статті надано результати компаративного аналізу по-

казників міжрегіонального співробітництва в умовах єв-

роінтеграції. Досліджено основні показники державної 

міграційної служби України, що характеризують міжре-

гіональне співробітництво в умовах євроінтеграції.  

Ключові слова: міжрегіональне співробітництво, євроін-

теграція, показники, аналіз, працевлаштування.  

 

 

Актуальність. Міжрегіональне співробітницт-

во має надзвичайно важливе значення в економічно-

му розвитку сусідніх регіонів (держав) шляхом гли-

бокої інтеграції в головних сферах їх діяльності Під 

міжрегіональнім співробітництвом розуміють будь-

які зв'язки, що встановлюються між регіонами різ-

них державних утворень. Співробітництво дає мож-

ливість підвищувати рівень соціально-економічного 

розвитку відповідних територій, країн-сусідів, що 

дає змогу залучати їх до активної міжнародної спів-

праці. Міжрегіональна співпраця дає можливість 

більш ефективно використовувати наявні економіч-

ний, ресурсний, у тому числі кадровий, потенціали 

шляхом використання фахівців у тій, чи іншій сфе-

рах співробітництва. Проте в умовах Євроінтеграції 

можливості використання фахівців різних секторів 

економіки суттєво збільшується та потребує окремо-

го дослідження.    

Аналіз останніх досліджень. Проблемами ана-

ліз показників міжрегіонального співробітництва в 

умовах євроінтеграції займаються сьогодні і науков-

ці і практики, які досліджують ці питання та нада-

ють пропозиції щодо покращення співпраці.  Серед 

науковців (практиків) слід визначити таки вчених, 

як: І.В. Заблодська, О.М. Татарченко, А.В. Сивоконь, 

Ю.В. Завойських, С.О. Бурбело тощо [1,2]. Проте 

виникають питань, які пов’язані саме з отриманням 

безвізового режиму, що суттєво вплине на активіза-

цію міжрегіонального співробітництва і потребує 

додаткових досліджень.     

Метою статті є висвітлення результатів компа-

ративного аналізу показників міжрегіонального 

співробітництва в умовах євроінтеграції.   

Результати досліджень. Традиційно, аналіз по-

казників міжрегіонального співробітництва передба-

чає, насамперед, визначення учасників міжрегіональ-

ної співпраці та характеристики їх діяльності.   

Наприклад, аналіз розвитку українсько-

польського міжрегіонального співробітництва здійс-

нюється у декількох площинах. На рівні централь-

них органів виконавчої влади двох країн з українсь-

кого  боку це питання координується – Міністерст-

вом регіонального розвитку, будівництва та житло-

во-комунального господарства, Міністерством зако-

рдонних справ, Міністерством інфраструктури та 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі, з 

польського боку – Міністерством внутрішніх справ, 

Міністерством регіонального розвитку та Міністерс-

твом закордонних справ.  

Для вирішення ключових питань українсько-

польського міжрегіонального співробітництва на 

міжурядовому рівні створено інституційний меха-

нізм – Українсько-польську Міжурядову Координа-

ційну Раду з питань міжрегіонального співробітниц-

тва (МКРМС). МКРМС приймає рішення з ключо-

вих питань міжрегіонального співробітництва, ви-

значає загальні напрямки і головні принципи його 

розвитку, надає компетентним органам України і 

Польщі відповідні пропозиції, розроблює спільні 

програми діяльності, спрямовані на розвиток міжре-

гіональної співпраці та в цілому координує міжрегі-

ональне співробітництво на рівні областей України 

та воєводств Республіки Польща.  

На сьогодні, Україна має найрозвинутішу ме-

режу міжрегіональної співпраці саме з Республі-

кою  Польща. Практично всі області України та воє-

водства Польщі уклали угоди про міжрегіональне 

співробітництво. Усі 16 воєводств Польщі мають 

партнера в Україні на рівні області. Найбільше укра-

їнських партнерів мають Підкарпатське, Люблінсь-
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ке, Лодзьке, Сілезьке та Мазовецьке воєводства. З 

українського боку найбільше польських партнерів 

мають Львівська, Одеська, Івано-Франківська, Він-

ницька та Волинська області. 

Процес укладання двосторонніх угод про парт-

нерство на рівні міст, районів і селищ з боку України 

та міст, повітів і ґмін з боку Польщі має сталу тен-

денцію до зростання. На регіональному та місцево-

му рівнях між Україною та Польщею на сьогодні пі-

дписано близько 450 угод про міжрегіональне спів-

робітництво. 

В рамках існуючих домовленостей органів міс-

цевої влади та самоврядування України та Республі-

ки Польща здійснюється активна співпраця, зокре-

ма, проводяться спільні культурно-мистецькі заходи, 

реалізуються проекти молодіжних обмінів, прово-

дяться різноманітні стажування, відбуваються кон-

ференції, форуми, семінари тощо.  Важливими осе-

редками інтенсифікації та розвитку українсько-

польського  міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва виступають єврорегіони «Карпатсь-

кий» та «Буг», які діють в українсько-польському 

прикордонні [1]. 

Проте в умовах Євроінтеграції та використанні 

з червня 2017 року безвізового режиму, міжрегіона-

льне співробітництво, слід аналізувати за допомо-

гою інших показників – показників Державної міг-

раційної служби України, що характеризують  між-

регіональне співробітництво між каїнам Євросоюзу, 

таблиця 1.  

Слід зауважити, що використовуючи дані за пе-

рше півріччя 2017 року (стовпчик 6) було розрахо-

вано орієнтовні дані за весь 2017 рік, шляхом пом-

ноження на 2 (стовпчик 7). 

Далі було визначено тренд у змінах показників 

Державної міграційної служби України, що характе-

ризують міжрегіональне співробітництво в умовах 

Євроінтеграції. Для цього було використано такі 

умовні знаки (УЗ). Z – збільшення значення показ-

ника у порівнянні з попереднім роком. М - змен-

шення значення показника у порівнянні з поперед-

нім роком. Тобто якщо було збільшення і у 2016 році 

і у 2017 році, то ставимо ZZ. Якщо було збільшення 

показника, а потім зменшення, то ставимо ZM. Як-

що було тільки зменшення, то такий тренд познача-

ється ММ і так далі.    

Для візуалізації наданих трендів, подано рис.1 -  

Динаміка показників, що характеризують міжрегіо-

нальне співробітництво в умовах Євроінтеграції 

Проте, слід зробити наголос, що зважаючи на 

функціонування безвізового режиму з червня 2017 

року, повноцінні тенденції можна буде побачити піс-

ля отримання офіційних статистичних даних, а не 

орієнтованих, тобто на початку 2018 року (за повний 

2017 рік).    

 
Таблиця 1  

Основні показники Державної міграційної  

служби України, що характеризують міжрегіональне співробітництво в умовах Євроінтеграції 

№ Показник од. вим. 
2015 

рік 

2016 

рік 

2017 р. (1 

пів-річчя) 

2017 р. 

орієнтовно 
Тренд 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Оформлено паспортів громадянина Украї-

ни для виїзду за кордон  

шт. 1855999 2282035 1615730 3231460 ZZ 

 Видано дозволів на виїзд громадян Украї-

ни за кордон на постійне проживання 

осіб 11345 13621 4733 9466 ZM 

 Повернулось в Україну осіб 1687 1958 798 1586 ZM 

 На порушників міграційного законодавст-

ва накладено штрафів  

грн. 21127434 

 

16785559 1568413 3136826 MM 

 Перебуває на обліку іммігрантів  осіб 250933 252496 257589 515178 ZZ 

 Оформлено посвідок на постійне прожи-

вання 

шт. 28111 26340 12941 25882 MM 

 Перебуває на обліку іноземців та осіб без 

громадянства (тимчасові)  

осіб 75255 81710 83542 167084 ZZ 

 Оформлено посвідок на тимчасове прожи-

вання 

шт. 28111 30912 11116 22232 ZM 

 Продовжено посвідок на тимчасове про-

живання 

шт. 31084 32024 11369 22738 ZM 

 Продовжено строк перебування іноземцям 

та особам без громадянства 

осіб 13724 13754 6199 12398 MM 

 Оформлено запрошень  для в'їзду інозем-

ців та осіб без громадянства 

шт. 15874 19840 5868 11736 ZM 

 Видано дозволів на імміграцію шт. 16662 15068 7380 14760 MM 

 Скасовано дозволів на імміграцію шт. 3155 3074 1216 2532 MM 

 Виявлено нелегальних мігрантів:  осіб 5111 6390 3330 6660 ZZ 

 чоловіки осіб 3489 4514 2355 5710 ZZ 

 жінки осіб 1622 1876 975 1950 ZZ 

 Джерело інформації   [3] [4] [5] х2 УЗ 
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До кінця 2017 року зберігатиметься все та ж 

сама ситуація, тобто виїзд на сезонну роботу все од-

но регламентується або ж системою “освядчень”, 

або ж по біометрії. Але справа в тому, що заїзд по 

біометрії ще більше скорочує цей термін, і він ста-

новить всього лише 90 днів – 90 днів відпрацювали, 

ви зобов’язані будете виїхати. З 2018 року буде вве-

дена окрема категорія працевлаштування на сезонні 

роботи, яка буде вже складати 240 днів, тобто термін 

збільшиться. 

За дев’ять місяців 2017 року Національна полі-

ція виявила 263 злочини, пов’язані з торгівлею лю-

дьми. Цей показник майже втричі більше, ніж за 

весь 2016 рік. Серед постраждалих 281 людина: 156 

жінок, 106 чоловіків та 19 дітей. Збільшення кілько-

сті таких злочинів, відбувається із-за того, що все 

більше українців обирають для себе роботу за кор-

доном. Це відбувається з кількох причин. Перш за 

все, тому що продовжує збільшуватися розрив у 

зарплатах з нашими західними сусідами. Наприклад, 

у Польщі зарплати у п’ять-шість разів вище, ніж в 

Україні.  

Отже, Безвіз не дає права працювати на терито-

рії Євросоюзу. Але українці можуть безпосередньо 

поїхати до свого роботодавця, провести перемовини, 

узгодити умови праці, отримати необхідні докумен-

ти, повернутися до України та отримати робочу візу. 

На сьогодні українці використовують безвіз у біль-

шості випадків як можливість заїхати до ЄС і пра-

цювати там нелегально. Крім того, дві країни ЄС - 

Угорщина та Польща пропонують нашим громадя-

нам працювати згідно безвізу. Але тільки на протязі 

90 днів. Після цього їм потрібно виїхати назад до 

України і провести вдома не менше трьох місяців. 

Потім можна їхати працювати знову. 

Іноземці в Польщі можуть працювати офіційно 

тільки 180 днів. Сенс цих 180 днів полягає в тому, 

що представник іноземної держави не повинен пе-

рейти в категорію податкового резидента країни 

Польща. Відповідно, термін не більше 180  днів. 

Якщо ж хтось хоче залишитися на більш тривалий 

термін, в цьому випадку оформлюється посвідка на 

проживання, і тоді цей термін може бути збільшений 

до одного-двох, а може навіть і трьох років. Протя-

гом календарного року громадянин України не може 

перебувати більше 180 днів, тому, як тільки закінчу-

ється термін, він повинен повернутися на територію 

України, і після 185 днів – знову виїхати на терито-

рію Польщі, підготувавши відповідні документи.  

З січня 2018 року зростуть штрафи за нелега-

льне працевлаштування іноземців у Польщі та вима-

гання хабарів за оформлення дозволів на роботу. У 

разі виявлення правопорушення роботодавці можуть 

заплатити до 30 тисяч злотих штрафу. Зросте також 

сума адміністративного стягнення за умисне введен-

ня в оману іноземця або іншої особи, працевлашто-

ваної з порушеннями чинного законодавства. У цьо-

му випадку сума штрафу сягатиме від 3 до 30 тис 

злотих. Подібне покарання передаватиметься також 

за вимагання від іноземця хабаря за оформлення до-

зволу на роботу або подібних документів, що дають 

право на працевлаштування в країні. 

Висновки. Проведений компаративний аналіз 

показників міжрегіонального співробітництва в 

умовах євроінтеграції довів, що найближчим часом 

слід очікувати суттєві зміни, саме в частині активі-

зації співпраці завдяки працевлаштуванню громадян 

Україна в країнах Євросоюзу. Це обумовлено тим, 

що  кількість оформлення паспортів громадянина 

України для виїзду за кордон в останні роки зростає, 

а також тим, що зросла кількість штрафів, які накла-

дено на порушників міграційного законодавства. 

Тобто міграційна активність зростає, що свідчить 

про майбутню активізацію співпрацю між регіонами 

та країнами.  

Подальші дослідження мають бути спрямовані 

на визначення нових тенденцій міграції працездат-

ного населення в умовах Євроінтеграції, яка безумо-

вно сприяє активізації міжрегіонального співробіт-

ництва.     
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КВАНТИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ ФАХІВЦІВ  

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА СХОДІ УКРАЇНИ 
 

Заблодська І.В., Саєнко П.О. 
 

 

QUANTIFICATION OF THE EXPERT'S POLLING RESULTS OF THE UNITED  

TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE EAST OF UKRAINE 
 

Zablodska I.V., Saenko P.O. 
 

 

 
У статті надано результати анкетування фахівців 

об’єднаних територіальних громад на Сході України (Бі-

локуракинської і Чмирівської об’єднаних територіальних 

громад (Луганська область) і Лиманської об’єднаної те-

риторіальної громади (Донецька область)). Визначено 

якісний склад респондентів-експертів та надано кількіс-

но-якісні характеристики відповідей респондентів на пи-

тання в анкеті. Визначено сучасні позитивні та негатив-

ні тенденції розвитку об’єднаних територіальних громад.    

Ключові слова: об’єднана територіальна громада, анке-

тування, результати, респонденти, фахівці.  

 

 

Актуальність. Реформа децентралізації, яка 

започаткована три роки тому в Україні, передбачає 

створення об’єднаних територіальних громад, що 

формуються та розвиваються в складних економіч-

них, правових та організаційних умовах. Це потре-

бує, з боку науковців, вручання задля визначення та 

узагальнення сучасних проблем і перешкод з метою 

їхнього скорішого усуненняза допомогою анкету-

вання або інших польових досліджень.  

Аналіз останніх досліджень. Проблемами роз-

витку об’єднаних територіальних громад займають-

ся сьогодні і науковці і практики, які досліджують ці 

питання та надають пропозиції щодо удосконалення 

нормативно-правового забезпечення процесів деце-

нтралізації в України.  Серед науковців (практиків) 

слід визначити таки вчених, як: Бобровська О.Ю., 

Васильченко Г.В., Коломицева О.В., Карлова О.А., 

Шульц С.Л., Кудріна О.Ю., БойченкоЕ.Б., Гречана 

С.І., Рогозян Ю.С., тощо. Проте дуже ще багато пи-

тань, як теоретичного так і практичного характеру, 

залишаються відкритими та потребують вирішення 

за допомогою кабінетних і польових досліджень.     

Метою статті є узагальнення результатів анке-

тування фахівців об’єднаних територіальних громад 

на сході України.  

Результати досліджень.Для визначення досві-

ду розвитку об’єднаних територіальних громад на 

Сході України науковцями Інституту економіко-

правових досліджень НАН України за підтримки 

Фонду Фрідріха Ебертабуло розроблено анкету, яку 

запропоновали заповнити фахівцям з проблем ство-

рення та розвитку об’єднаних територіальних гро-

мад на Сході України, а саме фахівцями Білокура-

кинської і Чмирівської об’єднаних територіальних 

громад (Луганська область) і фахівцям Лиманської 

об’єднаної територіальної громади (Донецька об-

ласть) [1]. 

Лиманська ОТГ Донецькою області об’єднує 40 

населених пункту, а чисельність населення станом 

на 1 січня 2015 р становить 42552 осіб. 

Білокуракинська ОТГ Луганської області 

об’єднує 23 населених пункту, а чисельність насе-

лення станом на 1 січня 2015 р становить 13359 

осіб. 

Чмирівська ОТГ Луганської області об’єднує 8 

населених пункту, а чисельність населення станом 

на 1 січня 2015 р становить 8695 осіб. 

У цілому в анкетуванні взяло участь 48 респон-

дентів, серед яких: голови ОТГ, заступники, спеціа-

лісти, старости, начальники відділів таінші співробі-

тники ОТГ, науковці, тощо (рис 1).   

 

 

Рис. 1.  Якісний склад респондентів – фахівців 

На запитання анкети щодо збільшення участі 

громадян у вирішенні питань забезпечення 

їх життєдіяльності на місцевому рівні більшість ре-

http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/05/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.doc
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спондентів (94%) відповіли, що у цілому спостеріга-

ється активізація громадян. Це відбувається шляхом 

залучення громадян до співпраці з владою через об-

говорення та надання пропозицій щодо ефективного 

вирішення актуальних проблем розвитку громади 

завдяки систематичним зустрічам. Створюються 

громадські організації, активні групи населення, 

ОСББ, ОСН, громадяни беруть  участь у благоуст-

рою громади, активніше залучаються до отримання 

грантів тощо. Проте деякі фахівці визначають, що 

іноді громадяни  тільки вимагає рішення визначених 

проблем, а залучатися до їх вирішення не поспіша-

ють. 

На запитання щодо поліпшення кількос-

ті та якості комунальних послуг у зв’язку зі ство-

ренням ОТГ також більшість респондентів (68%) ві-

дповіли,що кількість та якість  комунальних послуг 

у зв’язку зі створенням ОТГ підвищуються. Це про-

являється у підвищенні рівня благоустрою населе-

них пунктів громади завдяки ремонту покрівель, до-

ріг (тротуарів), ліній освітлення, системи водозабез-

печення, видаленню сухих дерев, вивезенню сміття 

(особливо з приватного сектору), встановленню 

спортивно-ігрових майданчиків, функціонуванню 

НЦАПів, забезпеченню пасажироперевезень, тощо.  

 

 

 

Рис. 2.  Перспективний план створення ОТГ в Луганській області 
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Рис. 3. Перспективний план створення ОТГ в Донецькій області 

Інші респонденти (27%) визначають, що 

якість комунальних послуг у зв’язку зі створенням 

ОТГ буде тільки підвищуватися завдяки створенню 

комунальних підприємств, ремонту доріг, вуличного 

освітлення, адміністративних будівель, закупки 

сміттєвих баків, спеціалізованої техніки, створенню 

НЦАПів.  

Проте деякі фахівці (5%) визначають, що по-

ліпшення кількості та якості комунальних послуг у 

зв’язку зі створенням ОТГ не відбувається взагалі, 

або не відбувається миттєво через нестачу ресурсів 

та велику територію громади, малу кількість праців-

ників існуючих та діючих комунальних підприємств. 

Такий розбіг відповідей на це питання пов'яза-

ний з тим, що Лиманська і Білокуракинська ОТГ 

створені у відповідності до перспективного плану 

[2], і тому вони більш організовані та мають суттєві 

переваги завдяки наявності вже діючого адміністра-

тивного апарату, розподілу обов’язків, існуючих го-

сподарських зав’язків, тощо.Тоді як Чмирівську ОТГ 

була створено з «чистого листа» і вона має проблеми 

навіть з благоустроїм приміщення адміністрації 

ОТГ. Тобто теза, що перспективний план створення 

ОТГ в Україні не мав сенсу – не обґрунтована, оскі-

льки досвід свідчить, що ті ОТГ, що були створеніу 

відповідності до перспективного плану (Лиманська і 

Білокуракинська ОТГ) вони розвиваються скоріше 

та ефективніше, завдяки наявності адміністративних 

переваг, а Чмирівську ОТГ було створено за вимога-

ми громадян, тому і така виникла ситуація з відста-

ванням. Але цей трендом не є constant, тобто за умов 

наявності змін у законодавстві, ситуація має покра-

щитися.  (рис.2 і 3).  

На третє питання анкети, щодо держав-

них фінансів, які надходять до ОТГ та передбачені 

новим законодавством, фахівці відповіли по різному. 

Проте більшість респондентів визначають, що кош-

ти надходять до ОТГ, але є деякі особливості в кож-

ній ОТГ. Так фахівці Чмирівської ОТГ визначають, 

що кошти надходять на утримання освіжних та ме-

дичних закладів, а на розвиток інфраструктури – не 

надходять.  

Фахівці Білокуракинської ОТГ визначають, що 

усі кошти надходять, але з запізненням. Щодо фахі-

вців Лиманської ОТГ, то вони зазначають, що субве-

нції на розвиток інфраструктури надходять, які ви-

трачаються на покращення водовідведення, освіт-

лення, ремонт доріг, проте не в заплановані строки.  

Вже відремонтовані житлові будинки, проведе-

ний капітальний та поточний ремонт доріг, встанов-
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лені водонапірні вежі в 4 населених пунктах ОТГ, 

проведено освітлення, закуплена спеціалізована те-

хніка, проведена темо модернізація закладів комуна-

льної сфери тощо. Слід зазначити, що в ОТГ створе-

но НЦАП. Також надходять кошти на інвестиційні 

проекти. Такі відмінності, обмовлені наявністю різ-

них стартових умов при створенні ОТГ, через  від-

повідність або невідповідність перспективному пла-

ну створення ОТГ в Україні. 

Відповідаючи на четверте питання анкети, що-

до ефективності діючих  законів  задля  реаліза-

ції потреб ОТГ(45%) респондентів вважають, що 

норми відповідних законів не спріють активному ро-

звитку ОТГ, оскільки вони не урегульовані та не ві-

дповідають сучасності. Особливо це стосується за-

конодавства, щодо земельних питань. 55  % респон-

дентів відповіли, що сформульовані норми законів 

забезпечують розвиток ОТГ, але потребують поліп-

шення, доопрацювання та удосконалення, що зараз і 

відбувається. Тобто сформульовані норми законода-

вчих актів для більш ефективного  забезпечення  ре-

алізації потреб розвитку ОТГ мають постійно удо-

сконалюватися через зміни умов розвитку ОТГ.   

Висновки. Таким чином, проведене анкетуван-

ня фахівців об’єднаних територіальних громад на 

сході України дозволяє зробити висновок, про наяв-

ність особливостей у становленні кожної громади, 

через відмінні стартові умови. Але це не свідчить 

про остаточне лідерство або аутсайдерство громад, а 

тільки доводить, що треба проводити постійний мо-

ніторинг, задля визначення завад та перешкод у роз-

витку ОТГ з метою їхнього усунення. Для отриман-

ня більш якісної та детальної інформації щодо дос-

віду розвитку об’єднаних територіальних громад на 

сході України доречно залучити експертів.   
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зультатов анкетирования специалистов объединенных 

территориальных общин на востоке Украины 

В статье представлены результаты анкетирования 

специалистов объединенных территориальных общин на 

Востоке Украины (Белокуракинской и Чмиревской объеди-

ненных территориальных общин (Луганская область) и 

Лиманской объединенной территориальной общины (До-

нецкая область)). Определен качественный состав респо-

ндентов-экспертов и даны количественно-качественные 

характеристики ответов респондентов на вопросы в ан-

кете. Определены современные позитивные и негативные 

тенденции развития объединенных территориальных 

общин.  

Ключевые слова: объединенная территориальная 

община, анкетирование, результаты, респонденты, спе-
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The article presents the results of experts polling of the 

united territorial communities in the East of Ukraine (Beloku-

rakinsk and Chmyrivsk united territorial communities 

(Luhansk region) and Lymansk united territorial community 

(Donetsk region). It was determined the qualitative composi-

tion of the respondents-experts and the quantitatively-

qualitative characteristics of the respondents ' answers to the 

questions in the questionnaire. It was defined the modern posi-

tive and negative tendencies of the united territorial communi-

ties development. 
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УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Зима О.Г., Птащенко О.В., Кошарна В. В. 

 

 

MANAGEMENT OF BUSINESS ACTIVITY OF ENTERPRISES  
IN MODERN CONDITIONS OF BUSINESS 

 

Zyma O., Ptashchenko O., Kosharna V. 

 

 

 
В статті розглянуто основні елементи ділової ак-

тивності. Ділову активність розглядають як виро-

бничу та комерційну діяльність, що спрямована на 

просування підприємства на ринках продукції, праці, 

капіталу; - це успішність вкладених зусиль, ресурсів, 

ефективність менеджменту. Управління діловою 

активністю виступає невід’ємною частиною управ-

ління фінансово-господарською діяльністю промис-

лового підприємства, а в кризовий та посткризовий 

періоди набуває ще більш важливого значення, оскі-

льки передбачає реальні кроки щодо відновлення 

втрачених під час дії світової фінансового-

економічної кризи позицій суб’єкта господарювання 

на ринках товарів і послуг. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингові комуніка-

ції, маркетинг послуг, спортивний маркетинг, інте-

гровані маркетингові комунікації 

 

 

Постановка проблеми. Ділова активність 

суб‘єктів господарювання є важливим індикатором 

розвитку й ефективності ведення фінансово-

господарської діяльності. Вона дає змогу діагносту-

вати проблеми системного характеру на різних рів-

нях управління та своєчасно вжити заходів щодо їх 

усунення, що сприяє зниженню ризиків невдач, під-

вищення ліквідності, фінансової стійкості та конку-

рентоспроможності підприємства.  

Розвиток ринкових відносин, який характери-

зується ускладненням бізнес-процесів, підвищенням 

необхідного рівня наукоємності виготовленої про-

дукції, скороченням життєвого циклу товарів та ро-

звитком інформацій призводить до усвідомлення 

важливості й необхідності впровадження інновацій 

та забезпечення інноваційної активності. За допомо-

гою інновацій здійснюється систематичний процес 

створення, впровадження нових товарів, техніки чи 

технології (виробництва, управління, інформативно-

го забезпечення тощо), або зниження собівартості 

вже існуючої продукції, з метою підвищення ділової 

активності та отримання соціально-економічного 

ефекту [1]. Таким чином, інновації виступають важ-

ливою функціональною зоною ділової активності 

підприємств.  

Відтак, особливої актуальності набуває аналіз й 

оцінка ділової активності як передумови ефективно-

сті функціонування, що дозволить попередити про-

блемні аспекти діяльності підприємства і своєчасно 

внести корективи в стратегію його розвитку.  

Управління діловою активністю виступає не-

від’ємною частиною управління фінансово-

господарською діяльністю промислового підприєм-

ства, а в кризовий та посткризовий періоди набуває 

ще більш важливого значення, оскільки передбачає 

реальні кроки щодо відновлення втрачених під час 

дії світової фінансового-економічної кризи позицій 

суб’єкта господарювання на ринках товарів і послуг.   

Аналіз досліджень і публікацій. Результати 

наукових досліджень з розвитку методичних підхо-

дів до оцінки ділової активності підприємств у су-

часних умовах висвітлено в роботах вітчизняних і 

зарубіжних учених, а саме: В. Ковальов, О. Волкова, 

В. Бочаров, А. Шеремет, Е. Негашев, Л. Донцова, Н. 

Никифорова та ін. 

Мета даного дослідження. Метою роботи є 

розгляд формування та розвтку ділової активності в 

сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Зазвичай у теорії управління, теорії менеджменту 

під системою управління розуміють наявність 

суб’єкта і об’єкта управління та зв’язки між ними; 

взаємозв’язок між рівнями управління. У даному 

науковому дослідженні система управління розвит-

ком розглядається з позиції підтримки результатив-

ності господарської діяльності, тобто в її основу по-

кладено стан ресурсів, результатів, процесів, управ-

ління якими дозволяє отримати оптимальне фінан-

сово-економічне становище підприємства у будь-
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якому ринковому середовищі. Розвиток здебільшого 

пов’язують зі змінами, більш якісним станом, по-

ліпшенням діяльності.  

Отже, система управління розвитком має спри-

яти підвищенню ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємства на основі си-

стемного підходу до управління економічними про-

цесами на підприємстві, комплексної оцінки резуль-

татів діяльності, інтеграції виробництва, реалізації, 

інвестування і кредитування з метою отримання за-

планованих показників функціонування.  

Ділову активність розглядають як виробничу та 

комерційну діяльність, що спрямована на просуван-

ня підприємства на ринках продукції, праці, капіта-

лу; - це успішність вкладених зусиль, ресурсів, ефе-

ктивність менеджменту [2].  

Ділова активність підприємства – це комплекс-

на характеристика, яка втілює різні аспекти діяльно-

сті підприємства, а тому визначається системою та-

ких критеріїв, як місце підприємства на ринку конк-

ретних товарів, географія ділових відносин, репута-

ція підприємства як партнера, активність інновацій-

но-інвестиційної діяльності, конкурентоспромож-

ність [3]. Ділова активність – багатогранна і багато-

рівнева категорія, яка в ринкових умовах стає інтег-

ральною характеристикою господарюючого 

суб’єкта щодо його відповідності об’єктивним, зов-

нішнім відносно нього, економічним умовам. 

Ділова активність підприємства може бути ви-

значена як комплексна порівняльна характеристика 

підприємства, яка відображує ступінь переваги су-

купності оціночних показників його діяльності, що 

визначають успіх підприємства на певному ринку за 

певний проміжок часу, по відношенню до сукупнос-

ті показників конкурентів. Показникам ділової акти-

вності та конкурентоспроможності підприємства 

притаманні такі властивості, як порівняльність (по-

казник виявляється за умов порівняння одного 

об’єкту з іншим) і динамічність (показник не може 

розглядатися як довгострокова характеристика неза-

лежно від ефективності діяльності підприємства).  

Отже, під управлінням діловою активністю пі-

дприємства пропонується розуміти комплекс управ-

лінських рішень, спрямованих на забезпечення зрос-

тання обсягів фінансово-господарської діяльності 

суб’єкта господарювання за умов посткризового ві-

дновлення економічної кон’юнктури.  

Управління діловою активністю охоплює різні 

сфери діяльності підприємств. Такими сферами мо-

жуть бути виробнича, фінансова, інноваційна, соці-

альна, екологічна тощо. У процесі аналізу економіч-

ної літератури було визначено, що більшість вчених 

зосереджують свою увагу на двох основних аспек-

тах управління діловою активністю:  

соціально-економічне управління; 

управління ефективністю господарської діяль-

ності [5]. 

Як і будь-який процес управління, безпосеред-

ньо управління діловою активністю здійснюється в 

умовах дії сукупності внутрішніх і зовнішніх факто-

рів, урахування дії яких є обов’язковим завданням 

для забезпечення успішності впровадження управ-

лінських рішень у практичну площину. 

Ділова активність в організації проявляється в 

динамічності її розвитку, досягненні нею поставле-

них цілей, що відображають натуральні і вартісні 

показники, в ефективному використанні економіч-

ного потенціалу, розширенні ринків збуту своєї 

продукції. 

Як уже зазначалось, ключовими критеріями ді-

лової активності на макрорівні є відповідні індекси - 

якісні оцінки динаміки, які розраховують як середні 

арифметичні зважені балансів оцінок економічного 

стану підприємств, рівня запасів і очікуваного еко-

номічного стану. Використання індексів ділової ак-

тивності забезпечує відстеження циклічної динаміки 

економічних процесів і дає змогу спрогнозувати 

спади чи піднесення циклів, тобто передбачити змі-

ни в діловій активності. 

На сьогодні в світі розраховують понад 100 ос-

новних індексів, об'єднаних у три типи: фондові, 

зведені (інтегральні), рейтинги, які відображають 

кон'юнктуру та тенденції розвитку певних галузей і 

секторів економіки. Цілу низку комплексних показ-

ників ділової активності підприємств на макрорівні 

розраховують міжнародні організації. 

В Україні органи державної статистики розра-

ховують індекси ділової активності підприємств за 

результатами кон'юнктурних обстежень ділової ак-

тивності підприємств. Такі обстеження проводяться 

щоквартально шляхом анкетування підприємств 

промисловості, сільського господарства, будівницт-

ва, транспорту і торгівлі.  

Висновки. Таким чином, можна зробити ви-

сновок, що з позиції підтримання результативності 

господарської діяльності система управління розви-

тком промислового підприємства – це сукупність 

управлінських рішень, спрямованих на забезпечення 

задовільного стану підсистем управління – управ-

ління платоспроможністю, фінансовою стійкістю, 

діловою активністю, рентабельністю, майном, гро-

шовими потоками, – процес реалізації яких дозволяє 

досягти поставлених цілей у коротко-, середньо- і 

довгострокових періодах часу. 
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Зима О.Г., Птащенко Е.В. Кошарная В.В. Управ-

ление деловой активностью предприятий в современ-

ных условиях хозяйствования 

В статье рассмотрены основные элементы деловой 

активности. Деловой активности рассматривают как 

производственную и коммерческую деятельность, напра-

вленная на продвижение предприятия на рынках продук-

ции, труда, капитала; - это успешность вложенных уси-

лий, ресурсов, эффективность менеджмента. Управление 

деловой активностью выступает неотъемлемой частью 

управления финансово-хозяйственной деятельностью 

промышленного предприятия, а в кризисный и посткризи-

сный периоды приобретает еще более важное значение, 

поскольку предполагает реальные шаги по восстановле-

нию утраченных во время действия мирового финансово-

го-экономического кризиса позиций предприятия на рын-

ках товаров и услуг. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые ком-

муникации, маркетинг услуг, спортивный маркетинг, ин-

тегрированные маркетинговые коммуникации 

 
Zyma O., Ptashchenko O., Kosharna V. Management 

of business activity of enterprises in modern conditions of 

business  

The article considers the main elements of business ac-

tivity. Business activity is considered as a production and 

commercial activity, aimed at promoting the company in the 

markets of products, labor, capital; - it is the success of the ef-

forts, resources, management efficiency. Management of busi-

ness activity acts as an integral part of the management of fi-

nancial and economic activity of an industrial enterprise, and 

in crisis and post-crisis periods becomes even more important 

as it provides for real steps for the restoration of the positions 

of the entity in the markets lost during the world financial and 

economic crisis. goods and services. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ  

В СПОРТИВНІЙ СФЕРІ 

 

Зима О.Г., Птащенко О.В., Станкова А.О. 

 

 

USE OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS IN SPORTS SECTOR 

 

Zyma O., Ptashchenko O., Stankova A. 

 

 

 
У статті розглядаються умови і особливості розвитку 

інтегрованих маркетингових комунікацій. Зроблено ви-

сновок про те, що існують відмінності у інтегрованих 

маркетингових комунікацій від звичайного маркетингово-

го комплексу. Зроблено акцент на особливостяях інтегро-

ваних маркетингових комунікацій у сфері послуг, а саме у 

спортивній сфері. Досліджено зв'язок маркетингу і мар-

кетингових комунікацій і розкрито роль маркетингових 

комунікацій в розвитку інтегрованих маркетингових ко-

мунікацій. Додаткову увагу було приділено особливостям 

формування спортивної сфери в Україні та її розвитку. 

Цінним досягненням статті є обгрунтування вимог до 

розробки принципів розвитку інтегрованих маркетинго-

вих комунікацій сфери послуг.  

Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, ма-

ркетинг послуг, спортивний маркетинг, інтегровані мар-

кетингові комунікації. 

 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 

становлення інформаційної економіки та інформа-

ційного суспільства особливої актуальності набуває 

управління інформаційним полем. Успішна діяль-

ність організації забезпечується необхідними інфо-

рмаційними потоками, які, у свою чергу, формують 

певну систему комунікацій. 

Система сучасних маркетингових комунікацій 

компанії спрямована на інформування, переконання 

та нагадування споживачам про її послуги, а також 

створення позитивного іміджу. Стабільний імідж 

організації та її послуги може вказати на унікальні 

ділові здібності, які дозволять підвищити цінність 

споживання товарів і послуг споживачем. Це стає 

сьогодні передумовою розвитку та становлення 

концепції інтегрованих маркетингових комунікацій, 

які спрямовані на узгодження координації зусиль у 

сфері просування товарів та послуг.  

Слід зазначити, що спортивна галузь радикаль-

но відрізняється від інших видів послуг. В спортив-

ній сфері одним з ключових моментів є ефект не-

сподіванки, який не контролюється учасниками по-

дії: емоції, які відчуває споживач спортивної події 

складно передбачити. Через невизначеність резуль-

тату і емоцій глядачів у спортивному маркетингу 

фахівці стикаються з цілим комплексом питань, не-

типових для інших видів послуг, через необхідність 

зменшення невизначенності емоцій спортивні зма-

гання перетворюются на розважальні події. Саме 

тому сьогодні спортивна організація, яка ставить на 

меті залучення до своїх лав повиння підвищувати 

залучення та прихильність серед вболівальників, на-

самперед, молодіжної аудиторії і школярів. 

Слід зазначити, що при формуванні комплексу 

елементів інтегрованих маркетингових комунікацій 

у спортивному маркетингу слід враховувати важли-

вий напрям комунікаційної діяльності – визначення 

та задоволення інформаційних потреб споживача, 

що передбачає формування певних засобів передачі 

інформації цільовим аудиторіям.  

Аналіз досліджень і публікацій. Наукові пуб-

лікації засвідчують, що дослідники приділяють ува-

гу проблемам інтегрованих маркетингових комуні-

кацій, які висвітлені у працях таких вітчизняних 

вчених, як А.В. Войчак, С.П. Гаврилюк, Ю.А. Дай-

новський, С.М. Ілляшенко, О.Л. Каніщенко, В.Г. 

Королько, Н.М. Лисиця, Т.І. Лук’янець, О.П. Луцій, 

А.Ф. Павленко, В.А. Павлиш, Т.О. Примак, Є.В. Ро-

мат, Т.І. Ткаченко та зарубіжних – Д. Ааакера, Т. 

Амблера, У. Аренса, Р. Батра, Д. Бернета, К. Бове, 

Л.Ю. Гермогенової, А. Дейана, А.Б. Звєрінцева, Г. 

Картера, Ф. Котлера, Д. Майерса, С. Моріарті, 

А.В. Наумової, Г.Г. Почепцова, С. Танненбаума, 

Б.Ф. Тріаса, А. Троадека, О.В. Тюнюкової, Н.Г. Фе-

дько, Ф. І. Шаркова, Д. Шульца, Д. Ядіна та інших.   

Мета даного дослідження. Метою роботи є 

визначення умов розвитку інтегрованих маркетин-

гових комунікацій у спортивній сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

сучасних умовах господарювання маркетингові ко-

мунікації є необхідними джерелами існування ціліс-

ної економічної системи та кожного окремого підп-

риємства. Cистема маркетингових комунікацій яв-
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ляє собою особливу діяльністб підприємства, яка 

інформує, переконує і нагадує споживачам про то-

вари чи послуги, стимулює їх збут і створення пози-

тивної репутації підприємства. Виділяють основні 

складові комплексу інтегрованих маркетингових 

комунікацій: реклама; методи стимулювання збуту; 

паблік рилейшнз (через управління сприйняттям 

споживачами за допомогою формування іміджу, ро-

зробки фірмового стилю) та ін.  

Інтегровані маркетингові комунікації органічно 

вписуються в сучасний маркетинговий комплекс, 

тому що створення стійких зв’язків із клієнтом ви-

магає більшого, ніж традиційного рекламування то-

вару чи послуги за допомогою ЗМІ [1]. Для реаліза-

ції таких дій необхідне використання повного спек-

тру інтегрованого комунікаційного інструментарію, 

який відрізняється особливим синергічним ефектом 

та виникає внаслідок оптимальної комбінації рекла-

ми, стимулювання збуту, прямого продажу, зв’язків 

з громадськістю та інших засобів комунікації. Саме 

тому, комплекс інтегрованих маркетингових кому-

нікацій утворюється шляхом об'єднання окремих за-

собів комунікації та інших маркетингових інструме-

нтів з метою забезпечення максимального впливу на 

цільову аудиторію [1, 4]. Через застосування механі-

зму інтегрованих маркетингових комунікацій відбу-

вається маркетингова взаємодія компанії з елемен-

тами маркетингового середовища різних рівнів в 

процесі просування різноманітних товарів і послуг 

на сучасному глобалізаційному ринку.   

Таким чином, можливо зазначити, що ефек-

тивність функціонування всіх цих складових систе-

ми маркетингових комунікацій та просування на 

ринку товарів і послуг потребує особливої уваги. 

Саме тому, планування та розробка інтегрованої ма-

ркетингової системи комунікацій включає такі пос-

лідовні етапи [1, 6]: 

аналіз витрат підприємства на кожний захід, 

пов'язаний з комунікаціями;  

розроблення заходів для підвищення ефектив-

ності комунікаційних програм;  

розвиток баз даних і систем управління ними 

для найкращого обслуговування реальних і потен-

ційних клієнтів; 

визначення всіх служб і співробітників підпри-

ємства, які можуть брати участь у системі інтегро-

ваних маркетингових комунікацій;  

аналіз тенденцій, які можуть негативно позна-

чатись на ефективності роботи підприємства;  

створення бізнес-планів і комунікаційних пла-

нів для кожного місцевого ринку. Інтегрування їх у 

загальну комунікаційну стратегію; 

розроблення пакетів звернень, які не супере-

чать один одному. 

За таких обставин зв'язок інтегрованої марке-

тингової системи комунікацій із загальним проце-

сом управління будь-яким підприємством дає змогу 

підвищити ефективність управлінських зусиль, 

спрямованих на досягнення його цілей. Інтегрована 

стратегія підвищує ефективність кожної комуніка-

ційної функції, яка вносить свою частку в успіх до-

сягнення головної мети роботи підприємства [2, 6]. 

Виходячи з визначення, інтегровані маркетин-

гові комунікації спрямовані на розв’язання двох 

взаємопов’язаних проблем, а саме: 

використання комплексу засобів комунікацій і 

створення такої системи комунікаційної інформації, 

які формують єдиний позитивний імідж підприєм-

ства-комутатора; 

максимізація ефективності маркетингових ко-

мунікацій як головна мета ІМК, досягнення якої 

можливе на основі отримання додаткового синерге-

тичного ефекту від використання оптимальної 

комбінації засобів, прийомів та інструментів. 

Саме тому, використання інтегрованих марке-

тингових комунікацій в спортивній сферу сьогодні 

набуває  особливого значення. 

Сучасна спортивна сфера – це найважливіший 

елемент індустрії розваг сьогодення. Спорт – це 

продукт, а глядачі – його споживачі. Популярність 

спортивних заходів незмінно зростає, привертаючи 

увагу багатьох глядачів зі всього світу. Це робить 

спорт одним з найбільш ефективних каналів комуні-

кації просування товарів і послуг [3]. 

Спортивна сфера сьогодення має такі особли-

вості: 

висока емоційна спрямованість; 

підвищена зацікавленість ЗМІ; 

висока інформативність заходів; 

високе залучення інвестицій; 

високий ризик не окупності інвестицій; 

значний соціальний ефект проведення спорти-

вних заходів; 

індивідуальна спрямованість. 

Отже, для використання інтегрованих маркети-

нгових комунікацій в спортивній сфері пропонуєть-

ся ефективне використання комплексу комбінацій 

певних комунікаційних засобів, що забезпечить од-

ночасне розповсюдження і отримання широкого 

спектру різноманітної та необхідної інформації, а 

саме:  

розробка і візуалізація контенту (розробка 

стратегії з контент-маркетингу, впровадження сис-

теми управління контентом, розробка та просування 

відео і інфографіки, ведення електронних журналів, 

застосування подкастів, платформи з візуалізації ко-

нтенту, відео story-telling); 

веб-сайт менеджмент як маркетингова страте-

гія, що включає розробку, оптимізацію, дизайн веб-

сайтів відповідно до вимог SEO, просування сайтів в 

мережі Інтернет, тактики збільшення конверсій на 

сайті, дистанційний веб-аналіз, методи генерування 

підписки на сайті , аналіз веб-трафіку тощо;  

 застосування сoціальних мереж Інтернет для 

бізнесу: Facebook, YouTube, Twitter, Google plus, 

Linked in (розробка корпoратівної політики і безпеки 

роботи в соціальних мережах; особливості маркети-

нгової роботи в соціальних мережах Інтернет, стра-

тегія публікації постів, методи підвищення інтерак-

тивного спілкування зі споживачами, оптимізація 
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Facebook, YouTube, Google plus, Linkedin для бізне-

су, програмніе забезпечення для роботи в соціаль-

них мережах Інтернет тощо); 

організація email-маркетингових розсилок (ви-

ди email -маркетингових розсилок, дизайн email, те-

стування і автоматизація розсилок, аналіз типових 

помилок email-маркетингових розсилок, timing в 

маркетингових розсилках, організація зворотного 

зв'язку зі споживачами, методи інтегрування email 

маркетингових розсилок з інтерактивними маркети-

нговими тактиками, вибір кращого сервіс-

провайдера); 

блогінг в інтерактивному маркетингу (комен-

тування в блогах як маркетингова стратегія, оптимі-

зація блогу, особливості ведення блогів, методи 

просування блогів, методи залучення учасників на 

блог, організація роботи після публікації поста то-

що); 

застосування мобільного маркетингу (розробка 

стратегії з мобільного маркетингу, канали мобільно-

го маркетингу, особливості дизайну мобільного сай-

ту, впровадження гармонізованого мобільного сере-

довища, оптимізація цільової сторінки, автоматизо-

вані системи з управління контентом); 

аккаунт-менеджмент, де слід обов’язково ви-

значити відмінності між аккаунт-менеджером і ме-

неджером з продажу, посадові обов'язки аккаунт- 

менеджера, критерії досьє, інструменти аккаунт-

менеджменту, здійснити розробку стратегії управ-

ління досьє споживача, моніторинг споживчої пове-

дінки, оцінку ризику споживчого досьє, розрахунок 

життєвої цінності покупця , аналіз конкуренції, роз-

робку життєвого циклу покупця, аналіз поведінко-

вих моделей покупця, стратегію щодо прийняття 

рішень, розробка персонажів покупця, контенту для 

торгових представників з урахуванням аспектів їх 

роботи, системи з автоматизації роботи торгового 

представника, метрик аккаунт-менеджменту, фор-

мування і ефективне використання синергетичних 

взаємозв’язків аккаунт-менеджменту і контент-

маркетингу) [7, 9]. 

Висновки. Таким чином, інтегровані маркети-

нгові комунікації є сьогодні найбільш значущою та 

актуальною концепцією синергетичного застосу-

вання маркетингових комунікацій, дія якої спрямо-

вана як на зовнішні, так і на внутрішні аудиторії, що 

дозволяє реалізувати як і не тільки збутову, так й 

іміджеву функцію, а також функцію внутрішньої 

мотивації і лояльності. За таких своїх властивостей 

дана концепція стає найбільш значущою для спор-

тивної сфери, як частини розважальної сфери, яка 

має значні темпи розвитку сьогодні. Саме тому її 

використання дає змогу підвищити ефективність 

управлінських зусиль, спрямованих швидку комер-

ціалізацію. 
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Зима А.Г., Птащенко Е.В., Станкова А.А., Ис-

пользование интегрированных маркетинговых ком-

муникаций в спортивной сфере 

В статье рассматриваются условия и особенности 

развития интегрированных маркетинговых коммуника-

ций. Сделан вывод о том, что существуют различия в 

интегрированных маркетинговых коммуникаций от обы-

чного маркетингового комплекса. Сделан акцент на особ-

ливостяях интегрированных маркетинговых коммуника-

ций в сфере услуг, а именно в спортивной сфере. Исследо-

вана связь маркетинга и маркетинговых коммуникаций и 

раскрыта роль маркетинговых коммуникаций в развитии 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Допол-

нительное внимание было уделено особенностям форми-

рования спортивной сферы в Украине и ее развития. Цен-

ным достижением статьи является обоснование требо-

ваний к разработке принципов развития интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций сферы услуг. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые ком-

муникации, маркетинг услуг, спортивный маркетинг, ин-

тегрированные маркетинговые коммуникации 

 

Zyma O., Ptashchenko O., Stankova A. Use of 

integrated marketing communications in sports sector 

The article deals with the conditions and peculiarities of 

the development of integrated marketing communications. It is 

concluded that there are differences in the integrated market-

ing communications from the usual marketing complex. The 

emphasis is placed on the features of integrated marketing 

communications in the service sector, namely in the field of 

sports. The link between marketing and marketing communi-

cations is explored and the role of marketing communications 

in the development of integrated marketing communications is 

disclosed. Additional attention was paid to the peculiarities of 

the formation of the sports industry in Ukraine and its devel-

opment. A valuable achievement of the article is the substanti-

ation of the requirements for the development of the principles 

of the development of integrated marketing communications 

services. 

Keywords: marketing, marketing communications, mar-

keting services, sports marketing, integrated marketing com-

munications 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СКЛАДОВИХ КАУЗАЛЬНОЇ ПРИРОДИ  
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В статті розглянуто каузальний характер 

трансформацій. Визначено сутність і розуміння 

складових каузальної природи трансформацій в системі 

економічної безпеки підприємства. Проаналізовано 

характер впливу складових каузальної природи 

трансформацій в системі економічної безпеки 

підприємства. Визначено, що вплив складових каузальної 

природи трансформацій в системі економічної безпеки 

підприємства потребує відповідної реакції, тобто 

керованої трансформації об’єктів управління, що вимагає 

від безпекології розробки та надання певних рекомендацій 

щодо організації керованого впливу на трансформаційні 

процеси. Визначено, що дослідження причин виникнення 

трансформацій в системах різної природи та змісту є 

корисним для розуміння їхнього протікання у часі та 

забезпечення керованого характеру таких 

трансформації.    
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Постановка проблеми. За змістом 

трансформація приводить до певних змін, а за 

наслідками її природа полягає у тому, що він 

позначається на стані різних систем. Невід’ємне 

відношення до суспільства та соціально-економічної 

системи в цілому надає процесу трансформації 

ознак загальносистемності. З іншого боку, 

трансформація позначає не тільки процес 

перетворення, але й процес становлення, системи 

різного масштабу, глибини, спрямованості, 

спричинені внутрішніми або зовнішніми факторами. 

Внаслідок трансформацій можуть відбуватися не 

тільки суто зміни, але й генезис нової системи, 

нових відносин або явищ. Очевидно, що 

трансформація не виникає сама по собі, вона має 

певні причини виникнення й веде до певних 

наслідків. Це зумовлює необхідність вивчення 

причин протікання трансформаційних процесів як 

загальнонаукового феномену, як об’єкту 

дослідження в економіці, та як об’єкту стосовно 

системи економічної безпеки підприємства.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Теоретичні положення та практичні аспекти 

дослідження трансформацій на підприємстві 

знайшли відображення в наукових розробках 

багатьох вітчизняних та зарубіжних учених-

економістів. Втім, управління трансформаціями в 

системі економічної безпеки підприємства 

потребують подальшого розвитку, зокрема, поза 

увагою науковців залишається питання стосовно 

причин їх виникнення (каузальний характер) та 

вивчення питання результатів (консеквентів) 

трансформацій у системі економічної безпеки 

підприємства. Окремим питанням створення та 

функціонування системи економічної безпеки 

підприємства присвячені наукові праці низки 

вітчизняних та зарубіжних дослідників: Г.В. 

Козаченко, Ю. С. Погорелова, Є. І. Овчаренка, О.М. 

Ляшенко, О. В. Ілляшенко, С.М. Шкарлета, І.П. 

Мігус, Л. О. Корчевської. Разом з тим, емпірична 

актуалізація поняття трансформації зумовила увагу 

дослідників до його вивчення, й в першу чергу, до 

встановлення природи трансформаційного процесу 

та його каузально-консеквентного характеру. Існує 

необхідність збагачення теоретико-методологічних 

засад створення систем економічної безпеки 

підприємств, на основі досліджень впливу 

складових каузального характеру трансформацій.  

Метою статті є дослідження теоретичних 

підходів та методологічних засад щодо опису 

складових каузальної природи трансформацій в 

системі економічної безпеки підприємства та їх 

впливу.  

Матеріали і результати досліджень. 

Фактично трансформація відображає зміну певного 

об’єкту у часі. При цьому сам об’єкт може бути 
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доволі складним й мати системний характер 

(наприклад, суспільство в цілому). Трансформація 

принципово має характер міждисциплінарного 

поняття. В економічних науках трансформація та 

трансформаційні процеси розглядається як якісна 

зміна економічної системи. Так Н. І. Гражевська [1] 

пропонує розглядати трансформацію як загальну 

форму розвитку економічних систем, пов’язану з 

еволюційними та революційними змінами, 

постійними переходами економічних систем із 

стійкого в нестійкий стан і навпаки. Важливою 

складовою такого визначення є пов’язування 

трансформації із переходом певної системи у 

нестійкий стан. В практиці управлінні 

економічними системами різного рівня важливо, 

щоб такі переходи були керованими. Безумовно, в 

теорії бажаним є стійкий стабільний стан будь-якої 

системи, й економічної у тому числі, але динаміка 

різних процесів у системі приводить до свідомого 

для суб’єкта дії її переходу у нестійкий стан із 

подальшим закріпленням отриманих змін. 

У свою чергу, Л. П. Євстигнєєва [2] зазначає, 

що трансформація не закінчується переходом з 

однієї соціально-економічної системи в іншу, а 

перманентно триває в рамках нової системи. Тобто 

трансформація є процесом не тільки перетворення 

системи, а й процесом становлення. Схожої думки 

дотримується С. А. Єрохін [3], який визначає 

трансформаційний процес як систему, яка 

самоорганізується. Визначення такої природи 

трансформації представляє безсумнівний інтерес, 

але не розкриває її природи. До речі, у такому 

розумінні трансформації невизначеним питанням 

залишаються джерела її виникнення, оскільки 

самоорганізація може існувати на етапі зрілості 

певного процесу, але не пояснює його виникнення. 

Отже, дослідження природи трансформацій у 

системі економічної безпеки підприємства потребує 

відповіді на питання, як такі трансформації 

виникають. Дослідження каузального характеру 

трансформацій у системі економічної безпеки 

підприємства спирається на причини змін у 

загальному розумінні (трансформація за своїм 

характером є зміною, і тому на неї поширюються 

загальні закономірності проходження змін), природу 

економічної безпеки як соціального та економічного 

феномену, а також на закономірності 

функціонування та розвитку систем різної природи. 

Монографічний аналіз [4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27] 

дозволив нам виділити наступні складові каузальної 

природи трансформацій: протиріччя; прагнення 

адаптації; прагнення до впорядкованості та 

рівноваги; зміни інституційного середовища; 

циклічність; інновації; криза; «вдалі» мутації; 

волюнтаристський вплив; актуалізація загроз 

ендогенної та екзогенної природи; зростання 

ентропії в процесах забезпечення економічної 

безпеки; зміна схильності до ризику та прагнення 

економічної безпеки в системі економічної безпеки 

підприємства. Отже, запропоновані складові 

потребують подальшого уточнення та опису. 

Система економічної безпеки підприємства, як 

особливий різновид соціально-економічної системи, 

прагне до незмінності свого стану, потребує 

рівноваги, тобто має інерційність. Але на систему 

економічної безпеки підприємства, як відкриту 

систему, що взаємодіє із зовнішнім середовище, 

впливають екзогенні та ендогенні чинники, які 

призводять до появи протиріч та мають вплив на її 

рівновагу, розвиток та функціонування. За своєю 

сутністю протиріччя є взаємодією протилежних, 

взаємовиключних сторін і тенденцій предметів і 

явищ, які в той же час перебувають у внутрішній 

єдності і взаємопроникненні, виступаючи джерелом 

саморуху і розвитку об'єктивного світу і пізнання 

виступаючи джерелом саморуху і розвитку [8]. 
Тому відсутність адекватної протидії небезпеці, яка 

генерується в результаті виникнення і розвитку 

протиріч в системі у кінцевому випадку, може 

призвести до розпаду або знищення самої системи. 

Так система економічної безпеки підприємства, як і 

будь-яка інша система, рано чи пізно припиняє своє 

існування. Економічна безпека як відкрита система 

не може не мати внутрішніх та зовнішніх протиріч, 

нейтралізовувати протиріччя на нескінченно 

низькому рівні їх розвитку. Такі властивості 

притаманні лише «ідеальній системі» [10], в якій не 

має зовнішніх та внутрішніх протиріч. Але часовий 

діапазон у даному випадку може бути достатньо 

широким, причому у системи є можливості 

потенційно відтермінувати припинення існування за 

допомогою захисних реакцій, які властиві системі 

економічної безпеки підприємства. Так на думку В. 

Ф. Жмеренецького [10] на певному етапі від 

розвитку до моменту припинення існування, за 

рахунок зовнішніх та внутрішніх протиріч система 

повинна здійснити вибір, а потім реалізувати один із 

двох можливих варіантів рішення: розпад (розвал) 

системи на складові частини; трансформація в іншу 

систему з новими властивостями [10, с. 76-77]. 

Так В. Ф. Жмеренецький [10] зауважує, що у 

випадку коли система не усвідомлює рівня 

загострення протиріч і необхідності власної 

трансформації, не спроможна визначити або 

реалізувати ефективні шляхи такої трансформації, 

то у кінцевому випадку це призводить до розпаду 

(розвалу) самої системи на складові частини. Якщо 

система здатна поєднувати свої інтереси з 

інтересами інших, то більш імовірним стає вибір і 

реалізація другого варіанту, а саме трансформації 

[10 с. 77]. Трансформація системи приводить до 

появи якісно нової системи із новими можливими 

елементами і властивостями, але між ними з часом 

виникають протиріччя. Кожна система має 

протиріччя, прагне до рівноваги, що є потребою 

системи економічної безпеки підприємства. Тому 

цілком логічним є виділення протиріччя як 

складової каузальної природи трансформацій. 

http://vseslova.com.ua/word/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85-93418u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%28%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84.%29-88135u
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Прагнення до адаптації за своєю сутністю є 

властивістю системи економічної безпеки 

підприємства, та яка може бути породжена або 

викликана трансформаціями. В роботі [11] 

зазначено, що адаптація у загальному вигляді 

передбачає цілеспрямовану зміну параметрів, 

структури і властивостей системи у відповідь на 

зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі її 

функціонування. На думку О. В. Ілляшенко 

адаптація системи управління підприємством у 

вигляді певних змін необхідна для розташування в 

ній системи економічної безпеки (як підсистеми або 

надсистеми), проте зміни в діяльності та управлінні 

підприємством (і зміни у системі управління 

підприємством не є винятком) впливають і на 

економічну безпеку підприємства, і на її систему, і 

на дію механізмів системи [11, с. 458]. У свою 

чергу, Ю. С. Погорелов [12] зазначає, що після 

переходу підприємства до нового стану відбувається 

адаптація, результатом якої є зменшення, причому, 

часто ітеративним коливальним шляхом, 

невідповідності всередині підприємства та у його 

стосунках із зовнішнім середовищем. Призначення 

адаптації є приведення його підсистем збереженні 

цілісності підприємства у відповідність до нового 

стану, що може бути спричинено трансформаціями. 

Інакше виникає загрозливе протиріччя, що 

проявляється в неузгодженості функціонування 

підсистем підприємства, наслідком чого може бути 

втрата цілісності підприємства як системи та суттєве 

зменшення його керованості [12, с. 141]. Таким 

чином, прагнення до адаптації є складовою 

каузальної природи трансформацій, яка має вплив 

на систему економічної безпеки підприємства, 

оскільки за рахунок трансформацій в системі 

приводить у рівноважний стан систему, що є 

потребою самої системи. Прагнення підсистем 

системи економічної безпеки підприємства до 

збереження цілісності у відповідності до нового 

стану, викликаного невідповідністю всередині 

підприємства та у його стосунках із зовнішнім 

середовищем, що проявляється в неузгодженості 

функціонування цих підсистем, наслідком чого 

може бути втрата цілісності системи та суттєве 

зменшення її керованості 

Прагнення до впорядкованості та рівноваги 

впливає на протікання трансформацій в системі 

економічної безпеки підприємства, оскільки може 

бути викликане  шляхом зміни стану рівноваги 

самої системи. Варто погодитися з Є. І. Овчаренком 

[13]: «…потребою системи економічної безпеки 

підприємства є прагнення до рівноваги (шляхом 

видозміни системних параметрів) соціально-

економічної системи, у межах якої функціонує 

система економічної безпеки підприємства, та її 

оточення, у відповідності до критеріїв забезпечення 

економічної безпеки, що встановленні самою 

соціально-економічною системою (підприємством). 

Це прагнення зумовлене проявами нерівноважності 

у соціально-економічній системі, і саме прояви 

нерівноваженості слугують сигналом до 

«втручання» системи економічної безпеки 

підприємства» [13, c. 190]. У свою чергу, система 

економічної безпеки підприємства повинна бути 

побудована цільовим чином та є продуктом 

цілеспрямованих управлінських зусиль. Тому 

прагнення до впорядкованості та рівноваги як 

складової каузальної природи трансформацій 

повинна вести до цілеспрямованих змін та 

трансформацій у системі економічної безпеки 

підприємства. Прояви нерівноваженості слугують 

сигналом для відповідної реакції системи 

економічної безпеки підприємства. 

Зміна інституційного середовища як складової 

каузальної природи трансформацій має істотній 

вплив на проведення та протікання трансформацій в 

системі економічної безпеки підприємства. Система 

економічної безпеки підприємства функціонує в 

інституційному середовищі, яке утворюється з 

формальних та неформальних інституцій. Так в 

роботі [11] пропонується інституційний механізм як 

засіб впливу не лише на формування інституцій, 

їхніх взаємозв’язків, а й забезпечення їхнього 

функціонування і трансформації в межах 

економічної безпеки підприємства [11, с. 230]. 

Інституції, що визначають середовище системи 

економічної безпеки, можуть бути не якісними. 

Неякісність інституцій у даному випадку 

характеризується переважно невідповідністю 

інституцій реаліям забезпечення економічної 

безпеки, що не дозволяє повноцінно діяти механізму 

функціонування системи. [11, с. 230]. 

Трансформаційні процеси за своєю сутністю 

становлять взаємозв’язок економічної поведінки та 

взаємодії учасників мікрорівня та інституціональних 

змін макросередовища. Тому забезпечення 

інституційної динаміки системи економічної 

безпеки можливо лише за рахунок підготовки 

окремих інституцій до проведення трансформацій. 

Це у свою чергу дозволить оновлювати та розвивати 

безпекозабезпечувальні інституції шляхом 

трансформацій. [11].  

Окремою складовою каузальної природи 

трансформацій є циклічність. Система економічної 

безпеки підприємства завжди знаходиться в стані 

трансформаційного процесу, який пов’язаний із 

змінами підсистем та змінює характер взаємодії 

елементів. Таке явище в науковій літературі 

називають трансформаційний циклом. В роботах 

[14, 15] пропонується визначення 

трансформаційного циклу, як прогресуюче 

перетворення соціально-економічної системи, що 

здійснює закінчений круг розвитку і причиною 

якого служить зміна її структурних елементів та 

зв'язків між ними, що виходить за рамки 

можливостей самоорганізації системи на 

попередньому рівні [14]. З теорії циклів випливає 

неминучість трансформації, що розглядається як 

почергова, повторювана зміна двох альтернативних 

якостей. Настання нового етапу у циклі зовнішнього 
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середовища підприємства, самого підприємства, 

його окремих підсистем або етапів у сукупності 

таких циклів, які приводять до зміни параметрів 

середовища підприємства та функціонування самого 

підприємства, що мають вплив на економічну 

безпеку підприємства та потребують змін у системі 

економічної безпеки підприємства, оскільки система 

у своєму попередньому стані неспроможна 

забезпечити адекватну реакцію на такий змінений 

вплив. Отже, циклічність розвитку системи 

економічної безпеки підприємства та положення 

теорії життєвого циклу дає нам підстави 

стверджувати, що циклічність є об’єктивною 

закономірністю розвитку системи, що викликає 

трансформації. 

Розуміння інновацій як складової каузальної 

природи трансформацій дозволяє нам зрозуміти 

протікання трансформацій в системі економічної 

безпеки підприємства. Інноваційна діяльність є 

основою комплексного забезпечення економічної 

безпеки підприємства, а також потенційною 

загрозою порушення стабільності та рівня 

захищеності [16]. Поруч з численними перевагами у 

виробничо-господарській діяльності та позитивним 

впливом на рівень економічної безпеки, інновації 

несуть додаткові загрози, до яких відносяться: 

невідповідність рівня кваліфікації працівників; 

відсутність чіткого розуміння завдань і функцій 

кожним працівником; погіршення соціально-

психологічного клімату в колективі; зниження 

продуктивності праці, а також усі ризики пов’язані з 

інвестуванням [16]. Таким чином, впровадження 

нових продуктів, технологій, способів дії у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі 

підприємства, яке сприяє збільшенню його 

можливостей та зростанню потенційних результатів, 

але разом із тим містить й нові ризики та загрози, 

що можуть виникати для підприємства та 

потребують реакції системи його економічної 

безпеки. Якщо така система у своєму поточному 

стані не в змозі забезпечити необхідну реакцію, 

система економічної безпеки підприємства 

трансформується. 

Важливою складовою каузальної природи 

трансформацій в системі економічної безпеки 

підприємства є криза. У протидії кризовим процесам 

вагоме місце посідає економічна безпека 

підприємства як універсальна категорія, що 

відображає захищеність суб’єктів соціально-

економічних відносин на всіх рівнях. Для 

підприємства економічна безпека відображає 

захищеність його діяльності від негативних впливів 

зовнішнього середовища, здатність швидко усунути 

різнохарактерні загрози, адаптуватися до умов, що 

склалися і негативно відбиваються на його 

діяльності [17, с. 49]. Отже, одним із завдань 

системи економічної безпеки підприємства 

необхідність захисту підприємства не тільки від 

кризи, кризових явищ, а і її наслідків. На думку  

Й. М. Петрович [18] криза за своєю суттю 

віддзеркалює сутність та характер протиріч в 

системі, викликані сукупністю зовнішніх та 

внутрішніх чинників, співвідношення між якими та 

перелік яких також носять індивідуальний характер 

та має певні часові межі. Тобто поняття криза у 

деяких її проявах майже синонімічне 

трансформаціям. В своїх працях Н. І. Гражевська [1] 

досліджуючи трансформаційні процеси економічних 

системи достатню увагу приділяє 

трансформаційним кризам. Причому науковець 

підкреслює відмінність внутрішньої природи 

трансформаційної кризи від циклічної (циклічний 

характер економічних процесів). Слід погодитися із 

А. М. Ткаченко [19], що криза може викликати як 

негативні, так і позитивні умови для проведення 

трансформацій. Таким чином, накопичення в межах 

системи економічної безпеки підприємства протиріч 

викликані кризою або кризовим явищем потребують 

свого розв'язання для забезпечення подальшого 

функціонування або розвитку системи, та 

потребують відповідної реакції системи економічної 

безпеки підприємства. 

Виділення складової «вдалі мутації» каузальної 

природи трансформації у економічній безпекології 

дозволяє нам описувати явище неконтрольованої та 

іноді неочікуваної для суб’єкту управління зміни 

об’єктів економічної безпекології (під впливом 

зовнішнього середовища, внаслідок відхилення в 

системі управління, використання нових способів дії 

тощо), які для об’єкту економічної безпеки 

(підприємство, держава, регіон тощо) підвищують 

його властивості, стійкість, рівень економічної 

безпеки тощо. Мутації в організаційній екології та 

економіці можуть бути «вдалими» та «невдалими». 

Критерієм «вдалості» мутації слугує міра її 

закріплення у подальшому стані досліджуваного 

об’єкту відповідно до взаємодії об’єкту із його 

зовнішнім середовищем. Невдалі мутації 

зменшують стійкість об’єкту й завдяки цьому в 

подальшому елімінуються. Навпаки, вдалі мутації 

підвищують відповідність об’єкту (який може мати 

комплексну природу) стану його зовнішнього 

середовища, підвищують якісні характеристики 

об’єкту та завдяки цьому отримують подальше 

закріплення. Стосовно системи економічної безпеки 

підприємства вдалі мутації описують ситуації 

виникнення девіацій у функціонуванні такої 

системи, які з точки зору продукування результатів 

її діяльності показали більшу ефективність, ніж 

існуючі патерни функціонування такої системи. 

Отже, вдалі мутації в такій ситуації описують зміни 

у функціонуванні системи, які виникли поза межами 

управлінського впливу органів управління 

підприємством, є неочікуваними, несподіваними, 

але стали вдалими з точки зору формування 

результатів функціонування такої системи та 

отримали закріплення з метою подальшого 

використання [9, 26, 27].  

Система економічної безпеки підприємства як і 

будь-яка складова системи управління 
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підприємством, не залишається незмінною, вона 

еволюціонує, адаптується до змін у зовнішньому 

середовищі підприємством, може виступати 

об’єктом змін у внутрішньому його середовищі. 

Зміни внутрішнього середовища можуть бути 

викликані волюнтаристським впливом, які у свою 

чергу є причиною виникнення трансформацій. 

Враховуючи, що сприйняття людиною безпеки має 

суб’єктивний характер, то волюнтаристський вплив 

у даному випадку завжди має місце. Так Є. І. 

Овчаренко зазначає: «Екзістенціально безпека не 

існує сама по собі, вона є продуктом людського 

мислення зароджується та існує у свідомості 

людини та може бути осягнута лише у межах 

дихотомії «небезпека-безпека» [20, с. 228] В роботі 

[21] зазначається, що безпека є не об’єктивним, а 

суб’єктивно усвідомленим станом, залежним від 

певного набору актуальних небезпек для людини. 

Для виконання своїх завдань система економічної 

безпеки підприємства фактично є суб’єктом 

управління, оскільки вона здійснює вплив на 

елементи внутрішнього середовища підприємства, 

процес прийняття рішень, формує певну 

управлінську реакцію підприємства на певні ризики 

та загрози. Тому волюнтаризм впливає на адекватне 

сприйняття безпеки, загрози, прийняття не якісних 

управлінських рішень без урахування об’єктивних 

умов та закономірностей, процесів розвитку, та 

впливає на протікання трансформаційних процесів у 

системі економічної безпеки підприємства. 

Доволі часто трансформації в системі 

економічної безпеки підприємства носять не 

повністю добровільний характер та зумовлені або 

змінами в зовнішньому середовищі підприємства, 

або зміною відносин підприємства із його зовнішнім 

середовищем (наприклад, підприємство зростає, 

збільшується кількість контрагентів, виникають нові 

загрози, які для підприємства раніше були 

неактуальними тощо). Це актуалізує загрози 

ендогенної та екзогенної природи, що породжують 

трансформації. І якщо система економічної безпеки 

підприємства не буде адаптуватися до змін у 

зовнішньому середовищі або до змін у відносинах 

підприємства та його зовнішнього середовища, то 

дієвість такої системи знижуватиметься аж до 

актуалізації нових загроз для підприємства. В 

дисертаційній роботі Л. О. Волощук [22, c. 47] 

зазначає, що процеси, порушуючи стан стабільності 

під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, 

можуть призвести як до позитивних, так й до 

негативних змін. Сам процес розвитку спричинює 

певну невизначеність та загрози. Проте, його 

відсутність, хоч і зберігатиме відносну стабільність 

системи-підприємства як ізольованого елементу 

системи більш високого порядку, але в оточенні 

змінного зовнішнього середовища порушуватиме її 

ще в більшому ступені під впливом зовнішніх 

чинників (збереження внутрішньої стабільності 

(незмінності) призводить до негативної зміни 

позиції у зовнішньому середовищі, що розвивається) 

[22, с. 47]. Виникнення загроз у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі підприємства, які 

загрожують виникненням збитків різного розміру й 

відповідно потребують реакції системи економічної 

безпеки підприємства або у вигляді функціональної 

реакції (реакція дії, якщо можливості системи 

дозволяють відреагувати та такі загрози), або у 

вигляді змістової реакції (зміна системи, якщо 

поточний стан системи не дозволяє відреагувати на 

такі загрози). Таким чином, актуалізація загроз 

ендогенної та екзогенної природи призводить до 

проведення трансформацій в системі економічної 

безпеки підприємства.  

Очевидно, що зростання ентропії в процесах 

забезпечення економічної безпеки породжує 

трансформації як каузальної складової в системі 

економічної безпеки підприємства. В своїй 

дисертаційній роботі Л.О. Корчевська [23] зазначає, 

що ентропія породжується всіма процесами, та 

пов’язана з втратою системи здатності здійснювати 

роботу, а саме забезпечувати економічну безпеку. 

На її думку, якщо обсяг та енергія системи постійні, 

то будь-яке змінення в системі збільшує ентропію 

[23, c. 142]. В роботах [23, 24, 25] зазначається,  що 

за своєю природою ентропія є процесом 

перетворення. Зростання ентропії з часом 

позначається на процесах забезпечення економічної 

безпеки, та може негативно позначитися на захисті 

об’єктів безпеки. Отже, за своєю сутністю ентропія 

породжує трансформації в системі економічної 

безпеки підприємства. Враховуючи, що система 

економічної безпеки підприємства є відкритою 

системою, то в системі економічної безпеки 

підприємства зростання ентропії в процесах 

забезпечення економічної безпеки викликає 

трансформації. Таким чином, істотне зростання 

невизначеності у внутрішніх процесах забезпечення 

економічної безпеки підприємства, яке 

унеможливлює досягнення цілей системи 

економічної безпеки на її поточному рівні та за її 

поточного складу й потребує відповідно до 

принципу Ешбі ускладнення системи економічної 

безпеки підприємства.  

На окрему увагу заслуговує така складова  

каузальної природи трансформацій як зміна 

схильності до ризику та прагнення економічної 

безпеки в системі економічної безпеки 

підприємства. Традиційною точкою зору у 

економічній науці є визнання об’єктивності оцінок 

та прагнення досягнення значення екстремумів 

певних показників (мінімумів або максимумів 

залежно від стимулятивної або дестимулятивної 

природи певного показнику). Але ще Г. Саймон [28] 

довів, що у межах обмеженої раціональності особа, 

яка приймає певні управлінські рішення, 

зацікавлена не стільки у максимізації певного 

показнику без верхньої межі (наприклад, прибутку), 

скільки у досягненні цільового рівня такого 

показнику. Це є справедливим і щодо забезпечення 

економічної безпеки підприємства – інтерес 
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представляє не максимізація рівня економічної 

безпеки, а досягнення певного рівня захищеності. 

Зазначена складова є справедливою для системи 

економічної безпеки, яка визначається 

об’єктивністю оцінок та прагненням економічної 

безпеки досягнення значення екстремумів певних 

показників до певного рівня захищеності. Тільки 

ситуація полягає у тому, що такий рівень є доволі 

суб’єктивним, й може бути різним для різних осіб. З 

числа вітчизняних дослідників першим зазначив на 

антропогенний характер системи економічної 

безпеки Є. І. Овчаренко [20], який довів, що у 

функціонуванні такої системи обов’язково слід 

брати до уваги «людський фактор», причому не 

тільки щодо виникнення та актуалізації загроз, але й 

щодо оцінювання їхнього нормального або 

прийнятного рівня. Відповідно, у такій ситуації 

зміна схильності до ризику та прагнення 

економічної безпеки в системі економічної безпеки 

підприємства стає окремою складовою, яка може 

викликати трансформації у системі економічної 

безпеки – зміна власників підприємства або його 

керівників автоматично приводить до зміни певних 

ціннісних орієнтирів і, у тому числі, до зміни 

нормативного рівня економічної безпеки, схильності 

до ризику та загроз (при цьому під нормативним 

рівнем слід розуміти на якийсь апріорі встановлений 

або об’єктивний рівень, а той рівень, який 

вважається достатнім з боку осіб, що мають найвищі 

повноваження у сфері економічної безпеки 

підприємства.  

Отже, як саме кожна із виділених складових 

каузальної природи трансформацій здійснює свій 

вплив на проведення таких трансформацій показано 

у таблиці. 

 

Таблиця 
Опис складових каузальної природи трансформацій 

 

Складова каузальної 

природи 

трансформацій 

Розуміння складової каузальної природи трансформацій в системі економічної безпеки 

підприємства 

1 2 

Протиріччя Відношення двох (або більшої кількості) феноменів, процесів, явищ у зовнішньому та/або 

внутрішньому середовищі підприємства, один з яких є контрадикторним до іншого (інших). 

Таке відношення породжує ймовірність виникнення загроз та ризиків для підприємства, 

зменшує економічну безпеку підприємства та потребує реакції системи економічної безпеки 

підприємства. Якщо така система у своєму поточному стані не в змозі забезпечити 

необхідну реакцію, система трансформується. 

Прагнення адаптації Прагнення підсистем системи економічної безпеки підприємства до збереження цілісності у 

відповідності до нового стану, викликаного невідповідністю всередині підприємства та у 

його стосунках із зовнішнім середовищем, що проявляється в неузгодженості 

функціонування цих підсистем, наслідком чого може бути втрата цілісності системи та 

суттєве зменшення її керованості 

Прагнення до 

впорядкованості та 

рівноваги 

Потреба системи економічної безпеки до рівноважного стану системи, шляхом видозміни 

системних параметрів у відповідності до критеріїв забезпечення економічної безпеки. 

Прояви нерівноваженості слугують сигналом для відповідної реакції системи економічної 

безпеки підприємства. 

Зміни 

інституційного 

середовища 

Зміна середовища функціонування підприємства, яка приводить до виникнення нових 

формальних або неформальних «правил гри» й спричиняє вплив на економічну безпеку 

підприємства, потребуючи відповідної реакції системи такої безпеки  

Циклічність Настання нового етапу у циклі зовнішнього середовища підприємства, самого підприємства, 

його окремих підсистем або етапів у сукупності таких циклів, які приводять до зміни 

параметрів середовища підприємства та функціонування самого підприємства, що мають 

вплив на економічну безпеку підприємства та потребують змін у системі економічної 

безпеки підприємства, оскільки система у своєму попередньому стані неспроможна 

забезпечити адекватну реакцію на такий змінений вплив 

Інновації  Впровадження нових продуктів, технологій, способів дії у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі підприємства, яке сприяє збільшенню його можливостей та зростанню 

потенційних результатів, але разом із тим містить й нові ризики та загрози, що можуть 

виникати для підприємства та потребують реакції системи його економічної безпеки. Якщо 

така система у своєму поточному стані не в змозі забезпечити необхідну реакцію, система 

трансформується. 

Криза  Накопичення в межах системи протиріч викликані кризою або кризовим явищем, 

потребують свого розв'язання для забезпечення подальшого функціонування або розвитку 

системи, та потребують відповідної реакції системи економічної безпеки підприємства 

«Вдалі» мутації Неконтрольовані та неочікувані зміни у функціонуванні, складі елементів або зв’язках 

всередині системи економічної безпеки підприємства, способу її дії тощо, які, однак, 

приводять до покращання функціональності системи, зростання її результатів тощо 

Волюнтаристський 

вплив 

Прагнення суб’єкту управління реалізувати бажані цілі без урахування об'єктивних 

обставин і можливих наслідків, що приводить до зміни реакції системи економічної безпеки 

підприємства  навіть у разі відсутності змін у її складі та зв’язках між її елементами 
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Продовження табл.  
 

1 2 

Актуалізація загроз 

ендогенної та 

екзогенної природи  

Виникнення загроз у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства, які 

загрожують виникненням збитків різного розміру й відповідно потребують реакції системи 

економічної безпеки підприємства або у вигляді функціональної реакції (реакція дії, якщо 

можливості системи дозволяють відреагувати та такі загрози), або у вигляді змістової 

реакції (зміна системи, якщо поточний стан системи не дозволяє відреагувати на такі 

загрози) 

Зростання ентропії в 

процесах 

забезпечення 

економічної безпеки  

Істотне зростання невизначеності у внутрішніх процесах забезпечення економічної безпеки 

підприємства, яке унеможливлює досягнення цілей системи економічної безпеки на її 

поточному рівні та за її поточного складу й потребує відповідно до принципу Ешбі 

ускладнення системи економічної безпеки підприємства  

Зміна схильності до 

ризику та прагнення 

економічної безпеки 

в системі 

економічної безпеки 

підприємства  

Зміна суб’єктивного сприйняття об’єктивних кількісних оцінок ризику, що веде до зміни 

діяльнісної реакції системи економічної безпеки на ризики та загрози, які виникають у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства. Зміст та склад системи, так само 

як і зв'язок між її елементами не змінюється, але внаслідок зміни умов та критеріїв 

прийняття управлінських рішень змінюється реакція системи. 

 

Виділені складові каузальної природи 

трансформацій не є апріорі «добрим» або «поганим» 

в контексті впливу на проведення трансформацій у 

системі економічної безпеки підприємства, але 

залежно від конкретного підприємства та ситуації, 

яка склалася, кожен з таких складових може або 

сповільнювати, або прискорювати проведення 

трансформацій, сприяти їм, або протидіяти. 

Слід зазначити, що виділені складові 

каузальної природи трансформацій в системі 

економічної безпеки підприємства здійснюють свій 

вплив не послідовно, а паралельно, й більш того, 

такий вплив щодо різних складових може бути й 

різноспрямованим. 

Висновки. Таким чином, проведене 

дослідження дозволяє стверджувати дійсно 

каузальну природу трансформацій. Очевидно, що 

трансформація не виникає сама по собі, вона має 

певні причини виникнення й веде до певних 

наслідків. Виділення та визначення впливу 

складових каузальної природи трансформацій в 

системі економічної безпеки підприємства потребує 

відповідної реакції, тобто керованої трансформації 

об’єктів управління, що вимагає від безпекології 

розробки та надання певних рекомендацій щодо 

організації керованого впливу на трансформаційні 

процеси. Якщо така система у своєму поточному 

стані не в змозі забезпечити необхідну реакцію, 

система трансформується. У свою чергу, 

забезпечення функціонування або розвитку системи 

економічної безпеки підприємства потребують 

відповідної реакції у вигляді функціональної реакції 

(реакція дії, якщо можливості системи дозволяють 

відреагувати та такі загрози), або у вигляді змістової 

реакції (зміна системи, якщо поточний стан системи 

не дозволяє відреагувати на такі загрози)  

Отже, вивчення причин виникнення 

трансформацій в системах різної природи та змісту є 

корисним для розуміння їхнього протікання у часі та 

забезпечення керованого характеру таких 

трансформації. З іншого боку, не менш цікавим 

питанням є вивчення наслідків трансформацій, їхніх 

результатів, що потребує подальших досліджень. 
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Ивченко Е. А. Исследование влияния составля-

ющих каузальной природы трансформаций в системе 

экономической безопасности. 

В статье рассмотрено каузальный характер тран-

сформаций. Определена сущность составляющих кауза-

льной природы трансформаций в системе экономической 

безопасности предприятия. Проанализирован характер 

влияния составляющих каузальной природы трансформа-

ций в системе экономической безопасности предприятия. 

Определено, что влияние составляющих каузальной при-

роды трансформаций в системе экономической безопас-

ности предприятия требует соответствующей реакции, 

то есть управляемой трансформации объектов управле-

ния. Что требует от науки об экономической безопасно-

сти разработки и предоставления определенных рекоме-

ндаций по организации управляемого воздействия на тра-

нсформационные процессы. Определено, что исследова-

ния причин возникновения трансформаций в системах ра-

зличной природы и содержания, является полезным для 

понимания их протекания во времени и обеспечения 

управляемого характера таких трансформаций. 
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Ivchenko Y. Description of the influence of the 

construction causal nature of transformations in the 

system of economic security of the enterprise 

In the article the causal nature of transformations is 

considered. The essence and understanding of the components 

of the causal nature of transformations in the system of 

economic security of the enterprise are determined. The 

nature of the influence of the causal nature of transformations 

in the system of economic security of the enterprise is 

analyzed. It is determined that the influence of the causal 

nature of transformations in the system of economic security 

of an enterprise requires an appropriate reaction, that is, a 

controlled transformation of the objects of management, 

which requires the development of security safety and the 

provision of certain recommendations for the organization of 

controlled influence on transformational processes. It is 

determined that the study of the causes of transformations in 

systems of different nature and content is useful for 

understanding their occurrence in time and ensuring the 

controlled nature of such transformations. 
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В роботі розглянуті елементи математичних моделей та  

проблеми управління суб'єктом економічної діяльності 

щодо поставленої мети його функціонування і розвитку в 

умовах нестійкого зовнішнього середовища. Запропонова-

но моделі оцінки динаміки параметрів системи і розгля-

нуто можливі підходи до управління і адаптації пара-

метрів та структури суб'єкта господарчої діяльності в 

умовах невизначеності зовнішнього середовища.. 

Ключові слова:системний аналіз, системна динаміка, 

економічна виробнича система, управління, 

стійкість,економіко-математичне моделювання, іміта-

ційне моделювання. 

 

 

Вступ. Необхідність вирішення проблем управ-

ління функціонуванням та розвитком суб'єкта гос-

подарської діяльності (СГД) в нестабільному сере-

довищі не викликає сумніву, оскільки в нинішній 

період нестабільності і невизначеністю характеризу-

ється як зовнішнє середовище підприємства так і 

внутрішні чинники. 

Завдання адаптації підприємства в умовах неви-

значеності мають на увазі як параметричну так  і 

структурну адаптацію до нових умов функціонуван-

ня і у критичних умовах не виключають адаптації 

цілей управління та розвитку СГД. 

Внаслідок цього завдання управління СГД є ак-

туальною і елементом її рішення присвячені роботи 

[1-6], в яких розглянуті як деякі теоретичні питання 

функціонування СГД так і прикладні питання аналі-

зу системних характеристик економічних систем, 

маневреності та надійності прийнятих управлінсь-

ких та  планових рішень. 

Мета статті та постановка завдання. У даній 

роботі поставлена задача розробки базових еле-

ментів імітаційної моделі функціонування та ро-

звитку СГД та аналізу проблем прийняття рішень в 

нестабільних, невизначених чи кризових ситуаціях. 

Управління СГД з позицій мінімізації ризику і 

втрат від ризику вимагає стабільного функціонуван-

ня суб'єкта , оскільки СГД - це створена для досяг-

нення визначеної мети група елементів, пов'язаних 

певними відносинами , то найбільший інтерес пред-

ставляє рішення задачі підвищення можливості до-

сягнення поставленої мети, а не підвищення стабі-

льності функціонування як такої. Тому доцільно 

розглядати тільки стабільність функціонування, при 

якій може бути досягнута поставлені цілі. У той же 

час слід зазначити, що саме поняття «стабільності» 

у деякому  сенсі суперечить поняттю розвитку або 

еволюції системи. Справедливо було б говорити про 

те, що рівноважний стан економічного суб'єкта буде 

досягнутий тільки в тій точці (вірніше області) фа-

зового простору еволюції системи, де можна вважа-

ти, що мета управління досягнута. У процесі ж до-

сягнення мети дії внутрішніх і зовнішніх чинників, а 

також керуючих дій ніяким чином не врівноважені, 

що і призводить систему до «руху» в напрямку 

сформованої у процесі аналізу мети. 

Аналізу стійкості функціонування виробничої 

організації присвячено безліч робіт, з яких можемо 

відзначити роботи [1], [2], які близькі в напрямку 

дослідження, але істотно розрізняються по ідеології 

підходів. Питання управління системами, які втра-

чають стійкість або здатність досягнення наміченої 

мети (кризові стани СГД), висвітлені в роботах[3,8,] 

а загальні питання системного підходу та управлін-

ня в економічних системах розглянуті в роботах 

[4,5,6]. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все 

розглянемо сукупність економічно активних 

суб'єктів, як бізнес-підсистему  регіону, який у свою 

чергу є соціально-економічним елементом держави 

у цілому. Як свідчить схема взаємодій в загальній 

системі (рис.1), кожний СГД регіону є відкритою 

системою і взаємодіє з багатьма "зовнішніми" еле-

ментами на правовому, інформаційному, матеріаль-

ному рівнях.  
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Рис. 1. Схема взаємодії бізнесу в регіоні 

1,2
A  – інформаційні (стан ринків сировини, товарів 

та послуг, тощо) і матеріальні потоки; 
1,2

B  – зако-

нодавчі та нормативно-правові важелі впливу, що 

регулюють діяльність регіональної влади та бізнесу; 

1,2
C  – матеріальні потоки (товари);потік трудових 

ресурсів; 
0

S  – фінансові потоки в регіон від держав-

них органів влади; N  – регуляторні акти, що визна-

чають взаємодію регіональних органів влади та біз-

несу; L  – трудові ресурси, що працюють як наймані 

працівники; W  – заробітна плата; 
1,2,3

T  – податкові 

відрахування та сплати до регіонального та держав-

ного бюджету; S  – соціальні інвестиції бізнесу ; 

,N CS  – інвестиції регіональних органів влади в еко-

логію, фінансування соціальних виплат; V  – фінан-

сування заходів з підвищення безпеки життєдіяль-

ності населення регіону; P  – фінансування розвит-

ку інфраструктури регіону, освітніх програм то що. 

 

Очевидно, що розгляд та аналіз динаміки 

функціонування СГД в такій загальній схемі 

аналітичними або статичними чисельними засобами 

неможливий. Єдиним шляхом дослідження є ро-

зробка імітаційної моделі з використання основних 

факторів та параметрів функціонування СГД.   

Якщо розглянути процес функціонування СГД 

в фазовому просторі станів, то вектор стану в кожен 

момент часу можна представити у вигляді опера-

торного співвідношення: 

 

0 0 00( ) [ ( ), , , ],t t t t t tX t H X t V W U  

 

де 0( )X t  - початковий стан  , 
0t tV  внутрішні про-

цеси в системі на інтервалі tt0 , 
0t tW  вплив 

зовнішнього середовища в той же період часу, 
0t tU

система керуючих дій в плановий період. 

 

Тоді в кінцевий момент планового періоду kt  

при досягненні запланованої мети стан об'єкта має 

задовольнити умові
  kk DtX 

 , де область kD
 

визначається необхідними значеннями фазових ко-

ординат (техніко-економічних показників (рис.2)), їх 

динамікою та станом зовнішнього середовища. 

Траєкторія еволюції (руху) системи повинна 

знаходиться всередині області, обмеженої поверх-

нею S , яка визначається умовами досягнення «кри-

тичного» стану, що вимагає «антикризового» управ-

ління[3]. 

У детермінованому випадку для оптимізації 

траєкторії повинна бути вирішена задача пошуку  

оптимуму функціоналу для керованої траєкторії: 

 

 [ ( ), ( ), ( ), ( )] ,0J x t v t w t u t extr
u

  

0
( ) ( ( ), ( ), ( ), ( ))x t f x t v t w t u t  

( ) , ( ) ,0 0x t x x t Dk tk
   

( ) , ( ) , ( ) ,
0 0

( ( ), ( )) ,0
0

x t D v t V w t Wt t t t t

tk
x t u t dt U

t


  



 

де 0U - обмежені  ресурси управління. 

 

 

Рис. 2. Динаміка фазової траєкторії і допустимих областей 

стану  в процесі розвитку системи 

Функціонал J  залежить від реалізації конкрет-

них траєкторій внутрішніх і зовнішніх впливів і 

управлінь. 

У разі ймовірнісної і нечіткої природи діючих 

факторів виникає завдання оцінки стійкості руху 

економічної системи відносно досягнення кінцевої 

мети розвитку системи. В силу відсутності ефектив-

ного передбачення стану зовнішнього середовища 

на задовільний період часу при деякому  t система 

може опинитися в неприпустимій області: ( )x t Dt

, або при незмінних структурах і ресурсах управлін-

ня мета може виявитися недосяжною. 

Слід також відзначити особливі умови 

функціонування СГД в нинішніх умовах. Перш за 
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все, потрібно відзначити, що прийняття поза еко-

номічної системи правил (законів, розпоряджень і 

т.п.) функціонування може призводити не тільки до 

розривних управлінь, а й розривних фазових 

траєкторій, коли практично миттєво СГД може з до-

пустимої області стрибком перейти в кризовий стан. 

Розглянемо діяльність виробничого підприємст-

ва в умовах взаємодії із зовнішнім середовищем, яке 

визначимо як сукупність ринку праці, ринку сиро-

вини і ринку збуту продукції. 

Основну виробничу діяльність опишемо за до-

помогою варіанту моделі Солоу: 

 

 ( ) ( ) ( ), (0) ,1 1 1 0K t K t v t K K     (1) 

 

де ( )1K t - обсяг наявних основних виробничих 

фондів (ОВФ),  - норма амортизації, ( )v t - темпи 

впровадження нових ОВФ в виробництво, причому і 

виражені в вартісних одиницях. Для опису темпів 

впровадження ОВФ використаємо модель з 

розподіленим лагом впровадження: 

 

                ( ) ( ) ( )
0

t
v t t i d      ,                          (2) 

 

де ( )i t - темпи інвестування в розвиток вироб-

ництва, ( )t - функція щільності розподілу (ФР) 

впровадження інвестицій, тобто 

 

                 
0

( ) 1, ( ) 0.t dt t 


 
 

 

Будемо вважати, що в кожен момент часу t керів-

ництво підприємства планує обсяг ОВФ, задіяного у 

виробництві: 

 

               2 1( ) ( ) ( )K t q t K t ,                      (3) 

 

де ( )q t - частка ОВФ, задіяних в виробництві, тобто 

0 1q   . 

  
Для здійснення виробництва необхідними ре-

сурсами виробництва є: сировина для виробництва 

продукції і трудові ресурси у необхідному для реалі-

зації технологічного про-процесу обсязі. Якщо пок-

ласти, що на деякому інтервалі часу функціонування 

системи технологія виробництва незмінна, а змін-

ним може бути тільки масштаб виробництва, то оче-

видно, що з міркувань раціональності потрібно, щоб 

обсяг трудових ресурсів ( )L t  задовольняв умові: 

 

           1 2 2 2( ) ( ) ( )a K t L t a K t  ,                  (4) 

 

де коефіцієнти можуть бути визначені з технічних і 

технологічних нормативів. 

       

Що стосується моделі формування запасів си-

ровини використаємо модель зі складом, де знахо-

диться ( )Z t  сировини і постійно запаси поповню-

ються зі швидкістю ( )cz t  і витрачаються зі швидкіс-

тю ( ) ( )pz t x t , де ( )x t  - обсяг випуску продукції в 

одиницю часу,  - витрати сировини на одиницю 

продукції. Поповнення запасів визначається плану-

ванням замовлень ( )cz t та їх реалізацією, що може 

бути описано виразом: 

 

    
0

( ) ( ) ( )

t

c cz t t z d      ,                       (5) 

 

де ( )t  - функція щільності розподілу (ФР) ви-

конання замовлень, зроблених в момент  .  
Тоді для обсягу запасів справедливе співвідношен-

ня: 

 

         
( ) ( ), ( ) 0;

( )
0, ( ) );

c pz t z t якщо Z t
Z t

якщо Z t

 
 


 (6) 

                       0(0)Z Z . 

 
     Що стосується підсистеми кадрового забезпечен-

ня виробництва, то можна відзначити, що при се-

редній ставці заробітної плати ( )t загальний обсяг 

витрат на зарплату складає величину 

 

                              ( ) ( ) ( )c t t L t .                             (7) 

 

Оскільки ми припустили можливість управлін-

ня масштабом виробництва, то в разі невиконання 

умови (4) необхідна зміна обсягу трудових ресурсів - 

звільнення працівників або додатковий набір вико-

навців. Очевидно,  що кожен з цих процесів пов'яза-

ний з визначними витратами: виплатами трудової 

допомоги або витратами на підготовку кваліфікова-

ного персоналу. Модель динаміки зміни обсягу тру-

дових ресурсів можна в першому наближенні описа-

ти рівнянням: 

 

 

1 1 2 1 2

1 2 2 2

2 2 2 2 2

( ( ) ( )), ( ) ( );

( ) 0, ( ) ( ) ( );

( ( ) ( )), ( ) ( );

a K t L t якщо L t a K t

L t якщо a K t L t a K t

a K t L t якщо L t a K t





 


  
  

 (8) 

 

             0(0) .L L  

 

а витрати, пов'язані з цим процесом, записати у ви-

гляді 
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1

2

( ) , ( ) 0;
( )

( ) , ( ) 0,

s L t якщо L t
s t

s L t якщо L t

 
 



             (9) 

 

де 1s  і 2s - наведені витрати при скороченні штатів 

або їх розширенні відповідно, а емпіричні парамет-

ри 1 2,   можуть бути визначені з даних по роботі з 

кадрами. 

У зв'язку з обмеженою швидкістю поповнення 

кадрів в певний момент призначена величина задія-

них ОВФ - 2 ( )K t може бути не забезпечена трудо-

вими ресурсами. Тоді, при виконанні умови забезпе-

ченості сировиною, обсяг випуску можна визначити 

через виробничу функцію ( )f   наступним чином: 

 

    

2 1 2

1 2

1

( ( )), ( ) ( );

( ) ( )
, ( ) ( ).

f K t якщо L t a K t

x t L t
f якщо L t a K t

a




  
 

 

                (10) 

 

Якщо ж в певний момент ( ) 0Z t  , то ( ) 0x t   

зі збереженням витрат на зарплату (8). 

Наступною підсистемою для розгляду в моделі 

є маркетингова служба, відповідальна за взаємодію 

підприємства з ринками сировини і продукції. Якщо 

покласти, що в певний момент ціни на сировину і 

продукції дорівнюють ( ), ( )c Tw t w t відповідно, то те-

мпи витрат на сировину дорівнюють: 

 

                   ( ) ( ) ( )c cV t w t z t .                       (11) 

 

Для обсягу реалізованої продукції у вартісному 

вираженні можна записати: 

 

               
0

( ) ( , ) ( ) ( )

t

Ty t r t w x d       ,           (12) 

 

де ( , )r t  - функція щільності розподілу ймовір-

ності(ФР) реалізації продукції за часом,   - пара-

метр, що визначає характер темпів реалізації проду-

кції. Обсяг нереалізованої продукції в поточний мо-

мент складе величину: 

 

  
0 0

( ) [ ( ) ( , ) ( ) ]

t

R t x r x d d



          ,                  (13) 

 

У даній підсистемі змінні ( )cw t  і ( )Tw t схильні 

до впливу зовнішнього середовища на ринках сиро-

вини і товару. Значення параметра   визначаються 

як властивостями товару (якість, вартість), станом 

ринку товарів так і рекламною діяльністю маркетин-

гової служби виробника. 

Фінансова підсистема враховує надходження і 

витрати у фінансовій сфері діяльності підприємства. 

Якщо спростити ситуацію і розглянути тільки най-

простіші взаємодії виробника з фінансовими уста-

новами, то можна покласти, що ( )b t - значення пото-

чного рахунку виробника і для темпів його зміни 

можна записати рівняння: 

 

          
( ) ( ) ( ) ( )

(1 )[ ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ))]

b t t b t i t

y t c t p t v t s t





  

     
,        (14) 

 

де ( )t  - банківський відсоток,  - ставка податку 

на прибуток, 0(0)b b - початкове значення рахунку, 

( )p t - витрати на виробництво  та інші заходи. 

Схема взаємодії елементів в розглянутій відк-

ритій  економічній системі представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема взаємодії СГД з навколишнім  

середовищем. 

Як активи виробника можна врахувати також 

нереалізований товар (13): 

 

  ( ) ( ) ( )TQ t w t R t                        (15) 

 

Таким чином сумарний капітал, яким володіє 

підприємство в поточний момент складе величину: 

  

1 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )W t b t t K t t Q t                  (16) 

 

де 1( )t - коефіцієнт, що враховує ринкову вартість 

ОВФ, який при високій прибутковості підприємства 

може перевищувати одиницю і, навпаки, бути мен-

ше одиниці, якщо підприємство є збитковим або в 

умовах економічної кризи, 2 ( )t - коефіцієнт «пере-

оцінки» нереалізованого товару і має такі ж власти-

вості. 

В процесі еволюції економічної виробничої си-

стеми цілком керованими є: ( )i t - темпи інвестицій, 

( )q t - частка використаних у виробництві ОВФ, ( )w t  

- заробітна плата, яка не може бути нижче рівня, 

встановленого державою. До частково керованих 

параметрів можна віднести: ( )cw t , ( )Tw t - ціни на 



ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 6 (236) 2017     123 

 

 

сировину і продукцію, ( ), ( ), ( , ),t V t r t    - функції 

щільності розподілу, які визначаються правилами, 

домовленостями і т.д. з суб'єктами ринків сировини і 

продукції. Параметри 1( )t  і 2 ( )t в найбільшій мірі 

схильні до впливу зовнішнього, щодо виробництва, 

середовища. 

На основі розглянутих моделей у середовищі 

MATLAB Simulink [7] було розроблено імітаційну 

динамічну модель підприємства як частину в систе-

мі "регіон" (рис.4), яка відповідає схемі рис.1.    

 

 

 Рис. 4. Імітаційна модель "регіон" 

Імітаційний блок – "підприємство" включає ос-

новні моделі, які розглянуті в роботі  і протестовані 

для стаціонарних умов і без запізнювання у рівнян-

нях (2),(5),(12). 

 

 

Рис. 5. Імітаційна модель підприємства 

На рисунку 6 представлена динаміка випуску 

продукції (верхній графік) та динаміка ОВФ (нижній 

графік), що відображають блоки SCOPE 1 і 2 на 

рис.5. Представлено варіанти недостатніх інвестицій 

(а) і задовільний  рівень даного показника(б). 

 

 
 

а                                       б 

   Рис. 6. Динаміка випуску та ОВФ 

Таким чином очевидна якісна адекватність ди-

наміки поведінки економічних показників підприєм-

ства. Однак для повної (точніше достатньої) адапта-

ції моделей до умов реальної ситуації  необхідна 

статистична інформація для відпрацьовування зна-

чень параметрів моделей і опису стохастичних про-

цесів, які враховуються в моделях.   

Висновки. Розглянуті моделі і підходи до побу-

дови імітаційної моделі функціонування виробничо-

го підприємства дозволяють розробити практичні 

рекомендації до можливого формування загальної 

моделі взаємодії СГД і регіону з метою підвищення 

ефективності його функціонування. 

Викладені підходи в подальшому доцільно  ре-

алізувати в системно-динамічній  моделі, використо-

вуючи статистичні економічні показники і і логічні 

дослідження функціонування конкретних підпри-

ємств, а також можна оцінити реальну адекватність 

моделей і принципів, викладених вище. 
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ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОЇ КООРДИНАЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ  

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Карлова О.А. 

 

 

FRAMEWORK OF STRATEGIC COORDINATION OF DEVELOPMENT  

OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS UNDER  

CONDITIONS OF DECENTRALIZATION 

 

Karlova O.A. 

 

 

 
Досліджується сучасна проблема стратегічної коорди-

нації розвитку регіональних економічних систем. Показа-

но необхідність пошуку узгодженої відповіді на потреби 

розвитку та протидії домінантним економічним і соціа-

льним кризам в регіональних економічних системах. Ви-

значено потребу запровадження нових підходів до розви-

тку регіональних економічних систем. У зв’язку з цим 

пропонуються принципи стратегічної координації розви-

тку регіональних економічних систем. Особлива увага ві-

дведена управлінським рішенням, які орієнтовані на май-

бутнє регіональних економічних систем. Показано, що ін-

струментом реалізації стратегії є річні плани соціально-

економічного розвитку регіональних економічних систем, 

які розробляються на основі стратегічного плану і цільо-

вих комплексних програм. 

Ключові слова: стратегічна координація, розвиток, регі-

он, економічна система, децентралізація, принцип, ста-

лий розвиток. 

 

 

Постановка проблеми. Децентралізація пе-

редбачає зміщення центрів відповідальності до 

окремих регіонів та територіальних громад. Сучасна 

регіональна економічна система характеризується 

масштабом виробництва і послуг, номенклатурою 

продукції, міжгалузевою структурою, формами між-

регіональної кооперації, взаємозв’язком усіх еконо-

мічних ланок, способами виробництва, трансформа-

цією та модернізацією галузей. Застарілі методи 

планування, управління й регулювання розвитку ре-

гіональних економічних систем стали недієвими, 

тому необхідно їх вдосконалення на сучасній науко-

вій основі. Актуальність та необхідність практично-

го вирішення проблем визначення стратегічних на-

прямів соціального та економічного розвитку регіо-

нальних економічних систем обумовили вибір теми, 

постановку мети та основних задач дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. У попередніх 

дослідженнях ми у більшому ступені звертались до 

розробки системи управління містом, орієнтованої 

на розвиток [6, 7]. З погляду на схожість проблема-

тики  в межах економічних систем різного масштабу 

(«місто-регіон») розроблені наукові підходи та 

практичний інструментарій можуть бути застосовані 

в системі регіонального управління. Можливість ви-

користання аналогій відомих системних процесів і 

засобів швидкої дії для отримання необхідних якіс-

них і кількісні характеристик досліджуваних проце-

сів, до яких можна віднести розвиток регіональних 

економічних систем досліджували провідні вчені: 

В.М. Геєць та Т.С. Клебанова [4], М.О. Кизим [2], 

О.І. Черняк [5], М.І. Мельник [8] та ін. Проблемам 

розвитку територій, регіональних агломерацій і мет-

рополій присвячено роботи українських учених: 

М.Ф. Аверкиної [1], В.М. Бабаєва [3], В.М. Гонча-

рова [5], О.М. Синютки [9] та інших представників 

наукових шкіл регіоналістики. Проте в умовах сьо-

годення існує необхідність пошуку узгодженої від-

повіді на потреби розвитку регіональних економіч-

них систем різного масштабу та протидії домінант-

ним економічним і соціальним кризам, що обумов-

лені об’єктивними передумовами та чинниками. 

Метою дослідження є визначення елементів 

підсистеми розвитку регіональної економічної сис-

теми в умовах децентралізації та групування основ-

них принципів стратегічної координації розвитку 

регіональних економічних систем. 

Виклад основного матеріалу. Однією з осно-

вних умов функціонування і розвитку регіональної 

економічної системи є формування ефективної сис-

теми управління. В силу необхідності підтримки 

сталого розвитку регіональної економічної системи 

істотне значення має стратегічне управління. На ре-

гіональному рівні стратегічна координація є функці-

єю управління регіональною економічною систе-

мою, яка пов’язана з узгодженням цілей, завдань та 

пріоритетів розвитку. Незважаючи на те, що кожна 
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регіональна економічна система має свою специфі-

ку, зумовлену історичним минулим, географічним 

становищем, спеціалізацією, в процесі їхнього роз-

витку можна виділити одну типову особливість. Ре-

гіон як складна відкрита система, управління якою 

повинно базуватися на стратегічному підході, скла-

дається з таких підсистем: регіональне господарст-

во; сфера матеріального виробництва; фінансово-

економічна сфера; соціальна сфера; сфера місцевого 

управління. Стратегічна координація розвитку цих 

сфер становить основу стратегічного управління ро-

звитком регіональної економічної системи. Страте-

гічна координація розвитку регіональної економіч-

ної системи — це комплексний науково-практичний 

погляд на регіональну проблематику. Стратегічна 

координація розвитку регіональної економічної сис-

теми є складним для органів місцевої влади не лише 

в Україні, але і в розвинених країнах. Основними 

причинами активного використання стратегічного 

управління регіональною економічною системою у 

різних країнах світу є загострення економічних і со-

ціальних проблем, що стало особливо помітним у 

період світових економічних криз; збільшення спе-

цифічних регіональних проблем; глобалізація і, як 

наслідок, загострення територіальної та міжнародної 

конкуренції. 

В умовах децентралізації регіони перетворю-

ються на самостійні суб’єкти економічного життя, 

їм дедалі більшою мірою необхідна власна еко-

номічна політика, вони повинні конкурувати за ін-

вестиції, за робочу силу та інші ресурси. Головною 

метою стратегічного управління регіоном є поліп-

шення якості життя регіональної спільноти, яке реа-

лізується через максимальне задоволення потреб 

громадян (особисте і суспільне споживання); мож-

ливість здійснення громадянами економічної діяль-

ності (сприятливе підприємницьке середовище, ро-

бочі місця); висока якість регіонального середовища 

(екологія, благоустрій, культурне середовище тощо). 

З цього приводу М.І. Мельник, О.М. Синютка, Я.В. 

Шевчук, С.Д. Щеглюк наголошують, що «соціологи, 

демографи, економісти у дослідженнях суспільно-

територіальних утворень різного ієрархічного рівня 

акцентують увагу на розвитку окремих регіонів, 

ареалів, міст, їх зв’язку із периферійним оточенням 

тощо.... Реалізація моделі поліцентричного просто-

рового розвитку можлива за умов економічної та 

соціальної (міжрегіональної та внутрірегіональної) 

інтеграції [8, с. 60]. Така інтеграція можлива на ос-

нові розробки та впровадження науково обґрунтова-

них підходів до стратегічної координації розвитку 

регіональної економічної системи. 

В основі стратегічної координації розвитку ре-

гіональної економічної системи лежать управлінські 

рішення, орієнтовані на майбутнє регіону. Одночас-

но вони закладають основу для ухвалення оператив-

них управлінських рішень. Стратегічні рішення 

пов’язані із залученням значних ресурсів і можуть 

мати надзвичайно серйозні, довгострокові наслідки 

для регіональної спільноти нинішнього і наступних 

поколінь. До числа стратегічних рішень для регіону 

можна віднести: впровадження інновацій у соціаль-

ну сферу; докорінна зміна організаційної структури 

регіоном; реформування економіки регіону; рекон-

струкція регіональної інфраструктури. 

Ключовим елементом реалізації стратегії роз-

витку регіону є стратегічна координація розвитку 

регіональної економічної системи. Серед загальних 

характеристик умов стратегічної координації розви-

тку регіональної економічної системи слід виділити 

такі: регіон об’єднує незалежних суб’єктів ринку — 

від підприємств і організацій до окремих мешканців; 

їх економічні рішення різні за масштабом, викликані 

різними причинами, незалежні одне від одного. На-

явність цих характеристик обумовлює необхідність 

розробки комплексного підходу до розвитку регіо-

нальної економічної системи, форм і методів плану-

вання на основі консенсусу рішень різних економіч-

них суб’єктів. Керований розвиток регіону дасть 

змогу: розвинути систему поділу праці на основі ди-

версифікації економіки та спеціалізації регіонів; оп-

тимізувати і здійснити комплексний розвиток зем-

лекористування в регіоні; сформувати природно-

екологічний потенціал регіону; оптимізувати й орга-

нізувати комплексний розвиток інфраструктури ре-

гіону; забезпечити збалансований розвиток освіт-

ньої, торговельно-розважальної, соціальної інфра-

структури. 

У рамках концепції маркетингового регіональ-

ного розвитку, регіон розглядається як економічний 

суб’єкт, який повинен привернути на свою терито-

рію бізнес, дати ефективну рекламу, представивши 

свої ресурси — матеріальні, трудові, фінансові, ін-

телектуальні. Основною функцією регіону стає під-

тримка галузей, які відповідають його конкурент-

ним перевагам. Це передбачає активне використан-

ня можливостей участі територіальної громади міста 

в управлінні, розвиток суспільно-приватного парт-

нерства, досягнення згоди між усіма членами регіо-

нальної спільноти. 

У регіональних стратегічних планах та програ-

мах містяться заходи цілеспрямованого управлінсь-

кого впливу з метою забезпечення довгострокового 

збалансованого розвитку регіону. Основою страте-

гічної координації розвитку регіональної економіч-

ної системи є орієнтація на регіональну стратегію 

розвитку, ефективне використання ресурсного поте-

нціалу, напрацювання пріоритетів розвитку. Цільова 

спрямованість регіональної стратегії розвитку, на-

самперед, повинна бути орієнтована на зміну регіо-

нального середовища з метою поліпшення якості 

життя населення. Для реалізації стратегічних планів 

і завдань для забезпечення сталого розвитку регіону 

потрібно орієнтуватися на певні принципів стратегі-

чної координації розвитку регіональних економіч-

них систем. 

збалансованості економічної, соціальної та 

екологічної сфер; 

ресурсозбереження і створення умов для життя 

майбутніх поколінь; 
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єдиного економічного і правого простору в ре-

алізації розвитку регіональної системи; 

орієнтації соціально-економічного розвитку ре-

гіональної системи на потреби мешканців територі-

альних громад; 

самодостатності в соціально-економічному ро-

звитку регіону; 

використання наявних та розвитку нових кон-

курентних переваг регіону. 

Принцип збалансованості економічної, соці-

альної та екологічної сфер, який реалізується в ме-

жах концепції сталого розвитку та ґрунтується на 

трьох базових передумовах: спрямованість дій на 

відновлення балансу між економікою та екологією, 

а саме на усунення шкідливого впливу виробничої 

та економічної діяльності на природне середовище 

регіону; спрямованість дій на відновлення балансу 

між економічною та соціальною сферами; вирішен-

ня поставлених завдань з урахуванням інтересів 

майбутніх поколінь; 

Принцип ресурсозбереження і створення умов 

для життя майбутніх поколінь, який передбачає пе-

вні правила споживання природних, які врахову-

ються в стратегії регіонального розвитку: темпи 

споживання відновлюваних ресурсів не повинні пе-

ревищувати темпи їх відновлення; темпи споживан-

ня невідновних ресурсів не повинні перевищувати 

темпи їх заміни на відновлювані, у тому числі шту-

чно створені; виробництво і реалізація кінцевих про-

дуктів повинні проектуватися і здійснюватися з мі-

німальною витратою речовин, матеріалів та енергії 

на всіх етапах виробничого циклу, бажано максима-

льно замкнутого, отже, з найменшим впливом на 

людину та природні екосистеми; інтенсивність ви-

кидів забруднювальних речовин не повинна пере-

вищувати темпи засвоєння і переробки цих речовин 

або втрати ними шкідливих властивостей. Стратегія 

регіонального розвитку повинна закріплювати еко-

системні підходи до природокористування, встанов-

лювати систему управління ресурсоспоживанням і 

ресурсозбереженням, забезпечувати збереження 

якості навколишнього середовища на рівні, безпеч-

ному для здоров’я і життєдіяльності людини, в інте-

ресах нинішнього і майбутніх поколінь. 

Принцип єдиного економічного і правого про-

стору в реалізації розвитку регіональної системи. 

Розвиток регіональної системи має бути спрямова-

ний на розв’язання питань соціального характеру, 

таких як забезпечення сприятливих соціальних умов 

для розвитку здібностей кожної людини, підвищен-

ня рівня життя населення, поліпшення умов і ком-

фортності життя людей. 

Принцип орієнтації соціально-економічного 

розвитку регіональної системи на потреби мешкан-

ців територіальних громад. Розвиток регіональної 

системи має сприяти досягненню високого рівня та 

якості життя населення територіальних громад, зро-

станню людського капіталу, розвиткові грома-

дянського суспільства та безпеці життєдіяльності 

населення. Вагомим чинником є спроможність еко-

номічної системи забезпечити населенню належні 

умови життя та задоволення потреб громадян в са-

мореалізації. 

Принцип самодостатності в соціально-

економічному розвитку регіону. Розвиток регіону 

має спиратися на внутрішні ресурси і здійснюватися 

за рахунок внутрішніх чинників, внутрішніх можли-

востей, у тому числі й грошових.  

Принцип використання наявних та розвитку 

нових конкурентних переваг регіону. Розвиток регі-

ону має здійснюватися за рахунок активізації наяв-

них і формування нових конкурентних переваг регі-

ону. Стратегія розвитку регіону повинна створюва-

тися на основі аналізу стану і перспектив розвитку 

соціально-економічної та політичної ситуації в краї-

ні та регіоні з урахуванням матеріальних, інтелекту-

альних та інших ресурсів, якими володіє або які мо-

же реально залучити регіон на цілі свого розвитку.  

Висновки. Таким чином, стратегічна координа-

ція розвитку регіональних економічних систем по-

винна покладатися на такі основні принципи збалан-

сованості економічної, соціальної та екологічної 

сфер; ресурсозбереження і створення умов для життя 

майбутніх поколінь; єдиного економічного і правого 

простору в реалізації розвитку регіональної системи; 

орієнтації соціально-економічного розвитку регіона-

льної системи на потреби мешканців територіальних 

громад; самодостатності в соціально-економічному 

розвитку регіону; використання наявних та розвитку 

нових конкурентних переваг регіону. 

Стійкість економіки регіону повинна бути за-

безпечена за рахунок підвищення ефективності гос-

подарювання, перш за все на основі зростання про-

дуктивності праці в усіх основних секторах, збіль-

шення експортного потенціалу в нових видах еко-

номічної діяльності. Сучасний регіон — складне ба-

гатогранне явище, для вивчення механізмів його 

функціонування потрібен комплексний підхід, а са-

ме вивчення функціонування регіону в сукупності 

правових, економічних, соціологічнх, географічних 

та інших проблем. В умовах децентралізації страте-

гічні проблеми розвитку є найактуальнішими для 

регіонів України. У рамках реформи децентралізації 

соціально-економічні проблеми з особливою гост-

ротою постають перед органами управління новост-

ворених об’єднаних територіальних громад. Отже, 

розробка комплексного методичного апарату стра-

тегічної координації розвитку регіональних еконо-

мічних систем є перспективним напрямком подаль-

ших досліджень. 
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Карлова Е.А. Основы стратегической координа-

ции развития региональных экономических систем в 

условиях децентрализации 

Исследуется современная проблема стратегической 

координации развития региональных экономических си-

стем. Показана необходимость поиска согласованного 

ответа на нужды развития и противодействия доми-

нантным экономическим и социальным кризисам в регио-

нальных экономических системах. Определена потреб-

ность внедрения новых подходов к развитию региональ-

ных экономических систем. В связи с этим предлагаются 

принципы стратегической координации развития регио-

нальных экономических систем. Особое внимание отведе-

но управленческим решениям, которые ориентированы на 

будущее региональных экономических систем. Показано, 

что инструментом реализации стратегии являются го-

довые планы социально-экономического развития регио-

нальных экономических систем, которые разрабатыва-

ются на основе стратегического плана и целевых ком-

плексных программ. 

Ключевые слова: стратегическая координация, раз-

витие, регион, экономическая система, децентрализация, 

принцип, устойчивое развитие. 

 

 

Karlova O.A. Framework of strategic coordina-

tion of development of regional economic systems 

under conditions of decentralization. 

The present problem of strategic coordination of 

development of regional economic systems is being ex-

amined. The necessity of finding a coherent answer to 

the needs of development and counteracting the domi-

nant economic and social crises in regional economic 

systems has been shown. The necessity of introducing 

new approaches to the development of regional eco-

nomic systems has been determined. In this connection, 

the principles of strategic coordination of development 

of regional economic systems have been proposed. Par-

ticular attention has been paid to managerial decisions, 

which are oriented towards the future of regional eco-

nomic systems. It has been shown that the annual plans 

of socio-economic development of regional economic 

systems, which are developed on the basis of strategic 

plan and target integrated programs, are the instrument 

of the strategy implementation.  

Key words: strategic coordination, development, 

region, economic system, decentralization, principle, 

sustainable development. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 ЯК  УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 

 

Карлова О.А. 

 

 

THE CHARACTERISTICS OF INFORMATION INFRASTRUCTURE AS  

A CONDITION OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF REGION 

 

Karlova O.A. 

 

 

 
У статті представлені результати дослідження інфор-

маційної інфраструктури як закономірного явища, її 

вплив на економічний розвиток регіону. Визначена основна 

мета функціонування інформаційної інфраструктури, її 

завдання, інформаційна база. Уточнено інформаційні ре-

сурси регіонального рівня. Розглянута система інформа-

ційного забезпечення як основа загальнодержавної інфор-

маційної компоненти інфраструктури. 

Ключові слова: інфраструктура, інформація, регіон, база. 

 

 

Актуальність. Одним з завдань регіонального 

розвитку є формування інформаційної інфраструк-

тури економічного співробітництва, бо кожен регіон 

є унікальним в сенсі інноваційності і можливості 

використання наявних ресурсів. Крім того, інфор-

маційна інфраструктура формує імідж регіону та 

сприяє розвитку підприємництва. Всі ці обставини 

зумовлюють необхідність уточнення особливостей 

функціонування  та розвитку інформаційної інфра-

структури з урахуванням передового досвіду.  

Аналіз останніх досліджень. Інформаційна ін-

фраструктура є складовою економіки, вона визначає 

стратегічні завдання держави по створенню і розви-

тку в країні інформаційного простору. Ця інфра-

структура містить в собі нові моделі і технології, су-

купність інформаційних центрів, банків даних, ко-

мунікаційних  мереж, масового віддаленого доступу 

до створених ресурсів, методи забезпечення безпеки 

даних. 

Питання розвитку інфраструктурних складових, 

в тому числі і інформаційною досліджувались пред-

ставниками широкого наукового загалу. В контексті 

дослідження актуальними є роботи П. Бєлєнького, 

Н. Мікули, Є. Матвєєва, А. Бойченка, Є. Філінова, 

О. Зінченко, О. Перепелюкової, А. Рибчук, В. Лев-

ківського [1, 2, 4, 5, 7]. 

На початку XXI століття широке поширення на-

бувають дослідження в області інформаційної ін-

фраструктури (інформаційні мережі, засоби масової 

інформації, системи зв'язку, телекомунікації, інтер-

нет-послуги, супутникова навігація) і інноваційної 

інфраструктури, що забезпечує реалізацію іннова-

ційних процесів (технопарки, технополіси, іннова-

ційно-технологічні центри, бізнес-інкубатори, спе-

ціалізованих ванні організації, які надають послуги 

інноваційному бізнесу) [2, с. 37]. 

Як зазначає в дослідженнях Н. Мікула, у регіо-

нальному розрізі економічно забезпечені інформа-

ційної інфраструктурою розвинені столиця та «ста-

ропромислові» регіони (м. Київ, Донецька, Дніпро-

петровська, Харківська, Одеська, Львівська області, 

АР Крим, Запорізька, Київська обл.) лідирують за 

рівнем використання ІКТ, при цьому отримання ін-

формації з мережі Інтернет є основним джерелом. 

Доступ до мережі Інтернет мають 83,7% загальної 

кількості малих підприємств, 91,6% − великих та 

92,6% − середніх. Всі підприємства (малі, середні та 

великі) широко використовували можливості Інтер-

нет для отримання банківських і фінансових послуг 

та економічної інформації, а також для отримання та 

повернення заповнених форм статистичної і фінан-

сової звітності [5, с. 236-240 ]. 

Здійснюючи теоретико-методологічне дослі-

дження інфраструктурних трансформацій у конку-

рентній економіці, П. Бєлєнький відзначає дві най-

важливіші особливості інфраструктури: „Перша – 

інфраструктура, безумовно, призначена для забезпе-

чення виконання функцій у кількох галузях, тобто 

вона має міжгалузевий характер. Такими елемента-

ми інфраструктури є: транспорт, енергетичні систе-

ми, зв’язок, інформаційні мережі та ін. Внаслідок 

цього інфраструктура виконує інтеграційну функцію 

між галузями виробництва, між регіонами і держа-

вами. Друга особливість – інфраструктура не ство-

рює матеріальних благ, вона виконує функцію за-

безпечення” [1, с. 101].  

Задачі регіональної інформаційної інфраструк-

тури не можуть бути реалізовані без опори на перс-
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пективні інформаційні технології, про це роблять 

висновки в роботах О. Зінченко, О. Перепелюкова, 

А. Рибчук та В. Левківський. У цих теренах ство-

рюються принципово нові для України сучасні ін-

формаційні центри, обладнані засобами обчислюва-

льної техніки з базовим програмним забезпеченням 

на нових архітектурних і фізичних принципах, роз-

робляється елементна база і технології виробництва 

надшвидкісних схем для супер-ЕОМ нових поколінь 

[3, 6, 7]. 

Інформаційна інфраструктура повинна забезпе-

чити злиття інформаційних мереж із засобами масо-

вої інформації, а також інформації - комп’ютерної, 

комунікаційної, розважальної, соціальної, навчаль-

ної і наукової галузей. 

Метою статті є дослідження інформаційної ін-

фраструктури як закономірного явища, її вплив на 

економічний розвиток регіону 

Результати досліджень. Основною ідеєю регі-

ональної інформаційної політики є постійне онов-

лення інформаційних ресурсів, створення на базі су-

часних технологій інформаційної системи з метою 

підтримки інформаційного забезпечення складових 

національної економіки,  зміцнення державного і пі-

дприємницького сектору в інформаційній сфері, за-

безпечення для громадян країни умови вільного до-

ступу до інформаційних ресурсів. 

Відомо, що інформаційне середовище містить у 

собі три основних складових: інформаційні ресурси, 

довідково-пошуковий апарат для них, умови досту-

пу до даного ресурсу і його довідково-пошуковому 

апарату. В цьому дослідженні автор розглядає інфо-

рмаційну інфраструктуру як  таку,  що бере безпосе-

редню або опосередковану участь в суспільному ви-

робництві, хоча кінцевого продукту і не виробляє, 

пов'язуючи в єдине ціле всі галузі національного го-

сподарства, економічні регіони. Саме тому інфор-

маційна інфраструктура піддається трансформації 

разом з розвитком суспільного виробництва. 

Інфраструктура є базовою складовою і найваж-

ливішою умовою ефективного функціонування і ро-

звитку будь-якої цілісної економічної системи. За-

безпечуючи єдність виробництва та споживання, 

вона виступає фактором економічного зростання, 

бере участь у створенні необхідних умов для функ-

ціонування та обслуговування основного виробниц-

тва. Виникнення інфраструктури в якості самостій-

ного елементу економіки обумовлено процесами по-

глиблення суспільного поділу праці, спеціалізацією 

виробничо-господарської діяльності, розвитком то-

варного виробництва. Розвиток Інтернет поступово 

змінює наше життя. Український сегмент бере поча-

ток з 1999 року, зараз кожний регіон поступово стає 

самодостатнім по контенту, технологічних сервісах, 

інформаційних потоках. Очікується, що регіональні 

локальні ресурси будуть користуватися все більшою 

популярністю. Тому створення регіональних інфор-

маційних порталів надає можливість покращити і 

розширити доступ користувачів до інформації. 

Оцінюючи перспективи розвитку інформаційної 

інфраструктури, можна прогнозувати її подальшу 

еволюцію з урахуванням впроваджуваних комуніка-

ційних, нанотехнологій і біоінженерії, медичних і 

когнітивних технологій на базі створюваних іннова-

ційних центрів по пріоритетних галузей сучасної 

науки при тісній співпраці з міжнародними і зарубі-

жними організаціями. 

Реалізація державної політики в цій галузі дала 

визначення структури, основних завдань і функцій 

системи інформації в регіоні, прав і обов’язків ланок 

системи різного рівня (галузевих і  регіональних), 

принципів організації інформаційних потоків у сис-

темі, рішення багатьох інших питань. Важливо ви-

значити роль регіонів в створенні і забезпеченні фу-

нкціонування національної системи, межі впливу її 

на інформаційну діяльність у існуючих економічних 

умовах, основні напрямки практичної підтримки ін-

формаційного забезпечення всіх  сфер життя.  

Комунікаційна мережа, іменована також мере-

жею передачі даних, є ядром інформаційної систе-

ми, яка забезпечує  передачу і деякі види обробки 

даних. На базі однієї комунікаційної мережі можна 

створити кілька інформаційних мереж. Завданням 

комунікаційної мережі є доставка адресатам блоків 

даних, які при цьому не повинні втрачати своєї цілі-

сності, доставлятися без помилок і перекручування. 

Важливими в мережі є також операції по запобіган-

ню перевантажень, великих черг і переповнення бу-

ферів систем. З цією метою відбувається управління 

інформаційними потоками. Комунікаційні мережі 

поділяються на три класи: мережі з маршрутизацією 

даних, мережі з селекцією даних та змішані мережі.  

Гігантські обсяги накопиченої інформації, безу-

пинний її ріст, різнорідний характер збереження, ві-

дсутність уніфікованого доступу до неї створюють 

все зростаючі проблеми її використання. За останні 

роки спостерігається стрімке зростання обсягів ін-

формації, що існує тільки в електронній формі, що 

дозволяє зберігати і ефективно використовувати, 

крім текстової інформації, зображення, звук і їхні 

комбінації.  Актуальність робіт зі створення пор-

талів визначається наступними основними момен-

тами: 

-  необхідністю підвищення ефективності вико-

ристання українських електронних інформаційних 

ресурсів;  

-  інтенсивним використанням у наукових, тех-

нічних і соціально-культурних цілях можливостей 

сучасних інформаційних технологій і телекомуніка-

цій;  

-  необхідністю координації діяльності регіона-

льних відомств і органів влади в організації сучас-

ного інформаційного обслуговування населення, 

консолідації і підвищення ефективного використан-

ня засобів регіональних бюджетів, що виділяються 

на створення інформаційних ресурсів і інформацій-

не забезпечення населення;  
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-  завданням підтримки вітчизняного виробника 

інформаційних ресурсів і технологій, використання 

потенціалу українських розробників і дослідників;  

-  інтересами України у світовому інформацій-

ному співтоваристві і на світовому інформаційному 

ринку;  

-  важливістю розвитку культурних зв’язків зі 

співвітчизниками за кордоном. 

При цьому переважна більшість представників 

бізнесу використовують мережу Інтернет для отри-

мання банківських і фінансових послуг, доступу до 

інформаційних ресурсів. Відкритість зовнішніх рин-

ків для здійснення експортно-імпортних операцій 

обумовлює необхідність інформаційного обміну до-

кументацією між підприємствами (технічні характе-

ристики, цінова інформація, рахунки, електронні 

платежі), вивчення тенденцій на ринку тієї чи іншої 

країни, дослідження платоспроможності окремих 

суб’єктів підприємницької діяльності, що також ак-

туалізує потребу розвитку інформаційної інфра-

структури. 

Інформаційні ресурси регіонального рівня для 

підприємців формуються на основі державних і 

приватних аналітичних даних, Інтернет-ресурсів пі-

дтримки бізнесу, веб-сайтів підприємств і установ, 

регіональних інформаційних мереж, баз даних і 

знань наукових установ та інноваційних центрів, не-

державних інформаційних сервісів для підприємців. 

Важливим елементом інформаційно-

консультаційної компоненти є додаткові інформа-

ційні сервіси обміну діловою інформацією для на-

громадження даних та забезпечення швидкого дос-

тупу. 

Систему інформаційного забезпечення доцільно 

розглядати як основу загальнодержавної інформа-

ційної компоненти інфраструктури. Можливості но-

вої техніки і програмних продуктів забезпечують 

більш ефективний сервіс для споживачів. Основні 

власники державних і регіональних інформаційних 

ресурсів розробляють і впроваджують такі системи і 

розширюють своє телекомунікаційне середовище 

через створення Інформаційних центрів. 

Багато регіональних інформаційних центрів 

сьогодні генерують регіональні електронні інфор-

маційні ресурси, створюють  свої сервери й активно 

працюють зі споживачами інформації в глобальних 

інформаційних мережах. Створення ефективної сис-

теми доступу до вітчизняних і закордонних інфор-

маційних ресурсів неможливо без використання су-

часних обчислювальних систем і мереж, тобто не-

обхідна визначена інформаційна структура.   

Таким чином, забезпечується формування і ро-

звиток регіональних інформаційних ресурсів, їхня 

каталогізація, розробка; впровадження необхідних 

державних стандартів, що забезпечують сумісність 

роботи ланок державної системи інформації; розро-

бка нових інформаційних технологій; створення і 

розвиток телекомунікаційних мереж доступу спо-

живачів до інформаційних ресурсів і систем; розви-

ток нормативно-правової бази діяльності інформа-

ційної інфраструктури.  
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экономики региона. 

В статье представлены результаты исследования 

информационной инфраструктуры как закономерного яв-

ления, ее влияние на экономическое развитие региона. 

Определена основная цель функционирования информаци-

онной инфраструктуры, ее задачи, информационная база. 

Уточнены информационные ресурсы регионального уров-

ня. Рассмотрена система информационного обеспечения 

как основа общегосударственной информационной ком-

поненты инфраструктуры. 
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Досліджено умови ефективного управління інноваційними 

ризиками, розглянуто склад групи інноваційних ризиків, 

дано визначення промислових і виробничих інноваційних 

ризиків, визначено межі використання концепції іннова-

ційного промислового ризику, запропоновано заходи 

управлінського контролю щодо інноваційних ризиків 

Ключові слова: інноваційна діяльність, ризик, промислове 

підприємство, зниження, управління 

 

 

Вступ. Залежно від напрямку інноваційного 

впливу на деякі якості продукту, на весь продукт 

або спосіб його виробництва, інноваційна діяльність 

може являти собою різний за масштабами процес: 

від повного оновлення виробничого циклу до змін в 

окремих його елементах. У зв'язку з цим, інновацій-

ну діяльність можна підрозділити на виробничу, що 

зачіпає виробничий цикл випуску продукції, і неви-

робничу. В залежності від тривалості інноваційної 

діяльності можна виділити короткострокову та дов-

гострокову, залежно від масштабів: локальну і мас-

штабну діяльність; за ступенем безперервності 

впровадження на: дискретну і безперервну. Через 

обмеженість ресурсної бази та високої частки ризи-

ку виробничо-господарські об'єкти прагнуть вико-

ристовувати найменш витратні і менш ризикові ін-

новації, які призводять до незначних інноваційних 

змін, наприклад, удосконалюють продукт, але не 

орієнтовані на створення нової якості. В умовах ін-

новаційної економіки саме нова якість (абсолютна 

новизна) стає чинником зростання конкурентоспро-

можності господарських систем, досягнення якої 

неможливо без системного характеру інновацій.  

Однак при цьому процес створення новизни 

провокує зростання невизначеності розвитку систе-

ми, який проявляється у формі комплексу іннова-

ційних ризиків. При відсутності ефективного управ-

ління це зростання збільшує негативний стохастич-

ний ефект від інновацій від стадії до стадії іннова-

ційної діяльності господарської системи.  

Аналіз останних досліджень і публікацій. 

Значний внесок у дослідження проблем управління 

інноваційною діяльністю промислових підприємств 

зробили українські [1-5] та іноземні науковці [6-10]. 

Окремі аспекти управління інноваційною діяльніс-

тю розглядали Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан 

А.П. [2]. Варто відзначити праці Федулової Л.Н., яка 

аналізувала перспективи розвитку інноваційної 

промисловості України [5]. Проте і на сьогоднішній 

день питання управлінського контролю щодо інно-

ваційних ризиків промислового підприємства зали-

шається об’єктом дискусій. 

На основі вищевикладеного можна сформулю-

вати мету дослідження, яка полягає в розробці захо-

дів управлінського контролю щодо інноваційних ри-

зиків промислового підприємства.  

Матеріали і результати досліджень. Заро-

дження ризику відбувається в момент пошуку саме 

інноваційної ідеї, при цьому сам ризик не має оста-

точної форми, носить потенційний характер і являє 

собою неусвідомлену загрозу. Однак для цілей 

управління господарською системою вже на цій 

стадії необхідно спробувати її конкретизувати і про-

аналізувати, щоб закласти основи майбутніх впли-

вів. Виникла загроза змінюється в процесі фор-

мування інноваційного проекту і набуває остаточно-

го вигляду небезпеки настання несприятливих подій 

після експертної оцінки проекту. Всі ці етапи її змін 

повинні супроводжуватися визначенням потенцій-

них характеристик небезпеки і розробкою 

відповідних управлінських рішень по впливу на неї. 

Однак масштаби наслідків і остаточна величина 

ймовірності виникнення для комплексу інновацій-

них ризиків формується на початкових етапах виро-

бничої стадії, коли починається зміна складових ви-

робничого потенціалу господарської системи під 

впливом інноваційного імпульсу проекту (виника-

ють інноваційні ризики, які господарська система 

повинна прийняти для реалізації проекту). У цей 

період управління ризиком повинно мати вигляд 
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взаємозалежних управлінських рішень по усуненню 

можливих наслідків збурень. У процесі експеримен-

тального виробництва інноваційного товару госпо-

дарська система оцінює свою здатність прийняти 

виниклі інноваційні ризики і за допомогою управ-

ління вибирає ті сценарії розвитку подій, які з 

найбільшою ефективністю приведуть проект до 

очікуваного результату. Таким чином, формується і 

само ефективне управління інноваційними ризика-

ми, яке після етапу коригування повинно мати ком-

плексний і системний характер.  
При переході на етап масового виробництва ін-

новаційного продукту інноваційні ризики зазнають 
змін залежно від ефективності системи управління: 
найбільшої ефективності управління досягає, якщо в 
результаті його впливу при ході реалізації інно-
ваційного проекту відбувається усунення інно-
ваційного ризику або зниження його до нескінченно 
малої величини (в теорії ризиків це величина 
ймовірності з порядком менше 10 -9), при меншій 
ефективності відбувається «переродження» або 
трансформація інноваційного ризику. У першому 
випадку інноваційний ризик проекту під впливом 
управління змінює та/або зберігає свої показники і 
стає характеристикою самої господарської системи і 
передається новому проекту, посилюючи виникаю-
чу в результаті нової трансформації невизначеність 
розвитку. Друга ситуація передбачає втрату ризиком 
інноваційних якостей у процесі рутинізації інновації 
та перехід його в категорію ризиків господарської 
діяльності (виробничих, комерційних і т.д.). 

Даний процес зміни інноваційного ризику гос-
подарської системи змінюється у разі відчуження 
частини етапів реалізації інноваційного процесу на 
стадії проектування в зовнішнє середовище. При 
цьому управління інноваційними ризиками на ета-
пах їх зародження і розвитку не можуть здійснюва-
тися господарською системою. У зв'язку з цим зрос-
тає важливість достовірності та повноти результатів 
оцінки можливих ризиків інноваційного проекту і 
готовності самої системи до аналізованого проекту в 
умовах невизначеності зовнішнього середовища. 
Сам процес формування системи управління інно-
ваційними ризиками відбувається практично одно-
часно з відбором проектів і початком їх впро-
вадження і здійснюється на базі вже існуючої си-
стеми з урахуванням особливостей інноваційних ри-
зиків. Це підвищує вимоги до гнучкості та адаптив-
ності управління, а також формує необхідність 
створення резервів для трансформації комплексу 
управлінських заходів у систему комплексного 
управління інноваційними ризиками з урахуванням 
динаміки зміни зовнішніх факторів.  

Склад групи інноваційних ризиків неодно-
рідний. До групи інноваційних ризиків відносять 
ризики втрат, що виникають при вкладенні 
підприємством коштів у виробництво нових товарів 
і послуг, випуск яких, можливо, не вдасться 
здійснити або які, можливо, не знайдуть очікуваний 
попит на ринку [3]. Завдання менеджменту полягає 
у визначенні цих елементів і здійсненні вибору та 

реалізації оптимальних заходів з управління ними. 
При цьому відзначимо, що ризик інноваційного 
проекту – це система факторів, що виявляється у 
формі комплексу ризиків, індивідуальних для кож-
ного учасника проекту [5].  

При цьому набір ризиків, що відповідає певно-
му виду діяльності, можна назвати комплексом ри-
зиків (комплекс ризиків промислового виробництва, 
інвестиційної та інноваційної діяльності, фінансової 
та комерційної сфери, кредиторських підприємств). 
Зазначені комплекси ризиків з математичної точки 
зору можна представити у вигляді взаємно пе-
ресічних множин, які включають в себе компоненти 
різних сукупностей ризиків. Так, інноваційна діяль-
ність включає в себе комплекс підприємницьких, 
фінансових і промислових ризиків, в той час як 
промислова діяльність в умовах інноваційної еко-
номіки часто призводить до виникнення інновацій-
них ризиків. Характерною особливістю утворених 
шляхом перетину різних комплексів ризиків є поєд-
нання якостей і властивостей обох сукупностей ри-
зиків. Подібний синтез формує нові особливі групи 
ризиків, які вимагають формування управління з 
урахуванням їх специфіки в сучасних умовах.  

У ході вивчення інноваційного розвитку госпо-
дарської системи було відзначено, що весь комплекс 
ризиків впливає на його ефективність, оскільки саме 
впровадження інновацій породжує нову невизна-
ченість очікуваного результату інноваційного ро-
звитку. Інструментом усунення невизначеності є 
здатність господарської системи прийняти інно-
ваційні зміни, не втрачаючи при цьому своєї ціліс-
ності. Більшість інноваційних змін, реалізованих 
господарськими системами в сучасних умовах, 
знаходить відображення в технологічному базисі, в 
їх промисловій діяльності, формуючи групу інно-
ваційних промислових ризиків. Особливість цих ри-
зиків полягає в тому, що вони не тільки впливають 
на результат інноваційної діяльності, але і створю-
ють загрозу життєдіяльності господарюючих 
суб'єктів в результаті неузгодженого та/або незба-
лансованого інноваційного розвитку.  

Для формування комплексного уявлення про 
специфіку управління інноваційними промисловими 
ризиками необхідно показати їх відмінність та 
взаємозв'язок з групами промислових та інновацій-
них ризиків. Необхідно розрізняти схожі поняття 
«виробничий ризик» і «промисловий ризик».  

В даний час існує декілька варіантів визначен-
ня поняття «промисловий ризик». Під промисловим 
ризиком прийнято розуміти ризик, що виникає в 
процесі господарської діяльності підприємства ос-
новних галузей промисловості, які можуть мати ха-
рактер великих або особливих аварій або ризику 
стихійних лих [4]. У законодавстві використовуєть-
ся визначення промислового ризику «як небезпеки 
нанесення збитків підприємству або третім особам 
внаслідок порушення нормального ходу виробничо-
го процесу» (ризик виникнення відмов машин і 
обладнання та виникнення аварійної ситуації). На-
явність високо ймовірних промислових ризиків не 
тільки створює загрозу для успішного розвитку 
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підприємства, а й загрожує самому його існуванню. 
При цьому часто масштаби наслідків цих ризиків 
перевищують розміри самого підприємства і ста-
новлять загрозу для третіх осіб. Підтримання про-
мислових ризиків на допустимому рівні характери-
зується станом промислової безпеки, яке означає 
стан захищеності життєво важливих інтересів осо-
бистості, суспільства від аварії на виробничому 
об'єкті і наслідків зазначених аварій [6]. Інноваційна 
діяльність на підприємствах повинна здійснюватися 
з урахуванням стану промислової безпеки. Інакше 
підприємство не тільки не досягне бажаного ефекту, 
а й поставить під загрозу власне існування. Як за-
значалося раніше, ефективність інноваційної діяль-
ності безпосередньо залежить від стану промислової 
безпеки, від ефективності управління промисловими 
ризиками, що виникають у процесі здійснення 
підприємствами інноваційної діяльності. Однією з 
причин є необхідність залучення господарською си-
стемою максимального обсягу ресурсів при ре-
алізації нею безперервної інноваційної діяльності, у 
тому числі тих, які будуть відволікатися на 
ліквідацію наслідків від зниження промислової без-
пеки.  

У свою чергу, група інноваційних ризиків яв-
ляє собою ймовірність втрат, що виникають при 
вкладенні підприємницькою фірмою коштів у виро-
бництво нових товарів і послуг, які, можливо, не 
знайдуть очікуваного попиту на ринку [3]. Таким 
чином, інноваційні промислові ризики або проми-
слові ризики інноваційної діяльності господарської 
системи будуть являти собою ймовірність втрат, що 
виникають в ході впровадження інноваційних про-
ектів через зниження її промислової безпеки.  

Промислові ризики інноваційної діяльності 
(інноваційні промислові ризики) володіють деякими 
особливостями, які дозволяють виділити їх в особ-
ливу групу. Вони виникають в результаті інно-
ваційної діяльності, їх наслідки можуть бути непе-
редбачувані, володіють великим масштабом та/або 
більшою ймовірністю в порівнянні з існуючими. 
Вони відображені на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Особливі риси промислових ризиків інноваційної 

дільності [розроблено автором на основі аналізу [1-7]] 

Ці ризики різко збільшують ймовірність і мас-
штаб вже існуючих на підприємстві промислових 
ризиків, оскільки в ході впровадження комплексу 
інновацій, званих «пакетами», можуть призвести до 
«ланцюгової» реакції, провокуючи навіть малоймо-
вірні ризики. 

Однак при незбалансованій і неузгодженій ін-

новаційній діяльності також відбувається зростання 

ймовірності і масштабів промислових ризиків за ра-

хунок появи інноваційних промислових ризиків різ-

ного рівня. Залежно від часу виникнення інновацій-

ні промислові ризики поділяються на первинні (які 

зароджуються в процесі взаємодії факторів вироб-

ництва) і вторинні (які провокуються первинними 

інноваційними промисловими ризиками). Всі ці ри-

зики, впливаючи один на одного, підвищують не-

визначеність розвитку господарської системи, ха-

рактер якого під впливом тимчасового чинника стає 

все менш прогнозованим. Крім того, зростання не-

визначеності позначається і на самому комплексі 

ризиків, збільшуючи їх можливі наслідки. При 

цьому чим складніше внутрішня структура інно-

ваційного процесу, тим більше потенційний ком-

плекс інноваційних промислових ризиків. Таким 

чином, під інноваційним промисловим ризиком бу-

демо розуміти такі порушення нормального ходу 

виробничого процесу з небезпекою нанесення 

збитків підприємству і третім особам, викликані 

впровадженням інновацій на підприємстві та ре-

алізацією інноваційної діяльності в комплексі.  

У зв'язку з особливою значущістю групи про-

мислових ризиків інноваційної діяльності для цілей 

управління в рамках дослідження необхідно визна-

чити межі використання концепції інноваційного 

промислового ризику. Якість управління промисло-

вими ризиками інноваційної діяльності, комплекс-

ність і достатність прийнятих рішень безпосередньо 

пов'язані з факторами і умовами формування ком-

плексу інноваційних промислових ризиків. До них 

відносяться, в першу чергу, складність виробничо-

господарського об'єкта, тривалість періоду прийнят-

тя рішення та ступінь невизначеності ситуацій та 

факторів, які й визначають межі поля інноваційного 

промислового ризику.  
Так, для зниження невизначеності необхідно 

використовувати наукові основи планування управ-
ління інноваційними промисловими ризиками на 
стадії проектування або відбору інновацій для ре-
алізації своєчасного і превентивного управління ни-
ми, чим нерідко нехтують вітчизняні підприємства. 
Для зниження складності процесу інноваційної 
діяльності як об'єкта управління можна використо-
вувати принципи структурування та угруповання 
елементів (у тому числі виділення стадій і етапів ін-
новаційної діяльності). Оскільки часовий чинник 
нейтралізувати практично неможливо, тому що ре-
алізація інноваційних проектів не вкладається в ко-
роткостроковий період, то стратегічне управління 
інноваційними промисловими ризиками має стати 
частиною комплексного управління інноваційною 
діяльністю господарських систем, оскільки це зни-
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ків у часі та просторі 

Можливі «ланцюгові реакції» при 

впровадженні пакету інновацій 
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зить незбалансованість їх інноваційного розвитку та 
дозволить підвищити швидкість прийняття управ-
лінських рішень.  

Проте з плином часу, при зростанні невизначе-
ності та/або в результаті підвищення складності 
об'єкта управління на різних стадіях інноваційної 
діяльності рамки управління можуть стискатися, 
формуючи комплекс некомпенсованих (необлікова-
них або некерованих) ризиків, які будуть служити 
джерелом додаткових збурюючих дій. Це в умовах 
інновацій визначатиме дефіцит управління інно-
ваційними промисловими ризиками, який при 
впливі факторів часу, невизначеності у міру підви-
щення складності об'єкта управління буде збільшу-
ватися.  

Подібна ситуація веде до зниження ефектив-
ності управління інноваційними промисловими ри-
зиками, що впливає на рівень живучості госпо-
дарської системи, яка в умовах інноваційного ро-
звитку збігається з базовим рівнем її стійкості. Зни-
ження останнього зменшує ефективність подолання 
господарською системою рівня базових перетворень 
при реалізації інноваційної діяльності, значно зни-
жуючи, таким чином, здатність системи до ре-
алізації інновацій. Таким чином, в ході реалізації ін-
новаційної діяльності господарськими системами 
ефективність управління інноваційними промисло-
вими ризиками визначає здатність системи зберігати 
інноваційність свого розвитку за допомогою забез-
печення необхідного для здійснення інноваційного 
процесу базового рівня стійкості системи (її живу-
чості).  

У зв'язку з цим, виділення меж інноваційних 
промислових ризиків при формуванні системи 
управління інноваційними промисловими ризиками, 
як частини стратегії управління інноваційною 
діяльністю господарських систем обумовлюють 
необхідність їх системного і комплексного вивчення 
для здійснення ефективного і безпечного інно-
ваційного розвитку організацій. Для виявлення 
особливостей цієї категорії ризиків необхідно 
визначити, які інноваційні зміни породжують їх ви-
никнення.  

Для цілей управління в ході дослідження необ-
хідно визначити, впровадження яких інновацій при-
зводить до виникнення інноваційних промислових 
ризиків, і відзначити можливість виникнення інно-
ваційних промислових ризиків в залежності від сту-
пеня новизни проекту. Умовний поділ інновацій по 
виду і за ступенем новизни представлено на рис. 2 
та рис. 3, на яких вказані їх наслідки для промисло-
вої безпеки підприємства.  

На рис. 2 та рис.3 видно, що інноваційні про-
мислові ризики виникають у рамках реалізації про-
цесних інновацій у разі інновацій в техніки або тех-
нології виробництва, у разі змін в організації вироб-
ництва інноваційні промислові ризики мають місце 
тільки якщо ці зміни стосуються безпосередньо 
процесу виробництва. Виникнення інноваційних 
промислових ризиків у процесі проведення ради-
кальних продуктових інновацій пов'язано зі змінами 
у виробничому процесі.  

 

 

Рис. 2. Класифікація інновацій по виду змін 

Дані класифікації є доповнюючими одна одну і 

дозволяють більш повно охарактеризувати особли-

вості інноваційних промислових ризиків. 

 

 

Рис. 3. Класифікація інновацій за ступенем новизни 

В даному випадку інноваційні промислові ри-
зики можна характеризувати як процесні, і при 
управлінні інноваційною діяльністю необхідно вра-
ховувати їх особливості, зумовлені їх принциповою 
новизною внаслідок кардинального оновлення мате-
ріально-технологічного базису.  

У процесі впровадження інкрементальних про-
дуктових інновацій інноваційні промислові ризики 
виникають лише у разі, якщо при цьому інновацій-
ний процес зачіпає безпосередньо виробництво про-
дукту, тобто мають місце процесні інноваційні про-
мислові ризики. Управління інноваційними проми-
словими ризиками фактично зводиться до менедж-
менту процесних інноваційних промислових ри-
зиків, що враховує особливості умов їх виникнення. 
Крім того, інноваційні промислові ризики можна 
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розділяти за характером (за формою реалізації) ін-
новаційної діяльності на інноваційні промислові ри-
зики сполучення нового та існуючого обладнання 
(технології); технології та обладнання з різним сту-
пенем інноваційної якості (виробництва та ор-
ганізаційної структури); і промислові ризики інно-
ваційного виробництва (рис. 4.).  

Як видно на рис. 4., у разі сполучення різних за 

ступенем новизни елементів виробничого потен-

ціалу буде спостерігатися зміна загальної кількості 

промислових ризиків (у тому числі інноваційних), 

супроводжуване динамікою величини можливих 

наслідків, викликаної взаємним впливом ризиків 

один на одного. 

 

Рис. 4. Класифікація промислових ризиків  

за характером інноваційної діяльності 

У разі повного оновлення виробництва або 
створення нової господарської системи характер ін-
новаційних промислових ризиків може відрізнятися 
від промислових ризиків існуючих інноваційних 
проектів через особливості інноваційних техніки і 
технології та/або ж відрізнятися за величиною ймо-
вірності та очікуваного збитку.  

Інноваційні промислові ризики з'являються (за-
роджуються) ще на стадії проектування (проектні 
інноваційні промислові ризики), часто вони носять 
прихований, неявний характер.  

На даній стадії інноваційної діяльності вони 
найбільш легко керовані і в деяких випадках пере-
борні, тому з точки зору управління інноваційною 
діяльністю, ця стадія представляється оптимальною 
для проведення управлінських заходів, оскільки 
дозволяє здійснювати вплив на розглянуті ризики з 
мінімальними витратами, досягаючи максимально 
можливого результату (найбільш ефективного). Од-
нак, виходячи з особливостей реалізації інновацій на 
сучасних підприємствах, на даній стадії не всі інно-
ваційні промислові ризики можуть бути достовірно 
проаналізовані, оскільки повністю їх комплекс фор-
мується при впливі інноваційного імпульсу проекту 
на складові виробничого потенціалу господарської 
системи. У вітчизняних умовах цей момент початку 
взаємодії відбувається значно пізніше стадії проек-

тування (коли відбувається проектування можливих 
наслідків інноваційних змін), при впровадженні гос-
подарською системою обраного (а не розробленого 
самостійно) і адаптованого інноваційного проекту. 
Тому склад і особливості виникаючих інноваційних 
промислових ризиків організації доводиться 
аналізувати в процесі реалізації інноваційної діяль-
ності. В умовах обмеженості тимчасового чинника 
при прийнятті подібних рішень представляється 
необхідним заздалегідь на стадії відбору проекту 
вивчити ступінь його інноваційності, потенційний 
розмір інноваційних промислових ризиків, які він 
може викликати і здатність самої господарської си-
стеми подолати супроводжуючі проект обурення 
(пройти точку біфуркації інноваційного розвитку за 
рахунок наявного рівня живучості) при його впро-
вадженні.  

Для цього доцільно вивчити, які види інно-
ваційних промислових ризиків, що можуть з'явитися 
на етапах інноваційної діяльності, передані госпо-
дарською системою зовнішньому середовищу. З 
наступного етапу інноваційної діяльності потенцій-
ний комплекс інноваційних промислових ризиків 
оформляється: у нього починають формуватися по-
казники ймовірності та очікуваного збитку в залеж-
ності від різних умов здійснення інноваційного про-
цесу (потенційний рівень інноваційних промисло-
вих ризиків). При підборі сировини та розробці но-
вої технології виникають ризики, пов'язані зі зміною 
технології і сумісністю сировини з технологічних 
основ виробництва, на етапі проектування, виготов-
лення та освоєння нової техніки – можливі ризики, 
пов'язані із сполученням обладнання та злагод-
женістю взаємодії техніки і технології в різних умо-
вах.  

Стадія вибору та/або адаптації інноваційного 
проекту починається безпосередньо з відбору про-
екту та створення умов для його ефективної ре-
алізації, іншими словами, тут відбувається остаточ-
не оформлення комплексу промислових ризиків ін-
новаційного проекту. Починається цей процес з са-
мого вибору проекту і продовжується на всіх етапах 
даній стадії. При цьому практично всі етапи ство-
рюють умови для зміни інноваційних промислових 
ризиків від вибору, придбання та монтажу обладна-
ння до придбання інформаційних ресурсів. Зна-
чимість цієї стадії стає очевидною при переході до 
реалізації інноваційного проекту, оскільки сформо-
ваний комплекс ризиків починає реалізовуватися і 
стає джерелом збурень на подальших етапах інно-
ваційного проекту.  

Етап підготовки та навчання персоналу є для 
інноваційних промислових ризиків самим специ-
фічним, оскільки вони залежать від безпомилковості 
і якості розвитку різних фахівців: від носіїв саме ін-
новаційної ідеї до фахівців, що здійснюють відбір і 
безпосередню реалізацію інноваційного проекта. 
Согласно дослідженню, саме вплив людського фак-
тора на матеріально-технічний базис, їх взаємодія 
протягом усього процесу впровадження інно-
ваційного проекту змінює ймовірність і величину 
збитку промислових ризиків інноваційної діяль-

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ РИЗИК 

Сполучення старого і нового обладнання 

та/або техніки 

Зміна кількості ризиків, підвищення 

ймовірності і розміру очікуваного 

збитку 

Впровадження принципового нового об-

ладнання і техніки 
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збитку 
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ності, тому даний етап є складовою частиною всіх 
стадій інноваційної діяльності. Але помилки та 
недоліки на етапі підготовки персоналу для ре-
алізації інновації призводять до підвищення ймовір-
ності прояви потенційних "вузьких" місць інно-
ваційного проекту. У цьому випадку інноваційні 
промислові ризики потребують додаткового вив-
чення, оскільки містять не усунуті, приховані про-
мислові ризики інноваційної діяльності, які лягають 
в основу реалізації стадії інноваційної діяльності 
комплексу інноваційних промислових ризиків, які 
потім виявляються в процесі експлуатації нововве-
день.  

Висновки. Таким чином, на кожній стадії ін-
новаційної діяльності відбувається зміна комплексу 
інноваційних промислових ризиків, які потребують 
особливого управління в умовах безперервного 
впровадження інновацій. Розробка цих заходів, 
узгодження їх з точки зору ефективності інно-
ваційної діяльністі на основі збереження промисло-
вої безпеки та формування єдиного комплексу за-
ходів управління є однією з найважливіших завдань 
менеджменту на підприємствах. 

 

 
Л і т е р а т у р а  

1. Варфоломієва В.О. Інформаційне забезпечення управ-
ління розвитком інноваційного потенціалу підпри-
ємств малого бізнесу // Актуальні проблеми економіки. 
– 2014. - № 7. – С.165 – 171. 

2. Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Інно-
ваційний розвиток промисловості України / За ред. О.І. 
Волкова, М.П. Денисенка. – К.: КНТ, 2011. – 648 с. 

3. Ільяшенко З. Формування структури інвестиційних ре-
сурсів розвитку підприємств // Бізнес Інформ. - 2009. - 
№ 9-10. 

4. Інноваційний менеджмент: Підручник для вузів / С.Д. 
Ільенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин і др.; Під ред. 
С.Д. Ільенкової. - М.: Банки і біржі ЮНІТІ, 2007. 

5. Федулова Л.Н., Перспективи інноваційно-
технологічного розвитку промисловості України // 
Економіка України. – 2013. – № 7. – С. 24–36. 

6. Kunte A. Estimating National Wealth: Methodology and 
Results / A. Kunte, K. Hamilton, J. Dixon, M. Clemens. – 
Environmental Economics Series (IMF), 1998. – 44 p. 

7. Mckay M.D., Beckman, R.J. & Conover, W.J., A 
Comparison of three Methods for Selecting Values of 
Imput Variables in Analysis of Output from a Computer 
Code –Technometrics. – 1979. – V.21, N.2. – P. 239-245. 

8. Neter, J., Kutner M.H., Nachtsheim C.J. and Wasserman 
W. Applied Linear Statistical Models. Fourth Edition. 
McGraw–Hill: Chicago, IL, 2006.  

9. Romer D. Advanced Macroeconomics. McGrаw–Hill, 
ch.1. 2001.  

10. Segre E., ed. The Collected Works of Enrico Fermi. – 
Chicago: The University of Chicago Press, 1965. 

 

R e f e r e n c e s  

1. Varfolomijeva V.O. (2014) «Informacijne zabezpechennja 
upravlinnja rozvytkom innovacijnogo potencialu 
pidpryjemstv malogo biznesu», Aktual'ni problemy 
ekonomiky (Actual problems of economy), № 7, р.165 – 
171. 

2. Volkov O.I., Denysenko M.P., Grechan A.P. (2011) 
Innovacijnyj rozvytok promyslovosti Ukrai'ny / Za red. 
O.I. Volkova, M.P. Denysenka, K.: KNT, 648 s. 

3. Il'jashenko Z. (2009) «Formuvannja struktury 
investycijnyh resursiv rozvytku pidpryjemstv», Biznes 
Inform (Inform Business), № 9-10. 

4. Innovacijnyj menedzhment: Pidruchnyk dlja vuziv (2007) 
[S.D. Il'enkova, L.M. Gohberg, S.Ju. Jagudyn i dr.; Pid 
red. S.D. Il'enkovoi'], M.: Banky i birzhi JuNITI. 

5. Fedulova L.N. (2013) «Perspektyvy innovacijno-
tehnologichnogo rozvytku promyslovosti Ukrai'ny», 
Ekonomika Ukrai'ny (Ukraine's economy), № 7, р.24–36. 

6. A. Kunte, K. Hamilton, J. Dixon, M. Clemens (1998), 
Estimating National Wealth: Methodology and Results, 
Environmental Economics Series (IMF), 44 p. 

7. Mckay M.D., Beckman, R.J. & Conover, W.J. (1979) A 
Comparison of three Methods for Selecting Values of 
Imput Variables in Analysis of Output from a Computer 
Code, Technometrics, V.21, N.2, P. 239-245. 

8. Neter, J., Kutner M.H., Nachtsheim C.J. and Wasserman 
W. (2006) Applied Linear Statistical Models. Fourth 
Edition, McGraw–Hill: Chicago, IL.  

9. Romer D. (2001), Advanced Macroeconomics, McGrаw–
Hill, ch.1. 

10. Segre E. (1965) The Collected Works of Enrico Fermi, 
Сhicago: The University of Chicago Press. 

 
Клюс Ю. И. Управленческий контроль иннова-

ционных рисков промышленного предприятия 
Исследованы условия эффективного управления ин-

новационными рисками, рассмотрен состав группы инно-
вационных рисков, дано определение промышленных и 
производственных инновационных рисков, определены 
границы использования концепции инновационного про-
мышленного риска, предложены меры управленческого 
контроля по инновационным рискfv 

Ключевые слова: инновационная деятельность, 
риск, промышленное предприятие, снижение, управление 

 
Klius Y. Management innovation risks of the 

industrial enterprise 
The conditions of effective management of innovation 

risks are investigated, the composition of the group of 
innovative risks is considered, the definition of industrial and 
industrial innovation risks is given, the limits of the use of the 
concept of innovative industrial risk are defined, management 
control measures concerning innovative risks are proposed. 

Keywords: innovation activity, risk, industrial 
enterprise, reduction, management 

 

Клюс Ю. І. – завідувач кафедри обліку і оподаткування 

СНУ ім. В. Даля, д.е.н., доцент 

 

Рецензент: д.е.н., проф. Костирко Л.А. 

Стаття подана 14.05.2017. 

 

 



ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 6 (236) 2017     139 

 

 

УДК 336.22 

 

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ  

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 
 

Кушал І. М. 
 

 

TECHNOLOGY MANAGEMENT OF THE PROCESS  

OF TAX ADMINISTRATION IN UKRAINE 
 

Kushal I. 
 

 

 
У статті розглянуто ключові складові технології управ-

ління процесом адміністрування податків, досліджено 

функції та принципи податкового адміністрування, чин-

ники податкового адміністрування, механізм податково-

го адміністрування, процедури та інструменти податко-

вого адміністрування, суб'єкти та об'єкти податкового 

адміністрування. Означено причинно-наслідковий зв'язок 

між ефективністю управління процесом адміністрування 

податків і рівнем довірі між суб’єктами оподаткування. 

Ключові слова: технологія, адміністрування, податок, 

процес, управління, механізм, контроль 

 

 

Вступ. В умовах перманентного реформування 

національного податкового законодавства одним із 

проблемних питань залишається забезпечення до-

статнього рівня податкових надходжень, які є ос-

новною базою формування доходної частини бюд-

жетів різних рівнів.  

Вирішення цього питання безпосередньо зале-

жить від рівня ефективності адміністрування подат-

ків. У даному питанні центральну роль відіграє на-

явна в державі технологія адміністрування податків, 

а також створення умов для зниження рівня втру-

чання контролюючих органів у діяльність суб’єктів 

господарювання. Під технологією зазвичай ро-

зуміють методи і послідовність виконання робіт для 

досягнення цілей діяльності [1, c. 196]. 

Даній проблемі присвячено наукові роботи та-

ких вітчизняних дослідників: Кізима А. Я., Маслій 

В. В., Крисоватого І. А., Подлевського А. А., Юрія 

С. І. та інших. 

Незважаючи на глибину наукових наробок у 

цій сфері та з урахуванням  заходів щодо рефор-

мування податкової системи та роботи фіскальної 

служби України, низка питань щодо удосконалення 

технології управління процесом адміністрування 

податків залишається невирішеною. 

Мета даної статті полягає в дослідженні ін-

струментів та категоріального апарату управління 

процесом адміністрування податків, що досягається 

шляхом вирішення певних завдань: визначення фак-

торів впливу на процес адміністрування податків; 

дослідження ключових елементів адміністрування 

податків; окреслення подальших напрямів розвитку 

технології управління процесом адміністрування 

податків.  

Викладення основних матеріалів. Технологія 

управління процесом податкового адміністрування  

повинна сприяти як зростанню рівня довіри між 

двома сторонами податкового процесу та покра-

щенню добровільної сплати податків, так і створен-

ню прозорих процедур взаємодії платників податків 

і фіскальних органів України. 

Висвітлюючи питання щодо технології управ-

ління процесом податкового адміністрування та ме-

тодів її реалізації, необхідно розглянути методичні 

засад організації управління податкового 

адміністрування, що реалізується шляхом характе-

ристики відповідних елементів, а саме: мети і зав-

дань податкового адміністрування, функцій та 

принципів податкового адміністрування, чинників 

податкового адміністрування, механізмів податко-

вого адміністрування, процедур та інструментарію 

податкового адміністрування, суб'єктів та об'єктів 

податкового адміністрування. 

Метод податкового адміністрування [2, c. 360] 

– це сукупність теоретичних, методичних і практич-

них положень, підходів, способів, прийомів, за до-

помогою яких здійснюється податкове 

адміністрування в процесі реалізації податкової 

політики держави. Податкове адміністрування як 

особлива організаційно-управлінська діяльність у 

сфері податкових відносин знаходить свій прояв че-

рез реалізацію притаманних йому функцій. Вва-

жається, що основними функціями податків є 

фіскальна та регулююча. Відтак, метою податкового 

адміністрування як особливого процесу управління 

податковими відносинами є повноцінна реалізація 

вказаних функцій. Фіскальна функція податків ре-

алізується через забезпечення достатніх податкових 
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надходжень у належних обсягах і належні строки [3, 

c. 14]. Регулююча функція податків реалізується че-

рез створення стимулюючих і дестимулюючих ва-

желів регулювання окремих економічних явищ і 

процесів з урахуванням завдань державної соціаль-

но-економічної політики. Вважається, що у прак-

тичному значенні підтвердженням високої ефектив-

ності реалізації регулюючої функції податків є до-

тримання критеріїв і стандартів податкової політи-

ки, що визначають провідні міжнародні організації. 

Механізм податкового адміністрування зазви-

чай на практичному рівні включає в себе податкове 

прогнозування та планування, облік платників по-

датків, інформаційно-аналітичне забезпечення про-

цесів оподаткування, податковий контроль, подат-

кове консультування та інші складові [4, c. 45].  

Процес податкового адміністрування ре-

алізується внаслідок функціонування особливого 

механізму, що на практиці передбачає виконання 

певних регламентованих нормами права процедур 

(операцій). Процедура податкового адміністрування 

ґрунтується на виконанні норм податкового права. 

Джерелами податкового права є Конституція 

України [5] (в якій містяться конституційні приписи 

про загальний порядок функціонування системи 

оподаткування), Податковий кодекс України [6], 

інші законодавчі акти, що регулюють відносини у 

сфері оподаткування. Норми податкового права ре-

гулюють, зокрема, порядок взаємодії податкових 

органів і платників податків, а також визначають 

їхні права й обов'язки.  

Вважається, що суб'єктами податкових пра-

вовідносин можуть бути [1, c. 197]: адміністративно-

територіальні утворення (держава, адміністративно-

територіальні одиниці), колективні суб'єкти (органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації) та індивідуаль-

ні суб'єкти (громадяни, підприємці – фізичні особи). 

Найбільший обсяг завдань із забезпечення податко-

вого адміністрування на практичному рівні покла-

дається на державні податкові інспекції – органи й 

установи державної фіскальної служби. Однак 

суб'єктами податкового адміністрування можуть бу-

ти не лише державні органи, але й юридичні та 

фізичні особи, які у визначених законом випадках 

виступають не лише як платники податків, а ще як 

податкові агенти, що забезпечують окремі процеду-

ри управління процесом податкового 

адміністрування.  

Об'єктом податкового адміністрування є подат-

кові надходження (у вигляді податків, зборів, інших 

обов'язкові платежів) до бюджетів усіх рівнів. В ре-

зультаті податкового адміністрування забезпечу-

ються повні і своєчасні (відповідно до затверджених 

планів) надходження податків, зборів, інших 

обов'язкових платежів. Механізм податкового 

адміністрування спрямований на підтримку високої 

результативності податкової системи, яка прояв-

ляється зокрема через реалізацію всіх притаманних 

їй функцій. 

Процедури адміністрування податків можна 

розглядати в двох площинах [2, c. 364]: в площині 

функцій і завдань, які знаходяться в юрисдикції ор-

ганів державної виконавчої влади, та в площині 

функцій і завдань, що входять в повноваження си-

стеми органів державної фіскальноїслужби (рис. 1). 

Функція організації знаходить своє вираження і 

в технологіях податкового адміністрування. Світо-

вий досвід в галузі оподаткування, перехід до 

постіндустріальної стадії розвитку суспільства, коли 

найбільшою цінністю стають інформація та послуги, 

рівень та темпи розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій створюють можливості 

для побудови ефективного механізму податкового 

адміністрування. Побудова такого механізму немо-

жлива без типізації, уніфікації, стандартизації про-

цесів податкового адміністрування на базі сучасних 

інформаційних технологій.  

Система податкового адміністрування – це су-

купність елементів (інструментів) податкового 

адміністрування, в результаті дії яких забезпечуєть-

ся процес управління у сфері оподаткування. Си-

стема податкового адміністрування складається з 

таких елементів [7, c. 202]: організація податкових 

відносин; прогнозування та планування податкових 

надходжень; адміністративне регулювання податко-

вих відносин; консультативна робота; податковий 

контроль; адміністрування податкового боргу; впро-

вадження сучасних технологій податкового 

адміністрування. 

Організація податкових відносин, як елемент 

податкового адміністрування, забезпечується через 

особливу правотворчу діяльність уповноважених 

державних органів, а також шляхом ухвалення нор-

мативно-правових актів різного рівня, що регулю-

ють процес управління у сфері оподаткування [7, c. 

203].  

З методологічної точки зору в організації пода-

ткових відносин беруть участь державні органи всіх 

гілок влади: орган законодавчої влади встановлює 

законодавчі приписи у сфері оподаткування, обов'я-

зкові до виконання всіма учасниками податкових 

правовідносин; органи виконавчої влади забезпечу-

ють практичну реалізацію процесу управління у 

сфері оподаткування, в тому числі щодо податково-

го моніторингу, обліку надходжень, податкового 

контролю, стягнення податкового боргу тощо; орга-

ни судової влади вирішують індивідуальні спори у 

сфері оподаткування, постановлюючи рішення, обо-

в'язкові до виконання відповідними сторонами (уча-

сниками) спору [1, c. 198].  

З точки зору економічного дослідження подат-

кове адміністрування забезпечує управління відно-

синами у сфері оподаткування, а вказане управління 

проявляється на всіх рівнях регулювання податкової 

системи. Законодавчий орган затверджує перелік 

податків, їх елементи та механізми контролю – за-

значене є законодавчою підставою для відповідних 

управлінських дій і розробки необхідного методич-

но-інструктивного забезпечення. Законодавчий орган,  
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Рис. 1. Процедури адміністрування податків 

Джерело: наведено з [2, c. 364] 

 

крім того, щорічно у законі про державний бюджет 

затверджує показники надходжень різних податків, 

що є своєрідним завданням для податкових органів 

у частині мобілізації вказаних надходжень на основі 

реалізації законодавчо визначеного обсягу прав і 

компетенції. Отже, законодавчий орган також є сво-

єрідною інституцією податкового адміністрування, 

оскільки в межах компетенції здійснює державне 

управління податковими відносинами. 

На сьогодні органи фіскальної служби впро-

ваджують сучасні технології при обслуговуванні 

платників податків; значну увагу приділяють 

роз’яснювальній роботі, в тому числі щодо тлума-

чення основних положень Податкового кодексу, а 

також вдосконаленню процедур надання податкової 

звітності та скороченню рівня безпосереднього 

„контакту” платника податку з представниками кон-

тролюючого органу [8, c. 43]. 

Особливий напрям організації податкових 

відносин – розробка й обговорення законодавчих 

змін, спрямованих на удосконалення механізму по-

даткового адміністрування. Цю роботу можуть ви-

конувати будь-які органи, в тому числі законодавчої 

і виконавчої влади, а також наукові установи, 

Органи державної 

виконавчої влади 

Розробка концепцій оподаткування із врахуванням закономірно-

стей і стратегічних суспільно-політичних цілей держави, їх 

оцінка 

Вибір і обґрунтування оптимальної податкової політики, яка 

зберігає або змінює загальні методичні підходи до оподаткування 

Розробка контрольних завдань щодо забезпечення податкових 

надходжень 

Система органів  

фіскальної служби 

Контроль за виконанням рішень у сфері 

оподаткування, прийняття заходів опера-

тивного впливу при встановленні пору-

шень податкового законодавства 

Економічний аналіз виконання рішень у 

сфері оподаткування 

Узагальнення результатів функціонування 

податкового механізму, його елементів 

Складання узагальнюючих висновків що-

до реалізації прийнятої тактики і стратегії 

оподаткування, вияв закономірностей у 

порівнянні з попередніми періодами 

Відпрацювання напрямків вдосконалення 

системи оподаткування або її окремих її 

секторів 

Контроль у 

сфері  

податкових 

відносин 
Моніторинг 

економічного  

середовища 

Врахування змін складу платників податків 

Врахування змін цін і цінової політики 

Врахування галузевих тенденцій в економіці та при-

бутковості 

Врахування змін виробничої і соціальної структури 

Врахування кон’юктури ринку 

Врахування змін у зовнішньоекономічній діяльності 
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експертні та громадські організації і навіть окремі 

громадяни (громадяни мають конституційне право 

на звернення, в якому можуть викладатися будь-які 

пропозиції, в тому числі і щодо внесення змін до за-

конодавства). Але важливо розуміти, що реальним 

суб'єктом вказаного процесу є лише орган, уповно-

важений ухвалювати певне управлінське рішення. 

Такий орган приймає рішення щодо того, чи вноси-

ти відповідні зміни до нормативно-правової бази [9, 

c. 284].  

Наступний елемент податкового 

адміністрування – прогнозування та планування по-

даткових надходжень. Це складний процес визна-

чення майбутніх параметрів (показників) податко-

вих доходів до бюджетів усіх рівнів, що базується 

на відповідній методології. Під плануванням подат-

кових надходжень розуміється процес розробки 

планів щодо акумуляції у бюджетах різних рівнів 

доходів у вигляді податків, зборів та інших обов'яз-

кових платежів [10, c. 27]. Методологія прогно-

зування та планування обсягу податкових надход-

жень, в тому числі у розрізі різних податків, різних 

територій (регіонів) і різних податкових періодів, 

розвивається разом із розвитком економічної науки, 

зокрема економіко-математичного моделювання, 

фінансового прогнозування, фінансового аналізу.  

Основні аспекти організації діяльності щодо 

прогнозування та планування обсягу податкових 

надходжень врегульовано правовими нормами (зо-

крема, нормами Бюджетного кодексу та підзакон-

ними актами). При цьому практичні розрахунки по-

даткових надходжень здійснюються на основі нау-

ково обґрунтованих методик (закріплених у 

відповідних інструкціях) [9, c. 18].  

Організація фінансового контролю взагалі та 

податкового контролю зокрема є важливою 

функцією держави, яка забезпечує умови нормаль-

ного функціонування фінансової системи, оскільки 

ринкові умови не відміняють необхідності система-

тичного контролю фінансово-господарської діяль-

ності підприємств, організацій, установ усіх форм 

власності, вжиття заходів щодо попередження й 

ліквідації недоліків [11, c. 38]. Податковий контроль 

як елемент управління податковою системою є 

об'єктивно необхідним, адже він спрямований на 

підтримку нормального функціонування фіскальної 

системи держави через виявлення відхилень (пору-

шень податкового законодавства), виправлення цих 

відхилень (стягнення заборгованості), попередження 

негативних явищ у майбутньому (зокрема, через си-

стему санкцій).  

Згідно з п. 61.1 ст. 61 Податкового Кодексу 

України [6], податковий контроль – це система за-

ходів, що вживаються контролюючими органами з 

метою контролю правильності нарахування, повно-

ти та своєчасності сплати податків і зборів, а також 

дотримання законодавства з питань проведення ро-

зрахункових і касових операцій, патентування, 

ліцензування та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі ор-

гани. Метою податкового контролю слід вважати 

забезпечення зміцнення податкової системи держа-

ви через здійснення моніторингу і перевірки вико-

нання платниками податків вимог податкового за-

конодавства.  

Основним завданням податкового контролю 

слід визнати перевірку дій і рішень платників по-

датків щодо законності, повноти та своєчасності 

внесення податків, зборів та обов'язкових платежів 

[12, c. 590]. Податковий контроль здійснюється від 

імені держави, а процес податкового контролю ре-

гулюється правовими нормами й реалізується на за-

садах державного примусу.  

Результати досліджень. Одним із засобів 

спрощення та удосконалення процесу 

адміністрування податків є розробка технологічних 

карт [2, c. 358-368]. Останні представляють собою 

повний та послідовний опис процедур щодо 

адміністрування того чи іншого виду податку. В 

узагальненому вигляді технологічні карти мають та-

кий вигляд (рис. 2). 

Такі технологічні карти можуть бути розроб-

лені за кожним  загальнодержавним та місцевим по-

датком і збором, адміністрування яких проводиться 

на певній території. Застосування технологічних 

карт в процесі адміністрування податків дозволяє не 

тільки полегшити процедури адміністрування, а і 

підвищить їх ефективність [2, c. 366]. 

Платники податків, виконуючи податкові зо-

бов'язання та формуючи таким чином доходи бюд-

жету, витрачають частину своїх доходів (прибуток 

або заробітну плату), тобто змушені начебто «штуч-

но» погіршувати свій фінансовий стан. Зовсім не 

дивно, зважаючи на небажання платників погіршу-

вати свій добробут, що стосовно них як учасників 

податкових відносин застосовуються примусові за-

соби, а основним методом податкового регулювання 

в цих умовах виступає імперативний. Але в умовах 

громадянського суспільства, яке набуває в умовах 

посткризового розвитку все більш характерних рис, 

імперативність не означає вседозволеність. Імпера-

тивність, крім обов'язковості, означає також 

відповідальність держави за правильність обраної 

моделі податкової політики [13, c. 147]. 

На державу покладається відповідальність як за 

формування привабливого податкового клімату, так 

і за ефективність механізму загального податкового 

адміністрування. Прорахунки у цій сфері призво-

дять до програшу у міжкраїнній податковій конку-

ренції і, як наслідок, відпливу основних чинників 

виробництва на інші ринки. Можливості маніпулю-

вання параметрами податкового механізму (в тому 

числі щодо зміни ставок податків) у макроекономіч-

ному регулюванні пов'язані з результатами вироб-

ництва, обсягом та структурою споживання, кре-

дитною активністю, розвитком продуктивних сил та 

економічних відносин. 
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Рис. 2. Проект технологічної карти в узагальненому вигляді 

Джерело: наведено з [2, c. 366] 

 

Трансформація податкових відносин відбу-

вається насамперед внаслідок розвитку економічної 

системи, становлення її елементів. Податкове регу-

лювання спрямоване на здійснення позитивного 

впливу на загальні тенденції економічного розвитку 

або окремих елементів економічної системи (регіо-

нальні, галузеві, кластерні тощо) [1, c. 199]. В таких 

умовах, як правило, спостерігається зниження по-

казників результативності й ефективності податко-

вого адміністрування. Ухвалюючи рішення про за-

стосування податкової пільги для товаровиробників 

певної галузі, органи влади враховують можливість 

розширення інвестиційної активності у майбутнь-

ому за рахунок акумуляції цими товаровиробниками 

додаткових фінансових ресурсів (прибутку, аморти-

зації). 

Висновки. Технологія  управління процесом 

адміністрування податків в умовах трансформацій-

них змін ґрунтується на теоретико-методологічній 

платформі інституційної економіки. Теоретичні й 

методологічні засади трансформації економічної си-

стеми, яка знаходиться на етапі посткризового ро-

звитку, формують потребу у створенні раціональних 

важелів податкового адміністрування податків, що у 

свою чергу надає змогу не тільки опанувати сутність 

і характер різноспрямованих тенденцій у сфері опо-

даткування, але й сприяє підтримці довіри до дер-

жавної податкової політики на засадах партнерства і 

компромісу. 
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Кушал И. Н. Технология управления процессом 

администрирования налогов в Украине. 

В статье рассмотрены ключевые составляющие 

технологии управления процессом администрирования 

налогов, исследованы функции и принципы налогового 

администрирования, факторы налогового 

администрирования, механизм налогового 

администрирования, процедуры и инструменты 

налогового администрирования, субъекты и объекты 

налогового администрирования. Установлена причинно-

следственную связь между эффективностью управления 

процессом администрирования налогов и уровнем доверии 

между субъектами налогообложения. Определены 

основные цели, составляющие, направления 

совершенствования механизма администрирования 

налогов и ожидаемые результаты от внедрения 

предложенных мероприятий в соответствии с 

приоритетами устойчивого развития Украины. 

Ключевые слова: технология, администрирование, 

налог, процесс, управление, механизм, контроль 

 

Kushal I. Technology management of the process of 

tax administration in Ukraine 

The article considers the key components of the technol-

ogy for managing the administration of taxes, the functions 

and principles of tax administration, the factors of tax admin-

istration, the mechanism of tax administration, procedures 

and instruments of tax administration, subjects and objects of 

tax administration are examined. A causal relationship has 

been established between the efficiency of managing the pro-

cess of tax administration and the level of trust between taxa-

tion subjects. The main components, directions of improving 

the mechanism of administration of taxes and expected results 

from the introduction of the proposed activities in accordance 

with the priorities of sustainable development of Ukraine are 

determined. 

Keywords: technology, administration, tax, process, 

management, mechanism, control 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ІНСТИТУТИ  

ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Ліпич Л.Г. 

 

 

PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE REGION:  

INSTITUTES AND GOALS OF ENTERPRISES' ACTIVITIES 

 

Lipych L.H. 
 

 

 
Стаття присвячена дослідженню забезпечення сталого 

розвитку регіону. Сталий розвиток регіону обумовлюєть-

ся визначенням відповідних цілей економічного, соціально-

го та екологічного розвитку та виявлення умов щодо їх 

досягнення. Досліджено необхідність встановлення від-

повідних концепції сталого розвитку цілей діяльності під-

приємств. Визначено деякі цілі діяльності підприємств, 

досягнення яких сприятиме сталому розвитку регіону, 

оскільки дозволять поліпшити економічні зв'язки між су-

б'єктами, покращити результати їхньої діяльності, 

сприяти налагодженню партнерств між державою і біз-

несом, формуванню і розвитку трудових ресурсів, розви-

тку соціального капіталу, охороні навколишнього середо-

вища та ресурсозбереженню на рівні регіону.. Окреслено 

необхідність формування відповідних інститутів, які за-

безпечуватимуть формальні і неформальні умови сталого 

розвитку регіону. Визначено основні функції таких ін-

ститутів. 

Ключові слова: сталий розвиток, інститут, цілі, регіон, 

підприємство. 

 

 

Вступ. Перехід на шлях до сталого розвитку є 

однією з найбільш актуальних проблем, що стоять 

перед вітчизняними регіонами. Метою такого пере-

ходу є забезпечення економічного зростання і роз-

витку, і одночасно захист навколишнього середо-

вища і відтворення ресурсної бази з урахуванням ін-

тересів майбутніх поколінь. Від сталого розвитку 

регіону залежить сталий розвиток країни та умови 

функціонування підприємств регіону. А результати 

діяльності підприємств, в свою чергу, впливають на 

сталий розвиток регіону.  

Сучасні умови економіки регіонів характери-

зуються високим рівнем нестабільності та невизна-

ченості зовнішнього середовища господарювання, 

збільшенням впливу його чинників на економіку і 

управління підприємством. Плинний розвиток нові-

тніх технологій, поява нових товарів і ринків, різкі 

коливання ринкового попиту, зміну у державному 

регулюванні економікою, кризові явища обумовлю-

ють складність завдання організації та розвитку су-

часного виробництва. У такому середовищі діяль-

ність підприємств має бути спрямована на всебічне 

задоволення потреб різних груп інтересів. Тож акту-

альним є постановка відповідних цілей на підприєм-

ствах, створення інститутів, які б забезпечували ста-

лий розвиток регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сталий розвиток регіону є актуальною проблемою, 

яка розглядалася у працях багатьох дослідників, 

таких як Е.М. Лібанова, М.А. Хвесик, О.М. Али-

мов, О.І. Амоша, В.М. Василенко, О.Ф. Новикова, 

В.С. Кравців, М.О. Кизим, А.І. Бутенко, А.О. Кова-

ленко [1], С. М. Гріневська [2], В. Г. Поліщук [3] та 

ін. У працях дослідників розглянуто значну кіль-

кість питань, таких як проблеми оцінювання стало-

го розвитку регіонів, відтворення і використання 

потенціалу сталого розвитку регіонів, модернізація 

складових потенціалу сталого розвитку регіонів, 

стимулювання сталого розвитку регіону та його 

перспективи тощо. Проте актуальним залишається 

дослідження забезпечення сталого розвитку регіо-

ну на основі встановлення відповідних цілей підп-

риємствами та формування відповідних інститутів 

на регіональному рівні. 

Метою статті є дослідження можливості за-

безпечення сталого розвитку регіону за рахунок по-

становки і досягнення відповідних цілей діяльності 

підприємств та створення необхідних інститутів. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтуван-

ня отриманих результатів дослідження. Сталий 

розвиток регіону означає підвищення рівня подо-

лання ним несприятливих соціальних, економічних і 

екологічних ризиків та тенденцій, із спроможністю 

регіону забезпечувати збалансований розвиток, са-

морегулювання, самовдосконалення із максималь-

ним використанням внутрішніх, а також зовнішніх 

позикових ресурсів для задоволення потреб насе-

лення регіону. Сталий розвиток регіону обумовлю-
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ється визначенням цілей соціального розвитку та 

виявлення умов щодо їх досягнення, при яких еко-

номічні цілі є похідними від соціальних цілей і є за-

собом забезпечення сталого розвитку в цілому [2]. 

Слід згадати також і про екологічні цілі діяльності 

підприємств в регіонах, які спрямовані на захист на-

вколишнього середовища, зменшення негативного 

впливу результатів своєї діяльності, ресурсозбере-

ження тощо. 

Ресурсозбереження представляє собою процес 

раціонального формування і оптимального викорис-

тання ресурсів, необхідний для ефективного досяг-

нення цілей функціонування і розвитку суб`єкта го-

сподарювання. При чому, слід звернути увагу не 

лише на ефективному використанні обмежених еко-

номічних ресурсів, але й на їх раціональному фор-

муванні. Справді, в більшості випадків, наприклад, 

промислове підприємство користується вже наяв-

ними в економіці матеріальними, трудовими та ін-

шими ресурсами, лише намагаючись організувати і 

використовувати їх усередині виробничого процесу 

[4].  

Як вже зазначалось у [4], промислове підпри-

ємство може раціонально вплинути на процес фор-

мування перспективних виробничих ресурсів, зок-

рема такими способами: за допомогою навчання та-

лановитої молоді у профільних навчальних закладах 

із зобов’язанням відпрацювати хоча б мінімальний 

термін на цьому підприємстві (а можливо і прохо-

дження виробничої практики з виконанням певних 

завдань); за допомогою створення власних джерел 

енергії (використання потенційно більш дешевих 

альтернативних енергетичних ресурсів); створенням 

профільного науково-дослідного інституту або уста-

нови, що займається як фундаментальними, так і 

прикладними дослідженнями (підвищення ймовір-

ності ефективного використання у виробництві до-

сягнень науково-технічного прогресу у майбутньо-

му), створенням промислового кластера, у тому чис-

лі з використанням інструментарію державно-

приватного партнерства, що дозволить економити 

транспортні витрати та інші витрати, пов'язані з по-

ставкою сировини, матеріалів, комплектуючих). Зро-

зуміло, що подібні заходи вимагають попередніх ви-

трат, і деколи досить суттєвих, але вони за умови 

раціональної організації відповідних бізнес-процесів 

здатні забезпечити в майбутньому "надходження" на 

підприємство не тільки потенційно більш дешевих, 

але і більш якісних трудових, матеріальних, інфор-

маційних та інших ресурсів. За суттю, окреслені ті 

цілі підприємства, які сприятимуть не лише своєму 

особистому процвітанню, а і сталому розвитку регі-

ону, оскільки дозволять поліпшити економічні зв'яз-

ки між суб'єктами, покращити результати їхньої дія-

льності, сприяти налагодженню партнерств між 

державою і бізнесом, формуванню і розвитку трудо-

вих ресурсів, розвитку соціального капіталу, охороні 

навколишнього середовища та ресурсозбереженню 

на рівні регіону. 

Ресурсозбереження припускає оптимальне ви-

користання обмежених економічних ресурсів. Оп-

тимальність передбачає не тільки раціональність ви-

користання конкретних видів ресурсів, але й ефек-

тивність їх взаємодії у виробничому процесі, їх най-

краще поєднання. Логічним же результатом оптима-

льного використання ресурсів є найбільш ефективне 

досягнення цілей підприємства (чи іншої економіч-

ної системи). Отже, сталий розвиток економічної 

системи залежить від конкретних цілей функціону-

вання і розвитку суб'єкта господарювання. 

У [5] вже зазначалось про доцільність і важли-

вість застосування принципу цілеспрямованості в 

діяльності підприємств, тобто визначення конкрет-

ного параметру економічних категорій, які в повно-

му обсязі характеризують дійсний стан підприємст-

ва на галузевому ринку його діяльності і чинники, 

що впливають (або можуть вплинути) на його кон-

курентоздатну чи фінансово-майнову позицію, а та-

кож ситуацію в регіоні. 

Стан соціо-еколого-економічної ситуації на те-

риторії регіонів зумовлює необхідність застосування 

системи заходів стимулюючого впливу, спрямовано-

го на подолання негативних явищ у соціальній, еко-

номічній та екологічній сферах розвитку регіонів. 

Лише системні перетворення й модернізація існую-

чих підходів до активізації розвитку регіонів у соці-

альній, економічній та екологічній сферах дозволить 

досягти сталого розвитку регіонів. Для цього необ-

хідно формувати й реалізовувати стратегію стиму-

лювання сталого розвитку регіонів. Головною метою 

стратегії стимулювання сталого розвитку регіонів є 

досягнення сталого розвитку регіону з дотриманням 

принципів рівноважності, збалансованості, гармо-

нійності, стабільності, конкурентоспроможності та 

безпеки за допомогою застосування комплексної си-

стеми взаємопов'язаних і високоефективних заходів 

активізуючого впливу на регіональну систему [3]. 

Слід погодитися з авторами [3], що серед на-

прямів стимулювання сталого розвитку регіону є 

зростання капіталовкладень у соціальну інфраструк-

туру; збільшення фінансування освіти, охорони здо-

ров'я й соціального захисту населення; зменшення 

податкового навантаження на населення регіону; за-

провадження бюджетного інвестування соціальних 

проектів, зростання інвестицій у розробку та впро-

вадження нових технологічних процесів у промис-

ловості, сільському господарстві, транспорті, будів-

ництві; розширення функцій місцевих податкових 

платежів; збільшення бюджетних інвестицій і кре-

дитів на розвиток економіки регіону, збільшення по-

даткових надходжень від підприємств-забруднювачів 

навколишнього середовища; активізація пропаганди 

та реклами туристично-рекреаційного потенціалу 

регіонів України; збільшення залучення інвестицій в 

проекти, пов'язані із збереженням довкілля; зрос-

тання бюджетного фінансування програм з охорони 

довкілля та інші. Слід додати, що досягнення цих 

цілей можливе за умови створення відповідної сис-
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теми інститутів, яка забезпечуватиме сталий розви-

ток регіону.  

Функціонування інститутів забезпечуватиме 

формальні і неформальні умови сталого розвитку 

регіону. Це може бути економічні, політичні інсти-

тути, інститути культури та релігії. Процес інститу-

ціоналізації сталого розвитку регіону означатиме 

створення упорядкованої системи відносин, яка 

включатиме до себе і цілепокладання на підприємс-

твах для отримання відповідних результатів. При 

чому, за аналогією з [6], інститути виконуватимуть 

певні загальні функції, такі як: 

функція закріплення і відтворення суспільних 

відносин: будь-який інститут закріплює, стандарти-

зує поведінку членів суспільства за рахунок своїх 

правил, норм поведінки; 

регулятивна функція забезпечує регулювання 

взаємовідносин між членами суспільства шляхом 

вироблення шаблонів поведінки, регламентації їх 

дій; 

інтеграційна функція включає в себе процес 

взаємозалежності і взаємовідповідальності членів 

різних соціальних груп та економічних систем; 

транслююча функція, змістом якої є передача 

соціального досвіду, залучення до цінностей, норм, 

ролей даного суспільства. 

Висновки та перспективи подальшого дослі-

дження. Таким чином, сталий розвиток регіону 

обумовлюється визначенням відповідних цілей еко-

номічного, соціального та екологічного розвитку та 

виявлення умов щодо їх досягнення. Підприємства 

мають встановлювати такі цілі, які сприятимуть не 

лише своєму особистому процвітанню, а і сталому 

розвитку регіону, оскільки дозволять поліпшити 

економічні зв'язки між суб'єктами, покращити ре-

зультати їхньої діяльності, сприяти налагодженню 

партнерств між державою і бізнесом, формуванню і 

розвитку трудових ресурсів, розвитку соціального 

капіталу, охороні навколишнього середовища та ре-

сурсозбереженню на рівні регіону. 

Іншим важливим аспектом забезпечення стало-

го розвитку регіону є формування відповідних ін-

ститутів, які забезпечуватимуть залучення суб'єктів 

регіону до визнаних цінностей сталого розвитку, ре-

гулювання взаємовідносин між суб'єктами регіону, 

встановлення їх взаємозалежності і взаємовідпові-

дальності, передача відповідного досвіду щодо 

встановлення цілей та досягнення результатів іншим 

суб'єктам. Доцільним є подальші дослідження у га-

лузі інституційного забезпечення сталого розвитку 

регіонів. 
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Липич Л. Г. Обеспечение устойчивого развития 

региона: институты и цели деятельности предприятий 
Статья посвящена исследованию обеспечения 

устойчивого развития региона. Устойчивое развитие ре-

гиона обуславливается определением соответствующих 

целей экономического, социального и экологического раз-

вития и выявления условий для их достижения. Исследо-

вана необходимость установления соответствующих 

концепции устойчивого развития целей деятельности 

предприятий. Определены некоторые цели деятельности 

предприятий, достижение которых будет способство-

вать устойчивому развитию региона, поскольку позволят 

улучшить экономические связи между субъектами, улуч-

шить результаты их деятельности, способствовать 

налаживанию партнерства между государством и биз-

несом, формированию и развитию трудовых ресурсов, 

развития социального капитала, охране окружающей 
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среды и ресурсосбережению на уровне региона. Определе-

ны необходимость формирования соответствующих ин-

ститутов, обеспечивающих формальные и неформальные 

условия устойчивого развития региона. Определены ос-

новные функции таких институтов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, институт, 

цели, регион, предприятие. 

 

Lipych L. H. Promoting sustainable development in 

the region: institutes and goals of enterprises' activities 

The article is devoted to the study of sustainable devel-

opment of the region. Sustainable development of the region is 

conditioned by the definition of the relevant objectives of eco-

nomic, social and environmental development and the identifi-

cation of conditions for their achievement. The necessity of es-

tablishing the appropriate concept of sustainable development 

of the goals of the enterprises' activity was explored. Some 

goals of the enterprises are defined, achievement of which will 

promote sustainable development of the region. These goals 

will improve the economic relations between the entities, im-

prove the results of their activities, promote the establishment 

of partnerships between the state and business, the formation 

and development of labour resources, the development of so-

cial capital, environmental protection and resource conserva-

tion at the regional level. The necessity of formation of the 

corresponding institutes, which will provide formal and in-

formal conditions of sustainable development of the region, is 

outlined. The basic functions of such institutes are determined. 

These institutes will ensure attraction of subjects of the region 

to recognized values of sustainable development, regulation of 

relations between subjects of the region, establishment of their 

interdependence and mutual responsibility, transfer of rele-

vant experience in setting goals and achieving results by other 

subjects. 

Key words: sustainable development, institute, goals, 

region, enterprise. 
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СЦЕНАРІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО  

САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СУСПІЛЬСТВА  
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SCENARIOS OF THE REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC POLICY ON THE  

SELF-PROTECTION OF DEMOCRATIC TRANSFORMATIONS OF SOCIETY 

 

Likhonosova G. 
 

 

 
У статті відображено шляхи розробки сценаріїв регіона-

льної соціально-економічної політики щодо самозабезпе-

чення демократичних перетворень суспільства. Шляхом 

використання положень теорії катастроф сформовано 

концептуальне підґрунтя для удосконалення існуючої по-

літики розвитку регіональної економіки та міжтерито-

ріального вирівнювання. Запропоновані методичні підходи 

для розробки механізмів, завдяки яким можна моделюва-

ти регіональну соціально-економічну політику у межах 

природної ємності та урахуванням критичних моментів - 

значень внутрішніх та зовнішніх економічних, соціальних 

та екологічних факторів. 

Ключові слова: сценарії, регіональна політика, демокра-

тичні перетворення, самозабезпечення, соціально-

економічна система. 

 

 

Вступ. Теоретико-методологічним підґрунтям 

для розробки сценаріїв регіональної соціально-

економічної політики самозабезпечення обрано апа-

рат теорії катастроф [1, с. 260-264; 2, с. 12-27; 3, с. 

117; 4, с. 23], який дозволяє дослідити ситуації, у 

яких регіональна економіка під впливом соціальних 

та екологічних факторів втрачає та згодом набуває 

свою структурно-кількісну рівновагу. При цьому, 

внаслідок апріорі діючого правила крихкості та не 

стабільності соціально-економічної системи регіону 

стан її структурно-кількісної рівноваги досягається 

та підтримується за рахунок синергетичного ефекту 

від сумарної дії багатьох факторів, які у даних умо-

вах виконують функцію «творення». Однак, ця рів-

новага порушується через доволі мале коливання 

значення будь-якого фактора. І це коливання авто-

матично призводить до того, що функція «творен-

ня», притаманна кожному з факторів соціальної, 

екологічної та економічної системи під час їх ком-

плексної взаємодії, змінюється на протилежну фун-

кцію «руйнації».  

Так, під час регулювання економічного розвит-

ку регіону згідно існуючих концептуальних підходів 

та механізмів соціальні фактори, такі, як параметри 

поведінки соціальної системи, враховуються, але у 

той же час спостерігається нехтування, на перший 

погляд, другорядними чинниками, які внаслідок сво-

їх малих величин у межах загальної регіональної 

економіки можуть здаватися не важливими та не 

значними.  

Такими факторами можуть виявитися швид-

кість приросту або спаду міграційних процесів; при-

скорення приросту або спаду норми використання 

робочого часу регіональною економікою, відхилен-

ня у нормі забруднення навколишнього середовища, 

температурній нормі клімату, рівні водних акваторій 

тощо. 

Постановка проблеми. Якщо під час побудови 

економіко-математичних моделей регіонального ре-

гулювання припускати, що залежність економічних 

параметрів від соціальних факторів описується та-

кою функцією, при якій варіювання названих вище 

другорядних чинників призводить лише до не знач-

них кількісних відхилень результуючих економіч-

них показників, то тоді упущення цих «малих» фак-

торів у регулюючих механізмах виправдано. Однак, 

саме ці другорядні, не значні для масштабних регу-

люючих механізмів фактори згідно раніше описано-

го принципу крихкості соціально-економічної сис-

теми регіону здатні її зруйнувати через раптову та 

непередбачувану зміну вектору та характеру впливу 

на усю систему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

сліджувати економічні процеси у регіоні, які відбу-

ваються під впливом екологічних факторів, та роз-

робляти на цій основі регулюючі механізми за до-

помогою таких функцій, на характер і динаміку яких 

не впливають зміни у «малих» факторах, є не ефек-

тивним. Тому що у цьому випадку стає не можли-

вим визначити область стійкості соціально-

економічної системи, її структурної рівноваги, мо-

менти виникнення біфуркацій, які загрожують втра-

тою існуючих структурних зв’язків, та обґрунтувати 
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регіональну економічну політику залежно від дина-

міки параметрів природного середовища. Саме через 

врахування «малих» екологічних параметрів можна 

спостерігати, як економічні процеси змінюють свою 

структуру, а значить і рівновагу.  

Метою статті є розробка сценаріїв регіональ-

ної соціально-економічної політики щодо самозабе-

зпечення демократичних перетворень суспільства, 

використовуючи теорію катастроф. 

Результати дослідження. Шляхом викорис-

тання положень теорії катастроф сформуємо конце-

птуальне підґрунтя для удосконалення існуючої по-

літики розвитку регіональної економіки та міжтери-

торіального вирівнювання, а також для розробки 

новітніх механізмів, за допомогою яких можна мо-

делювати регіональну соціально-економічну політи-

ку у такий спосіб, що вона існувала у межах приро-

дної ємності з урахуванням критичних моментів, 

при яких збіг значень внутрішніх та зовнішніх еко-

номічних, соціальних та екологічних факторів зумо-

влює різкі зміни у регіональній системі в цілому і 

траєкторії її подальшої поведінки. 

На рис. 1 наведено групи сценаріїв (траєкто-

рій), за якими може розвиватися регіональна соціа-

льно-економічна політика під впливом різних фак-

торів економічного, соціального характеру з метою 

ініціювання процесу перетворення суспільства. Гру-

па сценаріїв А) відображає соціально-економічні бі-

фуркації типу «катастрофа», а група сценаріїв Б) со-

ціально-економічні біфуркації типу «прогрес». 

 

 

 
А) Група соціально-економічних біфуркацій типу «катастрофа» 

Б) Група соціально-економічних біфуркацій типу «прогрес» 

Рис. 1. Сценарії розвитку регіональної соціально-економічної політики під впливом факторів  

ініціювання перетворення суспільства 

Джерело: розроблено автором 
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Під соціальною та економічною біфуркацією 
будемо розуміти у даному прикладі таку ситуацію, у 
якій соціальна та економічна система втрачають 
структурну рівновагу у певний момент часу. Замість 
часу у якості чинників критичного стану соціально-
економічної системи регіону можуть виступати 
будь-які інші фактори. 

Теорія біфуркацій дає уявлення про те, які саме 
зміни відбудуться у, наприклад, регіональній соціа-
льно-економічній системі, які саме рішення виник-
нуть, як зміниться характер зв’язків у названій сис-
темі та її поведінка, якщо параметри системи перей-
дуть встановлені критичні межі. Момент виникнен-
ня екологічної або економічної біфуркації ототож-
нюється зі спонтанними, стрибкоподібними якісни-
ми змінами, розривами у русі системи [3, с. 145]. 
Тому у момент біфуркації виникає необхідність ана-
лізу альтернативних паралельно можливих сценаріїв 
розвитку подій. 

Оскільки втрата структурної соціально-
економічної рівноваги у регіональній економіці ха-
рактеризується руйнацією внутрішніх та зовнішніх 
структурних зв’язків, то соціальна та економічна си-
стеми при цьому потрапляють у стан хаосу, який 
супроводжується низьким рівнем контрольованості, 
керованості та може мати непередбачувані наслідки 
зі зміною траєкторії розвитку всієї соціально-
економічної системи. 

За траєкторією руху у стані турбулентності 
(«жирна» лінія на рис. 1) економічна та соціальна 
системи можуть розвиватися до тих пір, поки відно-
сно фактору, за яким моделюється соціально-
економічний розвиток, не буде прийняте регулююче 
рішення, яке виведе ці системи на якісно новий рі-
вень існування з новою структурною рівновагою та 
видозміненими структурними зв’язками (суцільна 
лінія на рис. 1). 

Припустимо, що у момент часу, t1, внаслідок 
застарілих технологій, енергомістких необоротних 
активів, втрати конкурентоспроможності продукції 
та послуг рівень економічного розвитку регіону на-
близився до критичного стану – біфуркація 4 (графік 
А2). Перед органами місцевого самоврядування по-
стає проблема вибору рішення: провести капітальну 
модернізацію необоротних активів та впровадити 
інноваційні технології, що вимагає великих обсягів 
грошових коштів (крива а ); залишити старі техно-
логії та провести не значні оновлення, що вимагає 
не значних грошових коштів (крива б ); не вкладати 
кошти у цьому періоді (крива в ). У разі прийняття 
рішень про модернізацію або збереження старих те-
хнологій економічна регіональна система (графік 
А2) набуває усталених структурних зв’язків, а від-
так і рівноваги. Однак, рівноважний стан при при-
йнятті різних рішень супроводжується виникненням 
різних економічних ефектів, а саме збільшенням рі-
вня економічного розвитку (крива а ) та його змен-
шенням (крива б ) порівняно з тим, який був досяг-
нутий економічною системою регіону до моменту 
часу, t1, біфуркації 4. Якщо регулюючим суб’єктом 
регіональної економіки буде прийняте рішення не 
виділяти кошти на оновлення технологій регіональ-

ного виробництва, то можна прогнозувати, що регі-
ональна економічна система матиме траєкторію роз-
витку у стані структурного хаосу (крива в ), оскільки 
знос необоротних активів, тотальна втрата конкуре-
нтоспроможності призведе до руйнації ділових 
зв’язків економічних суб’єктів регіональної еконо-
міки з іншими контрагентами, втрати логістичних 
шляхів, інфраструктури тощо, що має пряме відно-
шення до порушення структурних зв’язків регіона-
льної економічної системи.  

Розглянемо, за якими сценаріями розвивати-
меться соціальна система при прийнятті зазначених 
рішень (графік А1 на рис. 1). У момент часу, t1, соці-
альна система, рухаючись в унісон з економічною, 
досягне такого рівня розвитку, який характеризува-
тиметься біфуркацією 2. Подальша траєкторія її ро-
звитку залежатиме від прийнятих економічних рі-
шень. 

Якщо буде здійснено капітальні інвестиції в 
оновлення необоротних активів з урахуванням еко-
логічних вимог, то рівень соціального розвитку ре-
гіону зростатиме (крива а ), оскільки обсяг природ-
них ресурсів буде не зменшуватися, а, навпаки, при-
ростати. Виділення не значних коштів для точкового 
оновлення виробничого обладнання не сприятиме 
вирішенню проблеми захисту навколишнього сере-
довища, внаслідок чого інтегральний показник соці-
ального регіонального стану буде погіршуватися 
(крива б ) порівняно зі своїм значенням до точки бі-
фуркації 2. При відсутності виділення будь-яких 
коштів на створення регіональної матеріальної бази 
соціально сприятливого виробництва соціальна сис-
тема також потрапляє на траєкторію свого розвитку 
зі станом соціального хаосу (крива в ): спостеріга-
ються соціальні катаклізми через перманентний 
процес виснаження, накопичення соціальних поне-
вірянь суспільства без відповідного психіко-
фізичного відновлення. 

Загальний розвиток регіональної системи під 
впливом соціальних та економічних факторів харак-
теризується аналогічними до попередньо описаних 
сценаріями з можливими траєкторіями зростання, 
спаду та хаосу. 

Припустимо, що у момент часу, t1, коли еконо-
мічна система потрапила у точку біфуркації 4 (гра-
фік А2 на рис. 1), а соціальна система – у точку бі-
фуркації 2, було прийняте рішення про капітальне 
оновлення необоротних активів регіональної вироб-
ничої системи на принципах екологічно дружнього 
господарювання. Однак, через певний період, а саме 
у момент часу, t2 , соціально-економічна система 
знову потрапляє у фазу точок біфуркації 3 (графік 
А2) та 1 (графік А1), що передують порушенню 
структурної рівноваги. Це може бути пов’язане зі 
зміною технологічних укладів, які впливають на ха-
рактер виробництва та рівень якості продукції, у пе-
ріоді (t1 − t2 ) . У свою чергу, цей період може вимі-
рюватися десятиліттями. І знову перед регулюючим 
органом регіональної економіки постає необхідність 
вибору альтернативних рішень: збільшити обсяг ка-
пітальних інвестицій у економіку регіону (крива е 
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на графіку А1 на рис. 1), зменшити (крива д ) або ві-
дмовитися від інвестування на цьому етапі (крива к). 

На відміну від попереднього моменту часу, t1, 
рішення про збільшення капітальних інвестицій у 
впровадження інноваційних технологій виробництва 
у момент часу, t2 , характеризується динамікою інве-
стованих грошових коштів з тенденцією до затухан-
ня. Рішення про більші обсяги капіталовкладень на 
початку періоду, який аналізується, та менші – на 
його кінець може бути прийняте з метою уникнення 
впливу інфляційного чинника або інших факторів. 

Економічним рішенням, які призведуть до руху 
економічної системи після точки біфуркації 3 згідно 
сценаріїв, позначених кривими е, д, к (графік А2 на 
рис.1), відповідатимуть сценарії розвитку екологіч-
ної системи, позначені однойменними кривими е, д, 
к на графіку А1. Внаслідок відсутності альтернатив-
ного рішення про збільшення обсягів інвестицій в 
оновлення необоротних виробничих активів з пос-
тійною або зростаючою швидкістю, кривій соціаль-
ного сценарію л (графік А1), який характеризується 
збільшенням природних ресурсів та покращенням 
екологічного розвитку регіону, не відповідає жодна 
крива на графіку А2. Натомість, стійке вичерпання 
природних ресурсів, втручання у природне середо-
вище без його відновлення призведе до того, що че-
рез деякий період екологічна система самостійно без 
зовнішнього регулюючого впливу втратить структу-
рну рівновагу. При сценарії економічних рішень ти-
пу кривої е момент хаосу у есоціальній системі на-
ступить у момент часу, t4 (згортка кривої рівноваж-
ного розвитку е та хаотичного розвитку к до однієї 
точки на графіку А1) а при економічному сценарії 
типу кривої д він наступить значно раніше у момент 
часу, t3 (згортка кривої рівноважного розвитку д та 
хаотичного розвитку к до однієї точки на графіку 
А1). Автоматично у зазначені моменти часу хаотич-
них ознак розвитку набуває і економічна регіональ-
на система, оскільки, як було обґрунтовано вище, 
вона є залежною від соціальних процесів (згортка 
кривих рівноважного розвитку е, д з кривою хаоти-
чного розвитку к на графіку А2). 

Втрата рівноважного стану економічною та со-
ціальною системою у моменти часу, t3 ,t4 , внаслідок 
прийняття попередніх рішень позначиться на зага-
льному соціально-економічного розвитку його різ-
ким падінням до рівня нижчого за той, що спостері-
гався у рівноважному стані регіональної системи у 
вихідний момент часу, t1 (сценарій розвитку, вира-
жений кривою б , трансформується у сценарій, ви-
ражений кривою д , на графіку А3 на рис. 1) або до 
рівня ідентичного моменту часу, t1 (сценарій розви-
тку, виражений кривою а , трансформується у сце-
нарій, виражений кривою в на графіку А3). У обох 
випадках соціально-економічна система регіону 
здійснить перехідний процес до сценарних відгалу-
жень в, д , які характеризуються зниженням загаль-
ного ефекту. У точках біфуркацій 6,7 регулюючому 
суб’єкту знову потрібно буде вибирати альтернати-
вні рішення розвитку, але структурна якість системи 
буде такою, що на часових проміжках відповідно (t4 
− ∞) та (t3 − t4 ) досягти рівня соціально-

економічного розвитку згідно сценарію б у часовий 
період (t2 − t3 ) неможливо. 

На цій підставі можна стверждувати, що у пе-
ріод (t1 − t4 ) відбувся соціально-економічний розви-
ток регіону типу «катастрофа» внаслідок прийняття 
рішень у точках біфуркацій 1-5, які виникали у мо-
менти часу, t1,t2 . 

На відміну від соціально-економічного розвит-
ку регіональної системи типу «катастрофа», тип 
«прогрес» характеризується поступовим зростанням 
загального рівня екологічної безпеки та економічно-
го ефекту у регіоні у період часу (t1 − ∞) , не дивля-
чись на періодичне виникнення точок біфуркацій, 
що виражене поступовим переходом кривої е у кри-
ву к на графіку Б3 (рис.1). Це пов’язано з тим, що у 
момент біфуркації 4 було прийняте регулююче рі-
шення стосовно економічної системи, яке полягало 
у тому, що обсяги інвестиційних вкладень у еконо-
міку регіону не зростають через брак фінансових 
коштів, але й навантаження на природну систему 
також зменшується. Це позначилося спадом рівня 
економічного розвитку у період часу (t1 − t2 ) (крива 
а на графіку Б5 на рис. 1), але зростанням рівня еко-
логічного регіонального розвитку (крива б на графі-
ку Б5). У свою чергу, це призвело до того, що соціа-
льна система достатньо швидко відновилася та пі-
дійшла до нового якісного стрибка (біфуркація 1) у 
момент часу t2 , вираженого переходом сценарію ро-
звитку згідно кривої б до сценарію розвитку згідно 
кривої д (графік Б4).  

Тому у момент виникнення чергової біфуркації 
у економічній системі, соціальна система характери-
зувалася накопиченим значним потенціалом, і рі-
шення про підвищення рівня економічного розвитку 
регіону за рахунок капітальних інвестицій та актив-
ного використання природного ресурсу дозволило 
здійснити якісний перехід зі сценарію розвитку а на 
нове відгалуження в (графік Б5), у тренді якого за-
лежно від фактору часу не спостерігається згортки 
до стану втрати структурної рівноваги. 

Як видно з наведеного, не співпадіння точок 
біфуркацій у соціальній та економічній системах, а 
також обрані сценарії руху цих систем у часі пози-
тивно позначилися на соціально-економічному роз-
виту регіону в цілому. 

Висновки. Таким чином, з наведеного можна 
зробити наступний висновок. Враховувати вплив 
екологічних характеристик на регіональну економі-
чну систему необхідно методом формування траєк-
торії ефективних сценаріїв розвитку соціально-
економічної політики у короткостроковому та дов-
гостроковому періоді. У свою чергу, для того, щоб 
сформувати маршрут регіонального розвитку, який 
складається з траєкторій різних сценаріїв, що оби-
раються регулюючим органом на певних відрізках 
часу та потреба у виборі яких виникає у специфіч-
них точках біфуркацій, необхідно знайти величини 
параметрів соціально-економічної системи, при яких 
спостерігатимуться ці точки біфуркацій, і система 
регіональної економіки втрачає структурну рівнова-
гу та змінює характер поведінки.  
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З урахуванням наведеного, проблема форму-
вання політики та механізмів розвитку регіональної 
соціально-економічної системи може бути конкре-
тизована у необхідності вирішення науково-
практичного завдання регулювання перехідних регі-
ональних процесів/станів, які характеризуються по-
рушенням структурно-кількісної рівноваги між со-
ціальною та економічною системами та виникають 
внаслідок перманентно існуючих різноманітних 
збурень, таким чином, щоб економічні процеси від-
бувалися у межах соціальної ємності регіону, що 
супроводжується умовно позитивним сценарієм ро-
звитку регіональної економіки. 
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Лихоносова А. С. Cценарии региональной соци-

ально-экономической политики по самообеспечени. 

демократических преобразований общества. 
В статье отражены пути разработки сценариев 

региональной социально-экономической политики в от-
ношении самообеспечения демократических преобразова-
ний общества. Путем использования положений теории 
катастроф сформировано концептуальное основание для 
совершенствования существующей политики развития 
региональной экономики и межтерриториального вырав-
нивания. Предложенные методические подходы к разра-
ботке механизмов, благодаря которым можно моделиро-
вать региональную социально-экономическую политику в 
рамках естественной емкости и учетом критических 
моментов - значений внутренних и внешних, социальных и 
экологических факторов. 

Ключевые слова: сценарии, региональная политика, 
демократические преобразования, самообеспечения, со-
циально-экономическая система. 

 

Likhonosova Ganna. Scenarios of regional socio-

economic policy on self-sufficiency. democratic transfor-

mations of society. 
The article reflects the ways of developing scenarios of 

regional socio-economic policy with regard to self-sufficiency 
of democratic transformations of society. By using the provi-
sions of the theory of catastrophes, a conceptual basis for im-
proving the existing policy for the development of the regional 
economy and inter-territorial alignment has been formed. The 
proposed methodological approaches to the development of 
mechanisms through which it is possible to model regional so-
cio-economic policies within the framework of natural capaci-
ty and taking into account critical moments - the values of in-
ternal and external, social and environmental factors. 

Keywords: scenarios, regional policy, democratic trans-
formations, self-sufficiency, socio-economic system. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ  

ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Малюкіна А.О., Амєров Д.О., Брусніцина Д.Е. 

 

 

IMPROVING INNOVATIVE ACTIVITIES ON THE BASIS  

OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS 

 

Maliukina А., Amierov D., Brusnitsyna D. 
 

 

 
У статті розглядаються особливості розвитку інтегро-

ваних маркетингових комунікацій. Зроблено висновок про 

те, що існують відмінності у інтегрованих маркетинго-

вих комунікацій від звичайного маркетингового комплексу. 

Зроблено акцент на особливостяях інтегрованих марке-

тингових комунікацій у сфері іновацій. Досліджено зв'язок 

маркетингу і маркетингових комунікацій і розкрито роль 

маркетингових комунікацій в розвитку інтегрованих мар-

кетингових комунікацій. Додаткову увагу було приділено 

особливостям інноваційної діяльності та її розвитку. 

Цінним досягненням статті є обгрунтування вимог до 

розробки принципів розвитку інтегрованих маркетинго-

вих комунікацій для удосконалення інноваційної діяльнос-

ті. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації,  

іновації, інноваційна діяльність, інтегровані маркетингові 

комунікації 

 

 

Постановка проблеми. В умовах високої рин-

кової конкуренції необхідно розробити новий якіс-

ний товар, встановити на нього оптимальну ціну і 

вибрати ефективні канали збуту. Значної уваги ви-

магає методика просування товару, під якою розу-

міють сукупність маркетингових рішень. Система 

маркетингових комунікацій фірми спрямована на 

інформування, переконання, нагадування спожива-

чам про її товар чи послугу, підтримку його збуту, 

та після продажного обслуговування, а також ство-

рення позитивного іміджу торгової марки. Управ-

ління процесом просування товару на всіх етапах – 

перед продажем, у момент продажу, під час спожи-

вання, після споживання – маркетингова комуніка-

ція. Для підвищення ефективності, комунікаційні 

необхідно розробляти спеціально для кожного сег-

менту ринку свою програму, з можливістю кастомі-

зації для окремих клієнтів. При цьому дуже важли-

вий як прямий, так і зворотній зв’язок між фірмою і 

клієнтами. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз нау-

кових робіт показує, що зарубіжні дослідники при-

діляють увагу проблемам інтегрованих маркетинго-

вих комунікацій – Т. Амблера, У. Аренса, Г. Армст-

ронг, Д. Бернета, К. Бове, А. Дейана, А.Б. Звєрінцева, 

Ф. Котлера, Д. Майерса, С. Моріарті, А.В. Наумової, 

Г.Г. Почепцова,  Б.Ф. Тріаса, А. Троадека, О.В. Тю-

нюкової, Н.Г. Федько, та інших. Такжо багато уваги 

інтегрованим маркетинговим комунікаціям приді-

ляють такі  вітчизняні вчені, як А.В. Войчак, 

С.П. Гаврилюк, Ю.А. Дайновський, С.М. Ілляшенко,  

В.Г. Королько, О.П. Луцій, А.Ф. Павленко, В.А. Па-

влиш, Т.О. Примак, Є.В. Ромат, Т.І. Ткаченко та  

Мета даного дослідження. Метою роботи є 

визначення умов розвитку інтегрованих маркетин-

гових комунікацій в іноваційній сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для початку визначимо, що відносять до інновацій-

ної діяльності. Це діяльність компанії, направлена 

на реалізацію науково-технічних ідей та винаходів 

до придатного на практичного застосування та реа-

лізації на ринку конкурентоспроможного товару чи 

послуги. У статті 3 Закону України «Про інвести-

ційну діяльність», інноваційна діяльність визначена 

як «одна з форм інвестиційної діяльності», для 

впровадження досягнень науково-технічного про-

гресу у виробництво або сферу послуг.  

Основою інноваційної діяльності – є приско-

рення отримання прибутку шляхом введення нових 

видів продукції, методів її виробництва, реалізації і 

обслуговування. Інноваційна діяльність повинна не-

сти комплексний, системний підхід. Вона включає, 

але не обмежується: пошуком ідей, ліцензування, 

патентування, підбір кадрів, організацію дослідни-

цької роботи, інжснерно-технічну діяльність, раціо-

налізацію, конструювання, створення інженерно-

технічних об'єктів, інформаційну та маркетингову 

діяльність. Тільки за таких прогресивних умов мож-

ливий інноваційний  розвиток та активізація іннова-

ційних процесів.  

Інноваційну діяльність необхідно розглядаєть-



ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 6 (236) 2017     155 

 

 

ся як комплекс робіт, що виконуються певними від-

ділами, починаючи від формування ідеї до комерці-

алізації в умовах ринку.  

Щоб зрозуміти роль інтегрованих маркетинго-

вих комунікацій в процесі удосконалення іннова-

ційної діяльності необхідно розібратися що відно-

сять  до  інтегрованих маркетингових комунікацій. 

 Маркетингова комунікація – це комплекс за-

ходів, що забезпечує взаємодію з усіма суб’єктами 

маркетингової системи за для задоволення потреб 

споживачів і отамання прибутку компанією.  

В умовах сьогодення маркетингова комунікація 

розглядається в комплексному підході, такий підхід 

називаються інтегрованими маркетинговими кому-

нікаціями. Планування каналів комунікації, особисті 

продажі, реклама, прямий маркетинг, PR, виставко-

вий маркетинг, корпоративну впізнаваність та інші 

елементи просування, стає першочерговим завдан-

ням маркетологів, з метою  чіткого, послідовного й 

переконливого представлення торгової марки або 

бренду компанії та її продукції. 

В комплексі інтегрованих маркетингових ко-

мунікацій виокремлюють чотири   основних напря-

мки: 

Advertising – реклама; 

sales promotion – стимулювання збуту; 

public rations –зв'язок з громадськістю 

direct-marketing – індивідуальні пропозиції для 

споживачів. 

Перші три напрями мають масовий характер, 

четверта – особистісний. 

Поняття комунікації включає, проте  не обме-

жується тільки цими методами просування. Оформ-

лення товару, упаковка,  ціна, загальний вид, прода-

вець, точка збуту – сприймається споживачем і до-

помагає скласти уявлення про товар і прийняти рі-

шення про його придбання. Комплекс просування 

товару є основою інтегрованих маркетингових ко-

мунікацій,але для досягнення правильного сприй-

няття компанії споживачами  необхідно враховувати 

всі деталі. 

В наш час, маркетологи розглядають суб'єкти 

комунікацій як групу окремих індивідів, кожний з 

яких володіє повним комплексом унікальних харак-

теристик. Навіть якщо адресатом маркетингової ко-

мунікації виступає компанія, реальним отримувачем 

інформації виступає людина або група людей. При 

даному підході, особистісні характеристики індиві-

дів та комунікації між ними впливають на ефектив-

ність комунікації. Що підвищує значимість емоцій-

ної складової комунікації до рівеня логічної складо-

вої. 

Повідомлення, що не несе емоційної значущос-

ті не приверне увагу та не збережеться в пам'яті . 

Тобто підвищується цінність особистості, надаючи 

їй статус відповідального суб'єкта економіки. Ком-

плексне планування комунікацій фірми стає першо-

черговим завданням маркетологів з фактичним за-

лученням всіх співробітники компанії. 

Інноваційна діяльність - довготривала , з орієн-

тацією на перспективу та вимагає розробки довгот-

ривалої та гнучкої стратегії, що зможе підлаштову-

ватися до різної ринкової ситуації.  

Формування стратегії маркетингу інноваційних 

товарів  розглядають на трьох рівнях: 

 Корпоративному - розроблення місії підприєм-

ства, довгострокові стратегічні цілі на ринках інно-

ваційних товарів;  

бізнес-рівні -  визначення пріоритетних напря-

мів розвитку, дослідження ринкових позицій підп-

риємства  та аналіз портфеля інноваційних проектів; 

 на рівні товару – встановлення маркетингових 

завдань та визначення шляхів їх реалізації для кож-

ного виду товару. 

Просуваючи інновації на ринку необхідно при-

ділиті увагу їх особливостями. 

Висновки. Таким чином, можливо стверджува-

ти, що прискорення інноваційної діяльності може 

відбуватись за рахунок впровадження інтегрованих 

маркетингових комунікацій за таких умов: 

Чітко визначено цільову аудиторію нового 

продукту; 

Просування нового продукту на ринок може 

здійснюватись одразу в кількох напрямках та не бу-

де перешкоджати один одному чи входити в дисо-

нанс; 

Новий продукт має гнучку стратегію виходу на 

ринок; 

Є можливість використання потожного інфор-

маційного ресурсу; 

Зовнішній вигляд товару не суперечить умовам 

його просування. 
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Малюкина А.А., Амеров Д.А., Брусницина Д.Є. 

Совершенствование инновационной деятельности на 

принципах интегрированных маркетинговых комму-

никаций 

В статье рассматриваются особенности развития 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Сделан 

вывод о том, что существуют различия в интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций от обычного марке-

тингового комплекса. Сделан акцент на особливостяях 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в сфере 

инноваций. Исследована связь маркетинга и маркетинго-

вых коммуникаций и раскрыта роль маркетинговых ком-

муникаций в развитии интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Дополнительное внимание было уделено 

особенностям инновационной деятельности и ее разви-

тия. Ценным достижением статьи является обоснова-

ние требований к разработке принципов развития интег-

рированных маркетинговых коммуникаций для совершен-

ствования инновационной деятельности. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые ком-

муникации, инновации, инновационная деятельность, ин-

тегрированные маркетинговые коммуникации 

 

Maliukina А., Amierov D., Brusnitsyna D. Improving 

innovative activities on the basis of integrated marketing 

communications 

The article deals with the peculiarities of the 

development of integrated marketing communications. It is 

concluded that there are differences in the integrated 

marketing communications from the usual marketing complex. 

The emphasis is placed on the peculiarities of integrated 

marketing communications in the field of innovations. The link 

between marketing and marketing communications is explored 

and the role of marketing communications in the development 

of integrated marketing communications is disclosed. 

Additional attention was paid to the peculiarities of innovation 

activity and its development. A valuable achievement of the 

article is the substantiation of the requirements for the 

development of the principles of the development of integrated 

marketing communications for the improvement of innovation 

activities. 

Key words: marketing, marketing communications, 

innovations, innovation activity, integrated marketing 

communications 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

НАУКОЄМНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Манухіна М.Ю. 

 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE SCIENCE-INTENSIVE  

ENTERPRISES DEVELOPMENT IN UKRAINE 

 

Manukhina M. 
 

 

 
У статті проаналізовано підходи до визначення поняття 

наукоємність, наукоємне підприємство та високотехно-

логічне підприємство. Визначено основні критерії іден-

тифікації високотехнологічних підприємств. Узагальнено 

передумови виникнення  та  розвитку наукоємного вироб-

ництва. Охарактеризовано сучасні тенденції в 

наукоємному виробництві України. 

Ключові слова: наукоємне підприємство, наукоємне виро-

бництво, наукоємна продукція, наукоємність, високотех-

нологічне промислове підприємство, інноваційний розви-

ток. 

 

 

Вступ. Питання розвитку наукоємного вироб-

ництва є актуальним для будь-якої країни, оскільки 

з ним пов’язують перспективи конкурентоспромож-

ності національної економіки. Останні роки спо-

стерігається величезний дисбаланс між потенціаль-

ними можливостями, які дають фундаментальні й 

прикладні наукові розробки вчених, і реалізацію їх у 

промислове виробництво. Сьогодні не більше 10% 

розробок вітчизняних науковців впроваджується у 

виробництво, що пояснюється багатьма обставина-

ми, але головна, полягає у критичному стані 

наукоємного виробництва в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми та перспективи розвитку наукоємних 

підприємств розглядалися зарубіжними ученими, 

такими як Багріновський К.А.[1], Варшавський 

О.Є.[3], Дудкіна М.Н.[4], Зуєв С.Ю.[7], Федоров 

С.Ф.[15], Щербаков Д.С.[17] і іншими.  

Зазначеній проблематиці присвятили свої праці 

і вітчизняні  дослідники, зокрема  Борисенко 

П.А.[2], Кошевий М.М.[8], Романенко В.А.[12], 

Саліхова О.Б.[13], Федулова Л.І.[16]. 

Значне місце у вказаних роботах, займають пи-

тання аналізу змісту наукоємних виробництв, спе-

цифіки функціонування наукоємних виробництв і 

підходів до формування стратегії їх розвитку. При 

цьому залишаються недостатньо вивченими про-

блеми управління інтелектуальною власністю на 

промислових наукоємних підприємствах. Тому ак-

туальним є дослідження щодо систематизації основ-

них наукових розробок із проблематики управління 

інтелектуально - знаннєвими активами наукоємних 

підприємств. 

Формулювання мети статті. Основною метою 

цієї статті є аналіз головних підходів до визначення 

категорій «наукоємність» та «наукоємне підприєм-

ство», дослідження сучасних тенденцій в 

наукоємному виробництві України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наукоємні галузі активно впливають на технічний 

рівень традиційних галузей шляхом оновлення за-

собів виробництва, впровадження новітніх техно-

логій, використання якісних матеріалів. Все це 

сприяє оновленню продукції, вдосконалення її тех-

ніко-економічних характеристик в інших галузях. 

Слід зазначити, що роль наукоємних галузей у 

відтворювальному процесі визначається не вартістю 

їх продукції, а ефективністю її продуктивного спо-

живання в інших галузях. 

 Розміри наукоємного сектора та масштаби ви-

користання високих технологій визначають науко-

во-технічний та економічний потенціал країни. Од-

ним з головних чинників розвитку наукоємних ви-

робництв є безперервне підвищення їх науково-

технічного рівня, тому галузь повинна займати 

помітне місце у витратах на наукові дослідження та 

дослідно-конструкторські розробки (НДДКР).  

Поняття  «наукоємність»  вперше  було  вико-

ристано  у  1958  році  при  дослідженні  діяльності  

галузей  економіки  з  точки  зору  впливу НДДКР. 

Особливо велику роль наукоємне виробництво 

відіграє в другій половині 70-х і в 80-х роках мину-

лого століття,  коли в розвинених країнах почався 

процес структурної перебудови економіки на основі 

новітніх досягнень [12]. Найбільш відчутно перехід 

на передовий технологічний рівень проявився в 

наукоємних галузях, саме там концентрується лево-
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ва частина витрат на НДДКР і набагато швидше, ніж 

в традиційних галузях, здійснюються нововведення.   

Згідно «Загальнодержавної комплексної про-

грами розвитку високих наукоємних технологій», 

високі наукоємні технології - технології, що ство-

рюються на підставі результатів наукових до-

сліджень та науково-технічних розробок, забезпе-

чують виготовлення високотехнологічної продукції, 

сприяють запровадженню високотехнологічного ви-

робництва на підприємствах базових галузей проми-

словості [5]. 

Визначення високотехнологічних галузей 

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та 

розвитку) враховує три складові – частку витрат на 

НДДКР у витратах підприємств галузі, частку висо-

котехнологічної комплектації у складі виробів та 

частку персоналу НДДКР у складі підприємств. На 

основі аналізу витрат на НДДКР виробництв про-

дукції у країнах ОЕСР пропонується відносити до 

наукоємних чи високотехнологічних виробництв ті, 

для яких показник наукоємності перевищує 3,5 %; 

для провідних наукоємних технологій цей показних 

має бути більшим за 8,5 %. Якісними критеріями 

розмежування таких галузей є застосування новітніх 

технологій, виготовлення продукції світових стан-

дартів, експорт технології і ноу-хау, значна питома 

вага експорту продукції на світовий ринок. 

Дослідження  поняття  наукоємного  вироб-

ництва  найбільшого поширення  набуло  в  роботах  

іноземних  науковців.  Так професор  О.Є. Вар-

шавський  виділяє кількісний критерій віднесення 

галузі або  виробництва  до  наукоємних  або  висо-

котехнологічних, хоча і не наводить визначення 

наукоємного виробництва в своїх роботах. Це  по-

казник наукоємності, що визначається як відношен-

ня витрат на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські  роботи  (НДДКР)  у  розрахунку  

на  одиницю валової, товарної або відвантаженої 

продукції, а також доданої вартості та  такі  показ-

ники,  як  чисельність  зайнятих  у  сфері  НДДКР  

на  одного працюючого  в  галузі,  витрати  на  

НДДКР  у  розрахунку  на  одного працюючого або 

на одиницю об’єму основних виробничих фондів 

[3].  

Інший  науковець, С.Ю. Зуєв, в своїй  роботі  

[7] критикує  необхідність ідентифікації  

наукоємних  галузей  через  коефіцієнт  наукоєм-

ності,  що розраховується  як  відношення  величини  

витрат  на  НДДКР  до  певного базового  показника  

діяльності  підприємств  галузі.  При  чому  в  якості 

базового  показника  може  використовуватися:  

вартість  валової,  товарної, відвантаженої,  чистої  

продукції;  собівартість  продукції;  вартісна  оцінка 

основних  факторів  виробництва.  Крім  зазначено-

го  коефіцієнту  для ідентифікації  наукоємних  ви-

робництв  можуть  використовуватися  й  інші кри-

терії:  витрати  на  НДДКР  у  розрахунку  на  одного  

працюючого  в  галузі; відношення числа зайнятих у 

галузевій науці та науковому обслуговуванні до за-

гальної чисельності промислово-виробничого пер-

соналу. С.Ю. Зуєв  зазначає,  що  крім  кількісних  

параметрів  визначення наукоємних  виробництв,  

необхідно  більш  глибоко  опрацювати  підхід 

сутнісного  характеру.  Формування  якісних  ознак  

ідентифікації  наукоємних виробництв  С.Ю. Зуєв  

пропонує  здійснювати  на  основі  використання си-

стемного підходу. До таких ознак ним віднесено:  

-  виробництво  продукції  (наукоємної,  науко-

во-технічної, високотехнологічної,  високоінтелек-

туальної  тощо),  що  характеризується довгостроко-

вими конкурентними перевагами;  

-  високий організаційний та технологічний 

рівень виробництва;  

-  наявність  значного  кадрового  потенціалу  

висококваліфікованого наукового, інженерно-

технологічного та виробничого персоналу, що здат-

ний створювати конкуренту продукцію на світовому 

ринку, утримувати лідерство в  розвитку  необ-

хідних  для  цього  наукових  напрямів  і  техно-

логій,  а  також забезпечувати  своєчасне  впро-

вадження  результатів  завершених  НДДКР  у виро-

бництво;  

-  «агресивну»  маркетингову  політику,  що  

обумовлена  сучасною специфікою  процесу  фінан-

сового  (кредитного)  забезпечення  наукоємного 

виробництва;  

-  формування  стратегії  та  тактики  госпо-

дарської  діяльності  з урахуванням  високого  сту-

пеню  невизначеності  процесу  управління су-

часними  розробками,  за  якими  при  прийнятті  

рішень  використовуються прогнозні оцінки техно-

логій майбутнього [7]. Використання наведених 

якісних ознак, на думку С.Ю. Зуєва, дозволить 

більш чітко розмежувати наукоємне та традиційне 

виробництво. 

 К.А. Багріновський  відношення  витрат  на 

дослідження  та  розробки  до  обсягу  випуску  про-

дукції  на  підприємствах певної галузі називає по-

казником наукоємності виробництва і використовує 

його для ідентифікації наукоємних галузей [1]. 

 Інші  дослідники  П.Є. Покревський  і  С.В. 

Дудніков  відзначають,  що наукоємне  виробництво  

–  це  виробництво,  що  характеризується  високими 

абсолютними  та  відносними  витратами  на  

НДДКР,  при  цьому  воно  завжди здійснюється  в  

умовах  обмеженості  ресурсів,  що  пов’язано  з  на-

уковою новизною  проведених  досліджень,  вико-

нанням  дослідно-конструкторських робіт,  впро-

вадженням  отриманих нових результатів  у  вироб-

ництво. 

 М.А. Бендиков  та  І.Е. Фролов  зазначають,  

що  відмітними  та характерними ознаками розвитку 

наукоємного виробництва є:  

- здатність  підприємств  в  отриманні,  

освоєнні,  оперативному використанні  науково-

технічних  досягнень,  що  забезпечують  

технологічне лідерство та конкурентоспроможність 

продукції;  

- висока  динамічність  виробництва,  що  

проявляється  у  постійному оновленні  його  
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елементів  (об’єктів  досліджень,  розробок,  

технологій, конструктивних  рішень,  

інформаційних  потоків),  удосконаленні науково-

виробничої бази та системи управління; 

- тривалий  життєвий  цикл  більшості  видів  

продукції; 

- наявність висококваліфікованого наукового, 

інженерно-технологічного та виробничого 

персоналу; 

- наявність  наукових  шкіл  та  дослідно-

конструкторських  колективів, здатних  створювати  

конкуренту  на  світовому  ринку  продукцію  та 

утримувати лідерство у розвитку наукових 

напрямків і технологій. 

В свою чергу, Д.С. Щербаков виділив чотири 

характеристики наукоємного  виробництва  [17]:  

конструктивність,  результативність, професіоналізм 

і гнучкість виробничої системи. 

У роботі [4], автор подає власну трактовку: 

«наукомістке підприємство» - це соціально-

економічна система, що займається розробкою і 

створенням новітніх технологій, продуктів, послуг 

на базі об’єктів інтелектуальної власності і викори-

стовує власний науково-дослідний, виробничий, ма-

теріально-технічний, фінансовий і кадровий потен-

ціал для впровадження і комерціалізації інновацій-

них розробок як у внутрішньому, так і зовнішньому 

середовищі. Серед характерних рис сучасного 

наукомісткого підприємства автор визначає:  

- комплексний характер діяльності, що 

дозволяє вирішувати всі проблеми створення 

техніки від наукових досліджень і дослідно-

конструкторських робіт до серійного виробництва і 

експлуатації; 

- високий рівень витрат на маркетингові 

дослідження, НДДКР, організацію інноваційних 

виробничих процесів; 

- високий науково-технічний рівень про-

дукції; 

- наявність унікальних колективів з великою 

часткою вчених, висококваліфікованих інженерно-

технічних працівників і виробничо-промислового 

персоналу у загальній чисельності зайнятих у 

розробках та виробництві; 

- загальнодоступна та ефективна система 

підготовки висококваліфікованих кадрів; 

- політемність досліджень і розробок, 

диверсифікованість та багатономенклатурність  

виробництва; 

- висока динамічність розвитку виробництва, 

що відбивається у постійному оновленні її елементів 

(об’єктів досліджень, розробок і виробництва, 

технологій, схемних і конструктивних рішень, 

інформаційних потоків), вдосконаленні науково-

виробничої структури та її управління; 

- висока частка нематеріальної складової в 

структурі активів підприємства; 

- ефективна система захисту прав інтелекту-

альної власності і розповсюдження нововведень; 

- здійснення підприємством масштабних 

інвестицій у виробництво наукомісткої продукції та 

створення управлінської і збутової структур; 

- оперативне впровадження розробок, що за-

безпечують високу конкурентоспроможність; 

- використання сучасного технологічного 

обладнання, сучасних виробничих засобів; 

- орієнтація на організаційно-виробничі си-

стеми з високим рівнем автоматизації та гнучкості; 

- наявність спеціалізованої збутової мережі; 

- орієнтація на державне стимулювання і 

підтримку. 

Трактування поняття «високотехнологічне 

промислове підприємство»  та його основні критерії 

включено у  Методику ідентифікації українських 

високотехнологічних промислових підприємств 

[11]. 

 «Високотехнологічне промислове підприєм-

ство» - це підприємство, що виробляє високотехно-

логічну продукцію, а також здійснює розробку, ро-

звиток і виведення на ринок нових продуктів та/чи 

інноваційних виробничих процесів шляхом систе-

матичного використання наукових та технічних 

знань. 

Високотехнологічне промислове підприємство 

визначається за такими основними критеріям: 

- наявність у структурі виробництва великої 

частки високотехнологічної продукції, 

конкурентоспроможної на міжнародному ринку; 

- висока додана вартість та висока 

продуктивність праці; 

- випуск нових видів продукції та/чи нових 

виробничих процесів; 

- використання значною мірою проміжної 

високотехнологічної продукції для виробництва 

кінцевої продукції (мають високу частку закупок 

високотехнологічних товарів для потреб власного 

виробництва); 

- застосування високотехнологічних методів 

виробництва  та високотехнологічних процесів; 

- наявність у штаті значної частки 

працівників технологоорієнтованих професій; 

- здійснення значних капіталовкладень у 

внутрішні та зовнішні дослідження і розробки; 

- здійснення значних обсягів інвестицій на 

техніко-технологічне переозброєння [11]. 

За думкою О.Б. Саліхової, високотехнологічне 

промислове підприємство - це господарюючий 

суб’єкт, який через застосування передових проми-

слових технологій і навичок працівників технолого-

орієнтованих професій виробляє високотехнологічні 

товари, а також, систематично використовуючи нау-

кові та технічні знання, здійснює розробку, розвиток 

та виведення на ринок нових товарів, отримуючи 

високу додану вартість [13].  

П.А. Борисенко, досліджуючи розвиток 

авіаційної промисловості України, визначає поняття 

«сучасне наукоємне виробництво» як виробництво з 

високою концентрацією виробничих потужностей та 

поглибленою спеціалізацією праці, в якому викори-
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стовуються високі технології переважно V та VI 

технологічних укладів, а також набувають заверше-

ної комерційної форми результати науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які 

спрямовані на підвищення рівня конкурентоспро-

можності національної економіки [2]. 

Інші  вітчизняні  науковці  Г.А. Кривов  та  

К.О. Зворикін   також розглядали  методику  визна-

чення  наукоємності  виробництва на прикладі  

авіаційного  галузі.  Так,  згідно  з  результатами  їх  

досліджень, наукоємність  характерна  для  будь-

якої  галузі  економіки,  але  мають  місце певні  

ознаки,  що  виокремлюють  наукоємну  продукцію.  

Серед  таких  ознак науковцями  виділено  високу  

питому  працеємність  із  переважанням високо-

кваліфікованої  праці,  що  залежить  від  працеєм-

ності  виробничого процесу, та високу питому 

вартість [10]. 

Л.І.  Федулова  представляє  визначення  

наукоємної  технології  за ознаками  включення  об-

сягів  дослідних  робіт,  що  перевищують  середнє 

значення цього показника технологій у певній сфері 

економіки, наприклад, в переробній  промисловості,  

добувній  чи  сфері  послуг.  На  основі  цього 

визначення вона ідентифікує наукоємне вироб-

ництво [16]. 

У  радянській  економічній  літературі  не  

виділялись  ні  наукоємне виробництво, ні 

наукоємні галузі. Враховуючи сучасну кла-

сифікацію, в Україні до наукоємних виробництв 

слід віднести окремі види діяльності в машинобуду-

ванні, зокрема устаткування електричне та елек-

тронне, апарати літальні, повітряні та космічні 

літальні апарати, а також фармацевтичні препарати. 

А до цього вся промисловість  була  розділена  на  

три  групи  галузей  з  урахуванням  рівня наукоєм-

ності  виробництва  та  праці. Перша  група  –  га-

лузь  з  високою наукоємністю,  до  якої  було  від-

несено  машинобудування  з  дрібносерійним виро-

бництвом  технічно  складних  виробів.  До  другої  

групи  були  віднесені інші  сфери  машинобудуван-

ня  та  хімічна  промисловість  в  цілому.  А  третя 

група  об’єднувала  галузі  виробництва  будівель-

них  матеріалів,  легку  та харчову промисловість. В  

даний  час  в  економічній  літературі  застосовуєть-

ся  більш  повне визначення  наукоємного  вироб-

ництва.  Так  до  наукоємного  виробництва відно-

сять  сучасне  виробництво,  яке  випускає  про-

дукцію  як  результат досягнень науки та техніки, у 

якого частка витрат на наукові дослідження зі ство-

рення або вдосконалення технологій і продукції 

становить не менше 40-50%  усіх  витрат,  а  чисель-

ність  персоналу,  зайнятого  науковими досліджен-

нями  становить  30-40%  від  сукупної  чисельності  

працівників підприємства [15]. 

В  той  же  час  С.Ф. Федоров  [15]  зазначає,  

що  рівень  наукоємності  як відносний  показник  

визначається  або  на  вартісній  основі  (за  фінансо-

вою складовою  науково-технічного  потенціалу),  

або  за  кадровою  складовою, тобто їх можна назва-

ти методами кількісної оцінки наукоємності галузі. 

Огляд наукових положень з проблематики 

наукоємного виробництва дозволяє дійти висновку 

про необхідність чіткого розмежування традиційно-

го та наукоємного виробництв, про потребу вироби-

ти  єдине  його  визначення  та  економічний  зміст,  

а  також  виробити певну систему критеріїв його 

оцінки, що дозволить чітко їх розмежувати. Для  

більш  глибокого  вивчення  проблеми  ідентифікації  

наукоємного виробництва необхідно розмежувати 

наукоємне та традиційне виробництва з виділенням  

їх  характерних  ідентифікаційних  особливостей, які 

представлені на рис. 1. Необхідно  відзначити,  що  

для  наукоємного  виробництва  характерно пере-

важне використання нецінової конкуренції, тобто 

особливе значення має корисність  продукту,  його  

багатофункціональність,  а  витрати  на  створення 

продукції  наукоємного  виробництва  окупаються,  

якщо  забезпечується відповідний  або  випе-

реджальний  приріст  корисності.  Зростання  витрат  

на стадії  НДДКР  та  на  виробничій  стадії  призво-

дить  до  збільшення функціональності  продукції  

та  інших  властивостей  споживної  вартості про-

дукції, а, отже, і до зростання її корисності з позиції 

споживача. 

Для  формування  цілісного  визначення  

наукоємного  виробництва доцільно  узагальнити  

передумови  його  виникнення  та  розвитку.  Таки-

ми передумовами є:  

-  наявність  передової  науки,  наукових  шкіл  

і  дослідно-конструкторських  колективів  за  всіма  

головними  напрямками фундаментальних і при-

кладних досліджень; система  освіти  та  підготовки  

персоналу,  що  має  власні  традиції  та високу 

ступінь технічної культури;  

-  поява  нових  потреб,  у  тому  числі  потреб  

у  нових  наукових продуктів;  

-  удосконалення  діючої  системи  захисту  

інтелектуального  права  та система захисту новов-

ведень;  

-  значення певних галузей прикладної науки, їх 

внесок у забезпечення безпеки країни;  

-  висока  динамічність  виробництва,  що  про-

являється  в  постійному оновленні  його  елементів,  

у  зміні  кількісних  і  якісних  показників,  у вдос-

коналенні науково-виробничої структури та системи 

управління;  

-  здатність  до  активної  та  ефективної  інвес-

тиційної  та  інноваційної діяльності;  

-  високі питомі витрати на НДДКР в структурі 

виробничих витрат;  

-  тривалий повний життєвий цикл багатьох 

видів продукції;  

-  комплексний  характер,  що  дозволяє  вирі-

шувати  всі  проблеми створення  техніки  від  нау-

кових  досліджень  і  дослідно-конструкторських 

робіт до серійного виробництва та експлуатації;  

-  поєднання  цільової  спрямованості  до-

сліджень,  розробок  і виробництва  на  конкретний   
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Рис.  Ідентифікаційні особливості наукоємного та традиційного виробництва 

 
результат  з  перспективними  напрямками  робіт за-

гальносистемного, фундаментального призначення;  

-  переважання  висококваліфікованого  науко-

вого,  інженерного, технічного, виробничого персо-

налу. 

Абсолютна більшість наукоємних підприємств, 

що відносяться до машинобудування, сьогодні пе-

ребувають в кризовому стані. Одна з головних при-

чин кризового стану наукоємного виробництва – не-

достатня економічна привабливість цього виду 

діяльності. Проблема полягає в тому, що сучасне 

машинобудівне виробництво України розвивається 

на тлі структурної перебудови, пов’язаної з розвит-

ком сучасних ринкових відносин машинобудівної 

галузі, і, особливо, в галузі розробки і створення 

наукоємної продукції, що вимагає дослідження і 

відповідної адаптації традиційних принципів управ-

ління до нових умов. Така адаптація неможлива без 

комплексного дослідження і вирішення завдань 

управління наукоємним машинобудівним вироб-

ництвом.   

Висновки. Таким  чином,  визначення  

наукоємного  виробництва  та  його  місця в націо-

нальній  економіці  дозволяє  стверджувати,  що  

поняття «наукоємності» не є абсолютним, оскільки 

за своєю сутністю це певний критерій, тому його 

слід визначити як показник, що характеризує 

ступінь наукового забезпечення та  використання  у  

виробництві  наукових  розробок,  який  відображає 

економічну  пропорцію  між  науково-технічною  та  

інноваційною  діяльністю та виробництвом. У той 

же час вираховування критеріїв і методів визначен-

ня рівня  наукоємності  дозволяє  визначити  

наукоємне  виробництво  як  виробництво  

наукоємної  продукції,  товарів,  робіт  і  послуг, що  

пов’язане  зі  значними  витратами  на  науково-

дослідні  та  дослідно-конструкторські  роботи  

суб’єктів  господарювання. Машинобудування, а 

відтак і наукоємне виробництво, є основним місцем 

впровадження нових технологічних процесів. А 

якщо взяти до уваги, що сьогодні впровадження но-

вих технологічних процесів в інших видах еко-

номічної діяльності пов’язане переважно з за-

купівлею імпортного обладнання і технологій, стає 

очевидним, що без пріоритетного розвитку машино-

будування інноваційну економіку не створити. Та-

ким чином, без відродження і розбудови наукоємно-

го виробництва неможливо побудувати інноваційну 

економіку, оскільки саме цей вид діяльності, особ-

ливо пов'язаний з машинобудуванням, є одночасно і 

місцем реалізації, і джерелом наукових розробок.  

 

 

 

 

 

 

Виробництво 

Наукоємне виробництво Традиційне виробництво 

 технологія відіграє першорядне значення у 

виробництві; 

 варіабельність попиту на продукцію; 

 функціональність продукції; 

 масштаби виробництва не мають особливого 

значення; 

 провідне значення належить корисності 

продукту; 

 підприємства постійно знаходяться в режимі 

змін; 

 переважання нецінового типу конкуренції; 

 моральний знос є вирішальним чинником як 

для виробництва, так і для продукції; 

 поява венчурних підприємств; 

 поширення імітаторів продукції; 

 особливе значення фактору адаптації для 

забезпечення розвитку виробництва; 

 провідне значення замовлення на нову 

продукцію. 

 консерватизм організації виробництва та 

системи управління; 

 стійкий масовий попит на продукцію; 

 консерватизм продукції; 

  усталений розмір виробництва; 

 тривалі строки використання основних 

засобів і технологій; 

 ресурсомісткість у різних формах 

(матеріалоємність, енергоємність, 

працеємність); 

 переважне використання цінового типу 

конкуренції; 

 обмеженість функціонального використання 

традиційних продуктів; 

 обмежене значення замінників продукту; 

 особливе значення режиму економії як 

найважливішого резерву ефективності 

виробництва. 
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У статті розглянуто питання щодо розуміння готовно-

сті персоналу до змін на індивідуальному рівні. На основі 

проведеного аналізу готовності персоналу на індивідуаль-

ному рівні було виокремлено такі структурні компонен-

ти, в межах яких виокремлені критерії оцінки готовності 

персоналу на індивідуальному рівні: операційна компоне-

нта (досвід організації організаційних змін, інформова-

ність щодо проведення організаційних змін, досвід участі 

у здійсненні організаційних змін); мотиваційно - психоло-

гічна компонента (страх змін, бажання, здатність до 

самонавчання, соціальна стабільність). 

Ключові слова: готовність персоналу, індивідуальний рі-

вень, критерії готовності персоналу до змін на індивідуа-

льному рівні.  

 

 
Вступ. Для оцінки готовності персоналу до ор-

ганізаційних змін на індивідуальному рівні дослі-

джено розуміння готовності персоналу до змін та 

виокремлено складові компоненти та критерії у ра-

мках кожної із складових готовності персоналу.  

Постановка проблеми. При розробці методи-

чного підходу щодо оцінки готовності персоналу 

необхідно виокремити складові готовності персона-

лу та її критерії, що викликає деякі труднощі. У ба-

гатьох працях вчених готовність розглядається з по-

зицій одного підходу, що в кінцевому результаті 

свідчить про поверхове розуміння готовності персо-

налу до змін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ро-

зуміння готовності персоналу до змін розглядалося 

в роботах Т.І. Лепейко, Д.В. Найпака, О.Ю. Гусевої, 

П.А. Рудика, В.А. Сластеніної та інших вчених. Од-

нак і сьогодні, під час оцінки готовності персоналу 

до змін, дослідження розуміння готовності персона-

лу та її складових викликає багато запитань.  

Мета статті. Визначення складових та критері-

їв готовності персоналу до організаційних змін на 

підприємстві на індивідуальному рівні.  

Результати досліджень. Дослідженню готов-

ності персоналу до впровадження змін на підприєм-

стві присвячена велика кількість наукових праць. 

Серед них особлива увага приділялась оцінці готов-

ності персоналу.  

Зокрема, Д.В. Найпак [1, 2] у своїй роботі розг-

лядав готовність персоналу як складову готовності 

підприємства до впровадження організаційних змін. 

Так, готовність до впровадження була розглянута на 

трьох рівнях виникнення: індивідуальному, групо-

вому та організаційному. Вченим було визначено, 

що до вивчення готовністі необхідно підійти ком-

плексно, тому ним були розглянуті всі можливі під-

ходи до вивчення даногої категорії та її оцінки. Для 

оцінки готовністі персоналу на індивідуальному рі-

вні Д.В. Найпак запропонував конкретний перелік 

критеріїв, виходячи з підходів до вивчення готовно-

сті персолу, до них були віднесені наступні: інфор-

мованість, навчання, бажання, незадоволення своїм 

поточним становищем, ясність процедури здійснен-

ня організаційних змін, узгодженість персональних 

та організаційних цілей, розуміння цілей впрова-

дження організаційних змін, досвід участі в прове-

денні організаційних змін, підкріплення, можливість 

самореалізації.  Для отримання узагальненого зна-

чення готовності персоналу до організаційних змін 

на індивідуальному рівні було розрахувано інте-

гральний коефіцієнт.  

Серед досліджень готовності персоналу до змін 

можна виділити інтегративний підхід М. Фаєрмана 

[3], що дозволяє визначити готовності персоналу до 

змін на особистому, груповому і системному рівнях 

з конкретизацією системи параметрів  

О.Ю. Гусевою [4] було розроблено комплексне 

оцінювання готовності підприємства до змін з ви-

значенням критеріїв готовності на різних стадіях 

управління змінами. Концептуальний авторський 

підхід до визначення етапів комплексного оціню-

вання готовності підприємства до змін передбачає 
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обчислення 12 інтегральних показників рівня готов-

ності до змін за 4 складовими: фінансово- економіч-

не забезпечення, організаційна сприятливість і ком-

петентісна готовність керівників вищого рівня, кері-

вників середньої ланки, працівників і спеціалістів, 

залучених до змін для кожної стадії управління змі-

нами (від планування змін до оцінювання і закріп-

лення результатів) із застосуванням методів теорії 

нечітких множин. До групової та індивідуальної 

компетентнісної готовності працівників і спеціаліс-

тів, залучених до змін були визначені наспутні інте-

гральні показники: досвід участі працівників у змі-

нах і соціальний ефект цих змін, рівень позитивного 

сприйняття цих змін і рівень розвитку професійних 

та рольових компетенцій, наявність динамічних зді-

бностей притаманих групам працівників.   

Д. Коен у своїй роботі [5] пропонує інтегратив-

ний підхід до оцінювання готовності персоналу до 

змін із визначенням системи показників за 4 катего-

ріями працівників (директори, менеджери, службов-

ці, проектні команди) для кожної з 8 стадій управ-

ління змінами, а також обґрунтовуються головні 

чинники готовності, притаманні відповідним стаді-

ям. Характер готовності узагальнюється за 3 рівня-

ми: зона готовності до змін, зона можливих про-

блем, зона перешкод. 

Так,  вчений О. Віханський [6] по іншому ви-

значає рівень готовності персоналу. Він пропонує 

розглядати готовність без конкретизації системи по-

казників за двома найважливішими аспектами: сту-

пінь задоволеності працівників існуючим станом 

справ і сприйняття особистого ризику, пов'язаного з 

можливим проведенням перетворень. Комбінація 

цих аспектів і визначає характер готовності персо-

налу до змін: низька готовність, помірно невизначе-

на готовність та висока готовність.  

Готовність персоналу до змін, окрім робіт, в 

яких дане явище є основним предметом досліджен-

ня, описується і в теоріях управління змінами. В ра-

мках кожного підходу до управління змінами можна 

виокремити і підходи до оцінки готовності персона-

лу.  

Так, модель «шести осередків» М. Вайсборда 

[7] описує процес управління організаційними змі-

нами. За цією моделю всі компоненти організації 

необхідно утримувати відповідно один з одним, а 

«сканування» організації потрібно починати з оцін-

ки розуміння співробітниками її цілей: мета - струк-

тура - винагорода - допоміжні механізми - взаємини 

– лідерство. Тобто, розуміння готовності персоналу 

необхідно розглядати з позицій описани вище кри-

теріїв. 

Наступний метод оцінки запропонований ро-

сійським фахівцем в галузі управління змінами О. 

Замишляєвим. Його концепція грунтується на тому, 

що кожне рішення і розпорядження керівництва ор-

ганізації оцінюється співробітниками, і реакція на 

зміни не завжди буває однозначною. Тому важливо 

аналізувати ситуацію на всіх етапах впровадження 

змін, щоб управляти процесом [8]. Вчений розглядає 

готовність персоналу до змін через призму реакцій 

працівника на їх впровадження і виділяє три основні 

параметри: I (Inevitability) - невідворотність змін, S 

(Specificity) - конкретність змін, A (Attractivity) - 

привабливість змін. О. Замишляєв виділив чотири 

варіанти розвитку подій. 

За першим варіантом ( I - висока; S – низька) 

працівник усвідомлює, що зміни неминучі, але при 

цьому не має уявлення про те, що, як і коли йому 

потрібно почати робити. Низький рівень ефективно-

сті комунікацій, отже, дуже високий рівень демоти-

вації персоналу через брак конкретики і відсутності 

в перші місяці команди по змінам. Така ситуація 

може спричинити за собою звільнення цінних кад-

рів.  

За другим варіантом (I - низька; S – висока) пі-

дтримка з боку керівництва відсутня, відсутність 

грамотно побудованих вертикальних комунікацій. 

Як наслідок, персонал не вірить в майбутні зміни. 

Варіант третій (I - низька; S – низька). Це ситу-

ація, коли у працівника немає впевненості в тому, 

що озвучені зміни відбудуться, і не має уявлення, 

коли і яким чином йому потрібно діяти. При такому 

варіанті розвитку подій працівники пасивні, і якщо 

нічого не зробити, ніяких змін не буде [8]. 

Варіант четвертий: (I - висока; S – висока). За 

такого варіанту розвитку подій працівник не тільки 

усвідомлює неминучість змін, але і має чіткий план 

впровадження змін [8].  

Як бачимо, перші три ситуації за О. Замишляє-

вим більше описує неготовність персоналу прове-

дення змін, остання ж ситуація розглядає працівника 

з позицій повної готовності до змін. 

Цінними розробками у даному питанні є дослі-

дження Кублер-Росс, опубліковане в 1969 році свід-

чило про те, що люди, які зіткнулися зі змінами пе-

реживають п'ять стадій (заперечення, гнів, торг, де-

пресія, прийняття). З тих пір багато авторів адапту-

вали і покращували ідею, викладену Кублер-Росс, 

про те, що заперечення неминуча і нормальна реак-

ція на несподівані неприємні новини. Маршал і 

Коннер пішли далі і проаналізували етапи пережи-

вання змін тими, хто спочатку позитивно і негатив-

но ставиться до змін. А Дж. Коттер порахував над-

лишок самозаспокоєння і небажання щось змінюва-

ти на стільки важливою причиною невдач організа-

ційних змін і частково не готовності персоналу до 

змін, що поклав їх в основу самого популярного на 

сьогоднішній день методу управління змінами з во-

сьми кроків. Також, на основі досліджень Кублер-

Росс була розроблена чотирьохфазна модель змін, 

що описує процес індивідуальної реакції працівника 

на зміни ( заперечення, опір, розвідка, прихильність) 

[4]. 

Вчений Дж. Келлерер [9] звернув увагу на роль 

мотивації та стимулювання в процесі набуття знань, 

навичок, умінь під час впровадження змін.  Їм була 

створена модель мотивації ARCS. Модель включає 4 

етапи: увагу (attention); значимість (relevance); впев-

неність (confidence); задоволення (satisfaction). Ці 
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етапи проходить працівник під час отримання нових 

знань, умінь, навичок і/або під час впровадження 

змін. Готовність до змін описується реакціями пра-

цівника та його поведінкою.  

К.Прайс, Е.Лаусон [10] виділили чотири умови 

успішного проведення змін описані через способи 

мислення працівників. Готовність персоналу до змін 

визначається набором критеріїв. 

Досить широко представлені різні типології 

працівників по відношенню до змін. Типологія пра-

цівника характеризує його ставлення до змін і ви-

значає поведінку. Так, Е.Роджерс [11] (виділив но-

ваторів, послідовників, більшість, скептиків, що від-

стають) показує, як люди відрізняються в реакціях 

по відношенню до всього нового і наскільки швидко 

готові його прийняти. В основі типології MBTI (за-

думливий реаліст, задумливий новатор, активний 

реаліст, активний новатор) лежать бажані людьми 

джерела енергії, способи отримання інформації та 

прийняття рішень, а також стиль життя. 

Проведений аналіз показав, що розуміння гото-

вності персоналу до змін та її оцінка описуються з 

позицій когнітивного, поведінкового, психологічно-

го підходів, підходу гуманістичної психології і на-

вчання [2]. Проте більшість досліджень здебільшого 

стосуються соціально-психологічних складових го-

товності до змін.  

Для даного дисертаційного дослідження велику 

цінність будуть мати психологічний та поведінко-

вий підходи до розуміння готовності персоналу до 

здійснення організаційних змін, адже в основі роз-

робленого механізму стимулювання персоналу до 

здійснення організаційних змін покладений процес 

стимулювання персоналу, основаного на теорії біхе-

віоризму. Саме тому, вивчення психологічних уста-

новок готовності працівника до змін є однією із за-

дач даного дослідження. 

Так, П.А. Рудик розглядає готовність як склад-

не психологічне утворення. На думку психолога, в 

структурі даного феномена особливу роль відігра-

ють пізнавальні психічні процеси, емоції, які поси-

люють або послаблюють активність суб'єкта, моти-

ви, вольові якості, що підвищують ефективність дій 

по досягненню мети. На індивідуальному рівні він 

виділив наступні параметри, що характеризують 

психологічну готовність: визначеність, здатність до 

навчання, своєчасність, реальна активність (дії, вчи-

нки, діяльність), психологічна захищеність, праг-

нення до нового, чутливість, наявність суб'єктивної 

значущості змін, когнітивна складність, схильність 

до експерименту, висока креативність і гнучкість 

мислення і ін. [12]. 

Більшість вчених визначають «готовність» як 

суттєву ознаку установки, яка виявляється у випад-

ках поведінкової активності суб'єкта, тобто готов-

ність - це «настрій» на виконання професійної дія-

льності [12; 13]. 

У галузі ж педагогіки більшість авторів згодні з 

визначенням готовності  як стійкої багатовимірної, 

багатокомпонентної властивості індивіда, що вклю-

чає в себе мотиваційний, емоційний, пізнавальний і 

діяльнісний компоненти, які відповідають вимогам 

змісту і умов формування готовності індивіда до ді-

яльності (O.A. Абдулліна, Р.Ж. Божбанова, Л.К. Ве-

ретенникова, K.M. Дурай-Новакова, Н.В. Кузьміна, 

А.І. Міщенко, В.А. Сластенін, Л.Ф. Спірін та ін.) 

[12, 14]. 

Серед компонентів готовності А.Л. Денисова 

виділила погляди, переконання, мотиви, відносини, 

почуття, вольові та інтелектуальні якості, установки, 

навички, знання, вміння, налаштованість на певну 

поведінку. 

На думку В.А. Сластеніна [14], готовність як 

психологічний стан відображає динамізм особистос-

ті, багатство її внутрішньої енергії, волю, ініціатив-

ність, здатність до ідентифікації себе з іншими. 

Вчений Я.Л. Коломінський пов'язує готовність 

з певним рівнем розвитку особистості, зі сформова-

ної цілісної системою її комунікативних якостей, що 

включають в себе ряд поведінкових і емоційних 

компонентів [12]. 

Загалом, дослідники виділяють наступну стру-

ктуру психологічної готовності до діяльності (три 

основних компоненти) - мотиваційну, вольову і опе-

раційну компоненти, проте деякі вчені виокремили 

інші компоненти. Зокрема, М.І. Дяченко та Л.A. Ка-

ндибовіч [15], окрім мотиваційної компоненти (по-

зитивне ставленням до діяльності, потреба в успіш-

ному виконанні поставлених завдань, прагнення до-

сягти успіху, самоствердження), виділили орієнта-

ційну (знання про особливості і умови  діяльності), 

операційну (володіння способами і прийомами дія-

льності, знаннями, вміннями, навичками, аналізом і 

синтезом; самостійність), вольову (навички самоко-

нтролю, самомобілізації, управління дійсністю), 

оцінну (що означає можливість рефлексії і самооці-

нки своєї  діяльності).  

В.А. Сластенін, Л.С. Подимова в якості струк-

турних компонентів готовності виділяють: мотива-

ційну (зовнішні стимули, мотиви зовнішнього само-

ствердження або мотиви престижу, професійний 

мотив, мотиви особистісної самореалізації та ін.), 

креативну (здатність породжувати нові ідеї, швидко 

вирішувати проблемні ситуації і ін.), операційну або 

технологічну (активний пошук нової інформації, 

аналіз своїх здібностей зі створення або освоєння 

нового, прийняття рішення про використання ново-

го, та ін.), рефлексивну (самоаналіз, самооцінка, са-

морозуміння і самоінтерпретації власної свідомості і 

діяльності, а також думок і дій) [14]. 

І.О. Зимова трактує психологічну готовність як 

адекватну установку, мотивацію і мобілізацію пси-

хічних ресурсів для майбутньої діяльності і виділяє 

в її структурі мотиваційну, пізнавальну, емоційну і 

вольову компоненти [16]. 

На основі проведеного аналізу готовності пер-

соналу на індивідуальному рівні автором запропо-

новані структурні компоненти та критерії оцінки го-

товності персоналу на індивідуальному рівні, що 

представлені в табл.  
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Таблиця 

Складові компоненти та критерії готовності  

персоналу до змін 

Компонента Критерії готовності персоналу на 

індивідуальному рівні  

Операційна 

(організаційна) 

Досвід організації організаційних 

змін 

Інформованість щодо проведення 

змін 

Досвід участі у здійсненні органі-

заційних змін 

Мотиваційно- 

психологічна 

Страх змін 

Бажання  

Здатність до самонавчання 

Соціальна стабільність 

 

Висновок. Автором було виділено дві структу-

рні компоненти: операційна та мотиваційно-

психологічна, для кожної із компонент були розроб-

лені критерії оцінки готовності персоналу на індиві-

дуальному рівні. В операційній складовій готовності 

персоналу критеріями оцінки готовності є: досвід 

організації організаційних змін, інформованість що-

до проведення організаційних змін, досвід участі у 

здійсненні організаційних змін. У рамках  мотива-

ційно - психологічної складової готовності виділені 

такі критерії оцінки: страх змін, бажання, здатність 

до самонавчання, соціальна стабільність. 
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Матюшенко Ю.В. Готовність персоналу на інди-

відуальному рівні до здійснення організаційних змін на 

підприємстві 

В статье рассмотрены вопросы понимания готов-

ности персонала к изменениям на индивидуальном уровне. 

На основе проведенного анализа готовности персонала на 

индивидуальном уровне было выделено следующие струк-

турные компоненты, в пределах которых выделены кри-

терии оценки готовности персонала на индивидуальном 

уровне: операционная компонента (опыт организации ор-

ганизационных изменений, информированность по прове-

дению организационных изменений, опыт участия в осу-

ществлении организационных изменений); мотивационно 

- психологическая компонента (страх перемен, желание, 

способность к самообучению, социальная стабильность). 

Ключевые слова: готовность персонала, индивидуа-

льной уровень, критерии готовности персонала к измене-

ниям на индивидуальном уровне. 

 

Matiushenko Yu. The readiness of the personnel at 

the individual level to make organizational changes at the 

enterprise 

The article deals with the issues of understanding the 

readiness of personnel for changes at the individual level. On 

the basis of the analysis of staff readiness at the individual 

level, the following structural components were identified, 

within which the criteria for assessing staff readiness at the 

individual level were identified: the operating component (the 

experience of organizing organizational changes, the 

awareness of organizing changes, and the experience of 

participating in the implementation of organizational 

changes); motivational - psychological component (fear of 

change, desire, ability to self-education, social stability). 

Key words: readiness of personnel, individual level, 

criteria of personnel readiness for changes at the individual 

level. 
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ВПЛИВ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ  

НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЙОГО БІЗНЕС-МОДЕЛІ  

 

Нєнно І.М. 

 

 

INFLUENCE OF THE OWNERSHIP FORM OF THE SEA COMMERCIAL  

PORT TO ITS BUSSINESS-MODEL IMPLEMENTATION 

 

Nyenno I. 
 

 

 
У статті розглянуто вплив порту на макроекономічному 

рівні в розрізі зміни його форми власності. Систематизо-

вано міжнародний досвід щодо вибору форм власності 

портів та встановлення права власності на окремі акти-

ви та права надання окремих послуг порту. Виявлено сут-

ність управлінських завдань порту залежно від форм його 

власності та ролей які виконуються в порту. Визначено 

види та форми правління порту через правління предста-

вників, експертів, приватних компаній. Встановлено кон-

цептуальний зв'язок процесу управління порту із бізнес-

моделлю порту, основною метою реалізації якої є ство-

рення доданої вартості.  

Ключові слова: морська портова галузь, морський порт, 

форма власності, правління, бізнес-модель. 

 

 

Вступ. Порти є найважливішим елементом на-

ціональної транспортної інфраструктури не тільки 

тому, що вони об’єднують торговельних партнерів, 

чим забезпечують попит на транспортні послуги, 

але й тому, що вони справляють ефект мультипліка-

тора для національного благополуччя як торговельні 

ворота пункт залучення комерційної інфраструктури 

у вигляді банків, кредитних установ, інвестиційних 

агенцій, установ. Порти в Японії розглядають як [1, 

с. 21]: центри дистрибуції; промислові зони та бази 

постачання енергії; торговельні центри, які залуча-

ють банків, брокерів та торговців; центри урбаніза-

ції та розвитку міст; основа ділової активності насе-

лення, зокрема в сільській місцевості; центри мор-

ського дозвілля, яхтінгу, круїзних рейсів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Дослідження проведені українськими вченими Віль-

ским Г.Б., Гончаровим І.Н., Круком Ю.Ю., Крушкі-

ним Є.Д. [2]. Виникають спеціалізовані публікації 

щодо ризик-менеджменту в портах, зокрема наукові 

праці Жихаревої В.В. [3]. Питання міжнародного 

досвіду організації управління висвітлені в роботі 

Алдертона П [1]. Дослідження ролі вільних портів 

грунтовно проведене Лавіссіере А. [4], Лафарг І. [5], 

Хломудіс С.та Паліс А. [6] зробили занчущий вклад 

в розробку нової філософії управління портами. 

Проте потребує оновлення та поглиблення досвід 

формування бізнес-моделей з урахуванням ефектив-

ності вибору форми власності. 

Мета статті. Метою статті є встановлення 

впливу форми власності морського торговельного 

порту на формування його бізнес-моделі. Для досяг-

нення мети встановлено та вирішено низку завдань:  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Морські порти – це ділянки, де є можливості для 

причалу або встановлення на якір кораблів із наяв-

ним обладнанням для передачі товару з судна на бе-

рег або з корабля на корабель. Використовуючи 

більш сучасну термінологію, це інтерфейс корабля  

чи морський інтермодальний інтерфейс [1, с.19]. 

 Лавіссіере А. дає наступне визначення вільно-

му порту [4, c. 26] – вільний порт є міжнародним ло-

гістичним інтерфейсом, вільним від фіскальних, ми-

тних, адміністративних і культурних обмежень, які 

виникають на державному кордоні та побудований 

для привнесення додаткової вартості в глобальні ла-

нцюги постачання його операторів через створення 

найкращої логістичної інфраструктури із особливим 

економічним статусом, який допомагає підвищити 

якість логістичних послуг. При цьому автори наго-

лошують, що таке визначення є близьким до визна-

чення морського, річкового порту, аеропорту. Авто-

ри визначають, що в різноманітних дослідженнях 

концепція вільних портів пов’язується із географіч-

ними,  митними, правовими чи економічними аспек-

тами та часто комбінує їх, проте сам по собі «віль-

ний порт» залишається «чорним ящиком». Встанов-

лення сутності можливе через розуміння, що порти 

не є створеними виключно для  держави.  

Для цілей дослідження під портом розуміємо 

визначені межами територію та акваторію, обладна-

ні для обслуговування суден і пасажирів, проведен-

ня вантажних, транспортних та експедиційних робіт, 

а також інших пов’язаних з цим видів господарської 
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діяльності, які формують міжнародний логістичний 

інтерфейс, побудований для привнесення додаткової 

вартості в глобальні ланцюги постачання його опе-

раторів. 

Починаючи з 1980х рр. у більше ніж вісімдеся-

ти відсотків світових портів відзначалося збільшен-

ня долі приватної власності. Загальними тенденція-

ми стали децентралізація адміністративного контро-

лю та комерціалізація [1, c.154]. Аргументом на ко-

ристь приватизації є очікування того, що постановку 

порту на комерційну основу підвищить його проду-

ктивність та скоротить фінансові вкладення держа-

ви, хоча певна участь держави в управління портом 

неминуча.  Послуги, що надаються у морських пор-

тах, наступні [7]: 
1. У морських портах надаються послуги з об-

слуговування суден, здійснення операцій з вантажа-

ми, у тому числі проведення вантажно-

розвантажувальних робіт, послуги з обслуговування 

пасажирів та інші послуги, передбачені законодав-

ством. 

2. Центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сферах морського і річкового транспор-

ту, затверджуються: 

1) правила надання послуг з вантажно-

розвантажувальних робіт у морському порту в ча-

стині, що стосується зобов’язань за міжнародними 

договорами України; 

2) правила надання послуг з обслуговування 

суден у морському порту та на підходах до ниху ча-

стині, що стосується зобов’язань за міжнародними 

договорами України; 

3) правила надання інших послуг, що звичайно 

надаються в морських портах, у частині, що сто-

сується зобов’язань за міжнародними договорами 

України. 

3. Виключно державними підприємствами, 

установами та організаціями надаються послуги з: 

1) регулювання руху суден; 

2) забезпечення проведення аварійно-

рятувальних робіт; 

3) навігаційно-гідрографічного забезпечення 

мореплавства; 

4) картографічного забезпечення мореплавства; 

5) забезпечення запобігання і ліквідації розливу 

забруднюючих речовин. 

Порти відіграють роль забезпечення зберігання 

товарів, вільних від митних зборів, що дозволяє під-

приємствам використовувати буферну зону, яка зна-

ходиться поряд із цільовим ринком. Це надає пере-

вагу їхньому грошовому потоку, шляхом несплати 

податків завчасно, перед продажем товарів, а також 

географічну гнучкість. 
Порти дають можливість незначних трансфор-

мацій та після виробничої обробки. Прикладом є ві-

льний порт Гамбургу, в якому виробники, які імпор-
тували французькі вина перед їхнім реекспортом 
додавали місцевого шнапсу для того, щоб відповіда-
ти смакам споживачів Північної Європи.     

Деякі порти включають до своєї інфраструкту-
ри виробничі потужності, а також можливості мар-
кетингу, управління ланцюгами постачань, податко-
вої оптимізації, послуги IT. Прикладами податкової 
оптимізації є порт Маврикій; виробництва – потуж-
ності Renault в Танжері; квітковий хаб в Дубаї. В 
портах, які є вільними економічними зонами, функ-
ціонують компанії, які є посередниками між портом 
та офшорними зонами (див. рис. 1).   

Хломудіс С. та Палліс А. [6, c.3] відзначають, 
що конкуренція між портами інтенсифікується. Бі-
льше того, вона виражається через безперервну мо-
дернізацію технологій, вдосконалення навичок люд-
ських ресурсів, продуктових інновацій, процесної 
реорганізації. Менеджмент порту розробляє схеми 
скорочення цін при одночасному розвитку якості 
послуг для користувачів. Такі розробки потребують 
нового уявлення про організаційні зміни. До 1970х 
років менеджмент в більшості світових портів був 
заснований на принципах парадигми масового про-
мислового виробництва Г. Форда. В той час порти 
характеризувалися: відсутністю гнучкості, відносно 
низьким попитом  на землю для задоволення неви-
сокого темпу виконання фрахтових та вантажних 
послуг; оптимально невеличкими причалами для су-
дів та точно визначеною внутрішньою зоною порту. 
Як видно на рис. 2 такій однорідній системі плану-
вання розвитку порту та задоволення ним попиту 
було доволі легким [4, c.25]: 

1. Перша роль контролера виконується держа-
вою, яка видає дозволи на використання землі, кому-
нікацій, встановлює правила (акти для портів, права 
на концесії, трудове законодавство, інше) та забезпе-
чує і контролює виконання через митні органи. 

2. Друга роль – це роль регулятора, який 
управляє та контролює порт. 

3. Третя роль – роль девелопера чи розробни-
ка, яка включає в себе забезпечення інфраструктури, 
зв’язків, синергії, послуг, залучення клієнтів і так 
далі.  

4. Четверта роль – це роль оператора який за-
ймається імпортом, обробкою та реекспортом това-
рів та послуг. 

На функціонування бізнес-моделі морського 
торговельного порту впливають, в першу чергу дер-
жава, яка є регулятором порту та суб’єктом, який ро-
звиває територію, залучаючи прямі іноземні інвес-
тиції та потоки товарів в регіон для створення робо-
чих місць та економічного зростання. Інвестиції та 
зростання експорту, в свою чергу, каталізують про-
цеси структурних трансформацій, диверсифікації та 
відновлення. 
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Рис. 1. Створення доданої вартості в бізнес-моделі порту [4, c.26] 

 

Таблиця  
Тип власності та управління активами і послугами порту 

№ Діяльність 

Тип власності та управління, % 

Приватна 
Незалежна орга-

нізація 

Місцева пор-

това адмініс-

трація 

Міністерство 

(держава) 

 Кораблі - - - - 

1 Канали, хвилерізи, доки 4 4 72 20 

2 
Допомога навігації – VTS – Vessel Traffic Ser-

vice (служба руху кораблів) 
0 16 72 12 

3 Лоцманська справа 12 28 52 8 

4 Буксири та човнярі 32 0 52 16 

5 Склади  і бункери 84 0 8 8 

6 Ремонт і технічне обслуговування 40 12 28 20 

 Вантажі і пасажири - - - - 

7 Термінали 16 12 68 4 

8 Резервуари 44 16 28 12 

9 Крани 28 0 64 8 

10 Обробка вантажів 44 0 48 8 

11 Ліхтеровер 32 8 44 16 

 Наземні перевезення - - - - 

12 Дороги 8 8 64 20 

13 Стоянки автомобілів 36 8 40 16 

14 Залізничні колії та депо 0 40 36 24 

15 Внутрішні водні шляхи в порту 0 8 66 26 

16 Трубопроводи 44 16 24 16 

 Загальні послуги     

17 Охорона здоров’я 0 8 52 40 

18 Освітлення 0 16 74 10 

19 Попередження пожеж 0 24 60 16 

20 Поліцейські структури 0 28 48 24 

21 Комфорт праці 0 40 48 12 

22 Санітарія 4 24 60 12 
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Управлінські завдання є наслідком реалізації 

управлінських функцій  в порту. Існує точка зору, 

що адміністративні та управлінські функції в порту 

повинні розглядатися окремо, і що адміністрація 

порту відповідальна за регулювання, тоді як мене-

джмент порту відповідає за комерційні операції [1, 

с. 149]. Однак така дихотомія може бути спроще-

ною, в той час як багато чого залежить від прийня-

тою моделі власності та інтерпретації терміну «ад-

міністрування», яка значно відрізняється в різнома-

нітних кутах світу. 

 

 
Рис. 2. Основні ролі в портовій зоні 

Очевидним, проте дуже важливим фактом є те, 

що порти живуть довше, ніж кораблі. Дуже важко 

уникнути поганих рішень. В той час як у будь-якому 

бізнесі, актив який є неефективним з точки зору 

прибутковості чи попиту можна реалізувати, для 

порту набагато складніше, якщо взагалі можливо, 

продати термінал чи причал, побудований в помил-

ковому місті чи з помилковою конструкцією чи не-

задовільним розміром. Порт представляє собою 

комбінацію вільного набору видів діяльності, що 

ускладнює розвиток теоретичної бази та розробку 

універсальної концепції про порти.  

Існує класифікація портів відповідно до їхньої 

форми власності чи адміністрування. Дискусія від-

носно ефективності цих форм привертають увагу 

сучасних інвесторів, урядовців та науковців. Типо-

вими формами власності порту є: державна влас-

ність, автономна власність, чи довірче управління в 

трасті, муніципальна форма власності, приватна 

власність. Формою власності будь-якого сучасного 

порту може бути комбінація цих чотирьох видів. 

Вибірковий аналіз тридцяти світових портів свід-

чить про використання наступних форм власності та 

управління в них (див. табл.). 

Ці вибіркові дані свідчать про можливість спі-

льного існування будь-яких форм власності у порті. 

Витрати на послуги порту можуть значно відрізня-

тися, у разі монопольного надання права доступу до 

причалів порту. Вільна конкуренція частіша серед 

компаній, які обслуговують ці причали. 

Аргументами на користь збільшення участі 

приватних інвесторів у портовій галузі є: 

- скорочення фінансових відрахувань держа-

ви; 

- збільшення продуктивності через конкурен-

цію; 

- збільшення фінансування інших сфер соціа-

льного життя населення за рахунок скорочення фі-

нансової підтримки портів; 

-   уникнення проблеми бюрократії. 

Правління порту може мати наступний складі, 

залежно від форми власності та інтересів зацікавле-

них сторін [1, с. 161]: 

- Правління представників. Правління скла-

дається з особистостей, які представляють інтереси, 

пов’язані з оперативним управлінням портом. Їх 

звичайно призначають на певний термін. Іноді ці 

призначенці не є професіоналами в управлінні. Вони 

здебільше втілюють політики лояльності до осіб, які 

призначили їх.  

- Правління експертів. Члени Правління мо-

жуть бути призначені за визнаний авторитет експер-

тів в певних питаннях операцій порту. Якщо такі 

призначення відбуваються з боку урядовців, то при-

значення можуть відбуватися на політичних засадах. 

- Якщо порт є повністю приватною компані-

єю, то управлінням порту буде займатися правління 

цієї приватної компанії, але таких прикладів в світі 

небагато. 

У США законодавчим звичаєм є зобов’язання 

порту проводити засідання Правління публічно. 

Члени Правління не мають права проводити засі-

дання без надання доступу усім бажаючим.  

Попит на страхування відповідальності портів 

та ризик менеджмент зростав в той мірі, як порти 

несли все більшу відповідальність за збитки та пош-

кодження. Власники вантажів відмовлялися від 

страхування майна, бо вважали, що збитки повинні 

нести відповідальні особи, яким є порт під час зна-

ходження в ньому кораблів та вантажів, довірених 

порту. Особливо така тенденція відчувається в при-

ватних портах. Приватний порт скоріше прийме на 

себе відповідальність для того, щоб не програти в 

конкурентній боротьбі.  

Не всі порти приділяють увагу постановці саме 

управлінських цілей. Наявність управлінських цілей 

сучасних портів є наслідком впровадження підходу 

менеджменту якості з 1990рр. та Міжнародного ко-

дексу з управління безпечною експлуатацією суден і 

запобіганням забрудненню ISM Code 9000. 

Актуальними управлінськими завданнями ста-

ють [1, с. 170]: 

1. Мінімізація витрат: зменшення оплати ко-

ристувачами послуг порту, в тому числі скорочення 

часу перебування в порту; зменшення витрат корис-

тувачів послуг порту; зменшення витрат порту. 

2. Максимізація вигід власників порту, держа-

ви та регіону. 

Таким чином в листі цілей управління портом 

співіснують: підвищення прибутку; скорочення ви-

трат; збільшення сплачених податків; збільшення 

вантажообігу; збільшення зайнятості населення; по-
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кращення якості транспортних послуг; збільшення 

чисельності туристів, інше. В той же час порти ді-

ють в умовах обмежень в рамках відповідності тра-

нспортній політиці держави, яка регулює транспор-

тні коридори та встановлює вимоги до їхнього роз-

міщення, митного оформлення, умови функціону-

вання вільних зон, розміщення виробничих сил ос-

новних галузей, вимоги до безпеки та може вплива-

ти на інвестиційний потенціал портів та інвестиційні 

плани їхнього розвитку, регулює тарифи, та в де-

яких випадках днопоглиблювальні роботи та навіга-

цію. Таке середовище дає можливість впливу на 

процес управління портом широкому колу факторів. 

Висновки. Порт є визначеною межами терито-

рією і акваторією, які обрані для здійснення певних 

видів господарської діяльності та формують логіс-

тичний інтерфейс, побудований для привнесення 

додаткової вартості в глобальні ланцюги постачання 

його операторів.  

Порт може знаходитися у державній, автоном-

ній (на правах довірчого трастового управління), 

муніципальній та приватній власності. Форма влас-

ності впливає на розподіл функцій адміністрування 

та управління в порту. Залежно від відповідальності 

за інфраструктуру, суперструктуру та стивідорів ви-

діляють порту типу: земельний феодал, інструмен-

тальний та сервісний порти.  

Бізнес-модель морського торговельного порту 

має бути зорієнтована на виконання ролей: контро-

лера, регулятора, девелопера та оператора. Факто-

рами розвитку бізнес-моделі порту є: інфраструкту-

ра, державні моделі торгівлі, фінансові і логістичні 

уявлення про порт; стадії життєвого циклу порту, 

баланс роботизації та захисту працівників порту; 

погода; технології руху вантажів; форма власності 

порту. 

Правління порту, яке здійснює менеджмент, 

може бути представлено як правління представни-

ків, правління експертів, правління приватних ком-

паній. 

Управлінськими цілями порту є: підвищення 

прибутку, скорочення витрат, збільшення сплачених 

податків, вантажообігу, рівня зайнятості населення, 

покращення якості транспортних послуг, збільшен-

ня чисельності туристів. 

Типові послуги порту – це послуги з обслуго-

вування суден, здійснення операцій з вантажами, в 

тому числі проведення вантажно-

розвантажувальних робіт, послуги з обслуговування 

пасажирів, регулювання руху суден, забезпечення 

проведення аварійно- рятувальних робіт, навігацій-

но-гідрографічне та картографічне забезпечення мо-

реплавства, забезпечення запобігання і ліквідації ро-

зливу забруднених речовин. 
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Ненно И.М. Влияние формы собственности мор-

ского торгового порта на реализацию его бизнес-

модели. 

В статье рассмотрено влияние порта на макроэко-

номическом уровне в разрезе изменения его формы собст-

венности. Систематизирован международный опыт по 

выбору форм собственности портов и установления пра-

ва собственности на отдельные активы и права предос-

тавления отдельных услуг порта. Выявлена сущность 

управленческих задач порта в зависимости от формы 

собственности и ролей выполняемых в порту. Определе-

ны виды и формы правления порта через правление пред-

ставителей, экспертов, частных компаний. Установлена 

концептуальная связь процесса управления порта с биз-

нес-моделью порта, основной целью которой является со-

здание добавленной стоимости. 

Ключевые слова: морская портовая отрасль, морс-

кой порт, форма собственности, правление, бизнес-

модель. 

 

 

 

 

 

Nyenno I. M. Influence of the ownership form of the 

sea commercial port to its business-model formation. The 

article deals with the influence of the port on the 

macroeconomic level in terms of changing its form of 

ownership. The international experience in choosing port 

forms and establishing ownership of individual assets and the 

right to provide certain port services is systematized. The 

essence of the administrative tasks of the port is determined 

depending on the forms of its ownership and the roles that are 

performed in the port. The port roles as developer, controller, 

operator and regulator were explained.  The state property, 

autonomous property, or trustee trust management, municipal 

ownership, private property and the combination of these 

forms of ownership for modern port were researched.  A sam-

ple analysis of thirty world ports asset management was stud-

ied. The types and forms of board administration through the 

board of representatives, experts, private companies are 

determined. The conceptual connection of the port 

management process with the port's business model, the main 

purpose of which is the creation of added value, is established. 

Key words: sea port industry, sea port, ownership, 

board, business model. 
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СЛУЖБИ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Овчаренко Є.І., Богданов Р.І. 
 

 

FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF SERVICE  

OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
 

Ovcharenko Ie.I., Bogdanov R.I. 
 

 

 
У статті розглянута проблематика визначення та фор-

мування організаційної структури служби економічної 

безпеки підприємства. Досліджено науково-практичний 

досвід формування таких структур, виокремлено основні 

типові напрями діяльності служб економічної безпеки, що 

впливають на склад та структуру виконуваних службою 

функцій. Визначено фактори впливу на тип оргструктур, 

розроблено базові оргструктури служби економічної без-

пеки охоронного та захисного спрямування, надано опис 

функціонального навантаження підрозділів розроблених 

оргструктур. 

Ключові слова: підприємство, економічна безпека, служ-

ба безпеки, організаційна структура, функція 

 

 

Постановка проблеми. Побудова ефективної 

служби економічної безпеки підприємства, здатної 

до вирішення максимального кола завдань, дуже 

специфічних за своєю природою, безпосереднім чи-

ном залежить від створення та функціонування сис-

теми економічної безпеки підприємства на засадах 

комплексності. Створення служби економічної без-

пеки підприємства є принципово кінцевим етапом у 

організації системного та комплексного захисту під-

приємства. Підхід, за яким спочатку створюються 

служби безпеки, а потім їхня діяльність "підганяєть-

ся" під вимоги системи безпеки та специфічні умови 

функціонування підприємства, є апріорі хибним.  

Комплексність системи економічної безпеки пі-

дприємства визначається балансом між ступенем за-

хищеності економічної діяльності підприємства, з 

одного боку, та інтересами, свободами особи, суспі-

льства та держави, з іншого боку. Тому одним з най-

складніших етапів створення системи безпеки є ви-

значення принципів забезпечення ефективності за-

хисту, що враховують особливості функціонування 

підприємства та особливості прояву загроз цьому 

функціонуванню. Отже, служба економічної безпеки 

не просто реалізує безпекозабезпечувальні функції, 

вона є точкою поєднання попередньо розроблених та 

теоретично обґрунтованих концепцій з практичною 

реальністю, коли розроблене повинно стати працю-

ючим. Невірно визначені та закладені у концепцію 

принципи забезпечення ефективності захисту приз-

водять до непрацездатності служби безпеки, до того 

ж яка може проявитися під час кризових обставин.  

Таким чином, створенню служби економічної 

безпеки підприємства повинне передувати ретельне 

дослідження соціально-економічних та правових пе-

редумов, які склалися у оточуючому середовищі. На 

основі такого дослідження встановлюється структу-

ра суб’єктів та об’єктів діяльності із забезпечення 

економічної безпеки та їхніх цілей. У свою чергу, з 

цього випливає визначення функцій та завдань слу-

жби економічної безпеки підприємства і наприкінці 

дослідження з’являються уявлення щодо складу та 

структури елементів служби та їх взаємозв’язку із 

загальною оргструктурою підприємства. Така логіка 

та хронологія дослідження є єдино вірною на шляху 

до визначення та утримання у подальшому згадано-

го балансу між захищеністю підприємства та допус-

тимістю, обґрунтованістю впливу служби безпеки на 

діяльність підприємства, права й свободи людини та 

суспільства. У комплексі це являє важливе та склад-

не науково-дослідне завдання, вирішенню якого 

присвячене дане дослідження.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Науково-практичні дослідження, які б безпосереднім 

чином стосувалися аспектів створення та функціо-

нування служб економічної безпеки підприємства, є 

нечисленними. Більш досліджуваною є проблемати-

ка служб безпеки загалом, що міститься у працях 

юридичної спрямованості. У їхніх межах служба 

економічної безпеки розглядається лише як складова 

служби безпеки підприємства і принципи її створен-

ня є подібними до інших складових: служби охоро-

ни, служби захисту інформації, служби захисту пер-

соналу тощо. При такому підході дещо втрачається 

економічний аспект. Натомість у нечисленних пра-

цях вчених економічної спрямованості, при розгляді 

служби економічної безпеки підприємства, часто 
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втрачається юридично-процесуальний аспект і слу-

жба економічної безпеки набуває атрибутів економі-

чного функціонального підрозділу. Таким чином, у 

цьому проявляється унікальність такого підрозділу 

як служба економічної безпеки, що повинна поєдну-

вати у собі як юридичну, так і економічну основу.  

З врахуванням зазначеного, особливу цінність 

мають дослідження тих авторів, що є вихідцями з 

юридичної науки, але які здобули значний практич-

ний досвід створення та удосконалення служб еко-

номічної безпеки підприємств, фірм, банків тощо у 

другій половині 90-х – першій половині 2000-х ро-

ків. До числа таких досліджень можна віднести 

[1,2,3,4]. Свідомо залишаючи поза межами даного 

дослідження несуттєві відмінності поглядів у вказа-

них наукових працях, нижче підсумуємо схожі ви-

сновки. 

Першим важливим висновком є те, що не кожне 

підприємство, яке будує систему економічної безпе-

ки, може створювати службу економічної безпеки. У 

такому випадку підприємство обирає між створен-

ням та використанням власної служби економічної 

безпеки та залученням сторонніх спеціалізованих 

організацій. Критеріальна база такого вибору дуже 

широка. З одного боку, це першочергові вартісні та 

фахові критерії. Власна служба коштує недешево, 

тому її створюють великі фінансово-стабільні підп-

риємства або їх об’єднання, які покладають на цю 

службу увесь спектр безпекозабезпечувальних фун-

кцій та використовують власний персонал та техніч-

ні засоби. Натомість для невеликих підприємств 

більш логічним є використання послуг спеціалізова-

них фірм, які мають високопрофесійний персонал, 

коштовне обладнання, більш сучасні технології то-

що. Залучені спеціалізовані фірми можуть забезпе-

чувати як комплексний захист, так і використовува-

тися для разових заходів. У розвиненому світі відбу-

вається поступове зрушення у бік використання 

спеціалізованих фірм, у тому числі і великими підп-

риємствами. Це пов’язане, з системним відставан-

ням служб безпеки підприємств від спеціалізованих 

фірм у технологіях, обладнанні та, найголовніше, у 

рівні професійності персоналу, який необхідно пос-

тійно удосконалювати у слід удосконаленню техно-

логій та обладнання. Багато навіть великих та замо-

жних підприємств не вбачають сенсу у такій гонці і 

передають безпекозабезпечувальні функції у аутсор-

синг частково або ж і повністю. Але інституціональ-

на специфіка нашої країни та більшості країн-

нащадків СРСР є дещо інша. Тому, з другого боку, 

вартісні та фахові критерії не завжди є вирішальни-

ми. Спеціалізовані фірми часто є занадто криміналі-

зованими. Вони навіть можуть створюватися з кри-

мінальними або напівкримінальними цілями: рей-

дерство, здирство, шахрайство тощо. Звертання до 

таких фірм може коштувати підприємству дуже до-

рого порівняно зі створенням власних служб безпе-

ки. Тому підприємства, зокрема невеликі, намага-

ються триматися поза полем зору таких структур, 

наскільки це можливо. В цілому, це суттєво гальмує 

розвиток цього виду діяльності. В кінцевому підсу-

мку, вітчизняні підприємства не мають доступу до 

безпекозабезпечувальних послуг світового рівня. Ці 

обставини роблять для вітчизняних підприємств 

більш бажаним напрямом розвиток власних служб 

безпеки.  

Другий принципово важливий висновок стосу-

ється того, що служби безпеки підприємств будь-

якої функціональної спрямованості складаються з 

двох майже незалежних мета-напрямів: охорона та 

захист. У більшій мірі це є проблемою ніж особливі-

стю, тому що охорона та захист мають принципово 

різні концепції реалізації. Зокрема складовими на-

пряму охорони є: охорона території та матеріальних 

цінностей; система сигналізації та оповіщення; збе-

рігання та використання спецзасобів, у тому числі 

зброї; відеонагляд та спеціальний радіозв’язок тощо. 

Напрям захисту включає в себе: пошук та виявлення 

несанкціонованих каналів передачі інформації; по-

шук та виявлення зловмисних намірів та дій з пере-

дачі закритої інформації або нецільового викорис-

тання матеріальних цінностей; захист приміщень від 

силового проникнення або прослуховування; вияв-

лення та попередження спроб вербування персоналу 

на користь третіх осіб та багато іншого. Як можна 

бачити, складові охорони та захисту є діалектично 

різними. Принциповим для охорони є стаціонарність 

та стабільність структур забезпечення, тобто необ-

хідною є абсолютна передбачуваність результатів 

функціонування цих структур. Забезпечення захисту 

є принципово динамічнім, з неповторюваним набо-

ром конкретних задач. Структури забезпечення за-

хисту змушені знаходиться у постійному пошуку. 

Іншими словами можна сказати, що структури охо-

рони мають усталений перелік завдань, під який пі-

длаштовують та удосконалюють діапазон можливос-

тей, а структури захисту мають відносно усталений 

діапазон можливостей, за допомогою яких намага-

ються вирішувати максимальну кількість завдань, 

що постають перед ними. Такі відмінності дуже сут-

тєво впливають на поєднання вказаних мета-

напрямів у межах однієї служби безпеки.  

У якості третього висновку можна констатува-

ти, що наукою та практикою все ж таки розроблені 

деякі універсальні рекомендації щодо виокремлення 

факторів, які впливають на конструювання служби 

економічної безпеки на підприємстві. Надамо корот-

ку характеристику основним з них. 

Наявність та характер конкурентного середо-

вища. Принципово важливим є ступінь криміналізо-

ваності та маргінальності конкурентів. Показовим 

прикладом є сам по собі охоронний бізнес. Наяв-

ність спецзасобів, зброї та певного контингенту 

співробітників роблять конкурентні "розбірки" ве-

льми жорстокими. 

Особливості виробничої діяльності підприємс-

тва. Це сучасність та прогресивність технологій, на-

явність нематеріальних активів: ноу-хау, патентів, 

авторських свідоцтв, ліцензій, програмних продуктів 

тощо, специфічність виробничих потужностей, но-
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визна товарів та послуг. Сукупність цих складових 

визначає інтерес з боку конкурентного середовища.  

Наявність об’єктів спеціального захисту, до 

яких відносяться небезпечні виробництва або сиро-

вина, вибухо- та пожежо-небезпечні ділянки, матері-

альні цінності значної вартості або обмеженого по-

ходження, працівники-носії усіляких таємниць, пра-

цівники з унікальними здібностями та ті, що задіяні 

в таємних унікальних розробках тощо. 

Фінансово-економічне становище підприємст-

ва, що може бути охарактеризоване рентабельністю, 

платоспроможністю, обсягами залучених кредитів 

та інвестицій, рівнем ділової та інвестиційної актив-

ності. З одного боку, фінансове становище дає уяв-

лення щодо можливостей фінансування безпекозабе-

зпечувальної діяльності, а, з іншого боку, воно є дає 

уявлення щодо потенційного інтересу до підприємс-

тва з боку недружнього конкурентного середовища.  

Стан ринку та ринкова позиція підприємства. 

Цей фактор у більшій мірі характеризує потенціал 

підприємства у коротко- та довгостроковій перспек-

тиві. Потрібно прийняти до уваги стадію життєвого 

циклу підприємства та його основних продуктів, те-

мпи розвитку галузі, частку підприємства на ринку 

та її динаміку, репутаційні характеристики та ризики 

підприємства тощо. 

Ідеологія, погляди та відношення власників пі-

дприємства до форм забезпечення економічної без-

пеки. На перший погляд цей фактор є суб’єктивним, 

але це не так. Бачення власників формується на ос-

нові аналізу оточуючого середовища, ступеня його 

недружності та бажання власників витрачати кошти 

на створення та функціонування служби безпеки. 

Тому аналіз цього фактору являє собою певну квін-

тесенцію усіх вищезгаданих. 

Отже, з врахуванням вищезазначеного, слід 

вважати, що створення служби економічної безпеки 

підприємства повинне базуватися на двох основних 

платформах: економічній, при визначенні факторів 

оточуючого середовища, що впливають на тип орга-

нізаційної структури служби економічної безпеки та 

її взаємовідносини з елементами загальної оргструк-

тури підприємства; та юридично-процесуальній, при 

визначенні внутрішнього функціонального устрою 

служби економічної безпеки.  

Метою статті є поєднання теоретичного та ем-

піричного досвіду формування організаційних стру-

ктур служби економічної безпеки підприємства з ви-

значенням функціонального навантаження елементів 

структури. 

Виклад основного матеріалу. Різноманіття 

умов функціонування сучасних підприємств та форм 

прояву факторів оточуючого середовища не дає мо-

жливості вести мову про певні універсальні підходи 

чи моделі визначення структури та функціонального 

навантаження служби економічної безпеки. В ціло-

му, можна сформулювати лише загал рекомендацій, 

з яких кожне окремо узяте підприємство може зро-

бити власний витяг.  

Виходячи з умовного поділу та класифікації 

суб’єктів та об’єктів захисту, сукупностей загроз 

економічній діяльності підприємств тощо можна 

сформувати декілька основних типових напрямів ді-

яльності служб економічної безпеки.  

Перший напрям – безпека персоналу, до складу 

якої можна віднести санітарію та екологію, особисту 

безпеку працівників та членів сімей, охорону праці 

та безпеку життєдіяльності, безпеку особистісних 

соціально-психологічних відносин у колективах то-

що. На перший погляд, може здатися, що цей напрям 

є неспецифічним для економічної безпеки, але за-

безпечення фізичної безпеки персоналу завжди є 

дуже вигідним економічно з огляду на втрати, що 

можуть бути спричинені відповідними порушення-

ми. Тому, проблематика забезпечення безпеки пра-

цівників є домінуючої для усіх, без винятку, різно-

видів безпеки. 

Другий напрям стосується безпеки підприємст-

ва як суб’єкта підприємницької діяльності та його 

ресурсів, за участю яких відбувається ця діяльність: 

матеріальні, фінансові, земельні, трудові, інтелекту-

альні тощо. Тут мається на увазі охорона та захист 

майна підприємства, що має вартісний вираз, та у 

сукупності складає майновий комплекс, використан-

ня якого створює економічний ефект від діяльності 

підприємства.  

Третій напрям пов’язаний з захистом інформа-

ції на підприємстві. При цьому може бути дуже ба-

гато типів значущої інформації. Це інформація щодо 

технологій операційної, фінансової, ринкової діяль-

ності підприємства, об’єктів інтелектуальної влас-

ності, специфічних знань та компетенцій персоналу 

підприємства тощо. Цей напрям є самостійно дуже 

важливим. Цінність інформації може перевищувати 

вартість майна. 

Четвертий напрям – юридично-процесуальна 

безпека діяльності підприємства, що спрямована на 

укладання та утримання прав власності, забезпечен-

ня прав та порядку здійснення статутної діяльності, 

юридичного захисту майна та немайнових прав під-

приємства, супроводження укладання господарських 

та цивільних договорів, організація бухгалтерського 

документообігу тощо. Цей напрям забезпечує реалі-

зацію досить широкого кола завдань в умовах недо-

статньої, суперечливої та нестабільної нормативно-

правової бази діяльності підприємства та забезпе-

чення його безпеки.  

Окремо слід звернути увагу на те, що означені 

напрями діяльності служби економічної безпеки пі-

дприємства не можуть бути реалізованими лише у 

межах окремої складової забезпечення безпеки, у 

даному випадку, економічної. Реальна реалізація 

можлива лише за умови триєдності застосування 

основних складових безпеки: фізичної, економічної 

та інформаційної. Таке розуміння витікає з тлума-

чення економічної безпеки як безпеки економічної 

діяльності підприємства. У сучасній безпекології іс-

нує певна понятійна невизначеність цього аспекту. 

Складова безпеки, така як, наприклад, економічна 
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безпека, повинна визначатися через об’єкт забезпе-

чення безпеки, а не через сукупність загроз чи суку-

пність засобів забезпечення. Тому загрозами еконо-

мічній безпеці можуть бути фізичні, інформаційні, 

кадрові, економічні, правові тощо. Способами за-

безпечення – також фізичні, економічні, правові, ін-

формаційні тощо.  

Тому кожен з вищевказаних напрямів одночас-

но повинен включати у себе засоби та інструменти 

забезпечення різних видів безпеки. Зокрема, еконо-

мічна безпека персоналу, майна, діяльності, інфор-

мації та взаємовідносин підприємства з оточуючим 

середовищем невідривно потребує  фізичних, інфо-

рмаційних, правових тощо заходів охорони та захис-

ту. Діяльність служби економічної безпеки підпри-

ємства не може складатися виключно з економічних 

дій. Вони повинні доповнюватися діями фізичного, 

інформаційного, правового характеру. Відповідно до 

цього у оргструктурі служби економічної безпеки 

повинні існувати елементи, що реалізують такі дії. 

Отже, погоджуючись з думкою дослідників [3,5,6], 

слід підсумувати, що еклектика можливих дій служ-

би економічної безпеки підприємства, пов’язаних з 

реалізацією чотирьох основних напрямів забезпе-

чення економічної безпеки з врахуванням конкрет-

них умов та обставин функціонування певного підп-

риємства, визначає найбільш характерні, або ж, пев-

ним чином, типові структурні елементи (підрозділи) 

служб економічної безпеки та сукупності цілей, фу-

нкцій та завдань, які вони здатні вирішити. Такий 

узагальнений склад підрозділів служб безпеки, їхніх 

функцій та завдань, може бути використаний як по-

чаткова модель при формуванні служб безпеки як 

створюваних, так і існуючих підприємств. Природ-

но, що початкова модель повинна коректуватися у 

кожному окремому випадку з врахуванням дії фак-

торів впливу на структуру служби економічної без-

пеки, склад та сила прояву яких актуалізовані для 

кожного конкретного підприємства. 

На рис. 1 наведено узагальнений приклад фра-

гмента типової організаційної структури служби 

економічної безпеки підприємства, що реалізує охо-

ронний мета-напрям. Відповідно, на рис. 2 зображе-

но приклад структури фрагмента, що реалізує захи-

сний мета-напрям діяльності служби економічної 

безпеки підприємства. 

Як бачимо з рис. 1, наведений фрагмент оргст-

руктури має лінійний вигляд, де забезпечення охо-

рони реалізується за допомогою трьох основних, 

прямо підпорядкованих, відділів: охорони та супро-

водження, технічного забезпечення та режимного 

відділу. Слід відзначити, що структура відділів та 

секторів служби економічної безпеки підприємства 

повинна сприйматися саме як типова, коли у конкре-

тних випадках можливі певні структурні відміннос-

ті: поєднання чи, навпаки, розгалуження функцій 

окремих секторів між собою, сукупності виконува-

них функцій різними секторами, підпорядкованість 

секторів відділам тощо. 

Розглянемо докладніше сутність та завдання 

окремих елементів структури, зображеної на рис. 1.  

Відділ охорони та супроводження призначений 

для фізичної охорони та контролю об’єктів та товар-

но-матеріальних цінностей. Головним завданням 

цього відділу є створення умов унеможливлення 

зловживань та втрат цінностей. Окремими сектора-

ми відділу забезпечується виконання режимів конт-

ролю за зберіганням та використанням матеріальних 

цінностей шляхом організації зон контролю та кори-

дорів переміщення працівників по ним; забезпечен-

ня безпеки переміщення цінностей та документації, 

зокрема грошових коштів; попередження зловмис-

них дій щодо матеріальних цінностей; організації 

дій у разі настання надзвичайних ситуацій тощо. 

Відділ технічного забезпечення призначений 

для формування комплексу технічних засобів, вико-

ристовуваних у забезпеченні економічної безпеки 

підприємства, та підтримання їхньої працездатності 

й актуальності. Головною ідеологічною особливістю 

цього відділу у межах реалізації охоронного мета-

напряму є лише виконання розроблених режимів та 

регламентів забезпечення безпеки, повноваження з 

удосконалення стосуються лише самих технічних 

засобів і їх систем. Це дещо звужує коло виконува-

них відділом завдань, але зумовлює високу технічну 

професійність їхнього виконання. До основних за-

вдань відділу можна віднести: забезпечення охорон-

них процедур необхідними технічними засобами; 

здійснення ремонту, обслуговування та удоскона-

лення технічних засобів та контроль їхньої постійної 

працездатності; контроль за діяльністю сторонніх 

організацій з приводу постачання технічних засобів 

та пуско-налагоджувальних робіт; виявлення ураз-

ливих ділянок до нових різновидів загроз тощо. Се-

ктори цього відділу формуються за принципом од-

нотипності технічних засобів. Зокрема сектор засо-

бів зв’язку та передачі інформації опікується ком-

плексом відповідних пристроїв та здійснює постійну 

перевірку приміщень та процесів на предмет вияв-

лення несанкціонованих пристроїв. Сектор спеціа-

льних засобів охорони пов’язаний, наприклад, зі 

зброєю чи службовими тваринами. Сектор засобів 

автоматичного розпізнавання та сигналізації забез-

печує можливості своєчасного реагування на пору-

шення режимів захисту. Сектор транспортного за-

безпечення пов’язаний з експлуатацією спецтранс-

порту.  

Діяльність режимного відділу пов’язана з підт-

риманням загальних умов безпечного функціону-

вання підприємства. Основним шляхом досягнення 

цього та, відповідно, основним завданням відділу є 

моніторинг та контроль дотримання визначених ре-

жимів безпеки, у тому числі, шляхом їх конкретиза-

ції у численних регламентах. Відділ режиму самос-

тійно не розробляє ті чи інші режими, але, за резуль-

татами контролю дотримання, цей відділ розробляє 

рекомендації та приймає безпосередню участь у ро-

зробці режимів. Сектори цього відділу формуються 

за різними принципами.  
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Рис. 1. Фрагмент організаційної структури служби економічної безпеки підприємства (за мета-напрямом: охорона) 

Аналітичний сектор не є вузькоспрямованим з 

функціональної точки зору. Тут відбувається збір та 

аналіз різноманітної інформації щодо внутрішнього 

та зовнішнього середовища функціонування підпри-

ємства, прямим чи непрямим чином пов’язаної з 

охоронною діяльністю на підприємстві. Цей аналіз 

може стосуватися будь-яких аспектів. У результаті 

аналітичний відділ формує аналітичні доповіді, у 

яких розглядаються фактори та обставини, що впли-

вають на ефективність дотримання охоронних ре-

жимів та можуть підвищувати або знижувати цю 

ефективність; виявляються "слабкі місця" та розроб-

ляються рекомендації щодо їхнього усунення. 

Сектор моніторингу та аудиту розробляє та 

здійснює заходи безперервного відслідковування 

фактичних наслідків виконання охоронних режимів 

та дотримання різноманітних інструкцій. Фактично 

його діяльність є контролюючою відносно діяльнос-

ті співробітників усіх відділів служби економічної 

безпеки підприємства та призначена своєчасно ви-

являти недбалість, непрофесійність або зловмис-

ність співробітників або недолугість охоронних 

процедур.  

Сектор персоналу, інформації та матеріальних 

цінностей виконує дуже широкий спектр завдань. 

Зокрема це: організація обліку та документообігу 

окремих категорій персоналу підприємства, окремих 

груп товарно-матеріальних цінностей та інформації 

з метою визначення їхньої важливості та принципів 

допуску до використання; визначення допусків до 

конфіденційної інформації чи особливо цінних ре-

сурсів та навчання персоналу роботі з ними; розгляд 

питань підвищення чи обмеження ступеня допуску 

до інформації чи ресурсів окремих працівників; фо-

рмування аналітичних записок для сектору моніто-

рингу та аудиту та для аналітичного сектору з влас-

ними результатами перевірок дотримання інструкцій 

та регламентів або з заявками на проведення таких 

перевірок у масштабі усього підприємства тощо.  

Сектор лікарського та психологічного контро-

лю, як витікає з його назви, виконує специфічні фу-

нкції, які здебільшого пов’язані з попередженням 

потенційних проблем, які можуть бути викликані 

станом фізичного чи психологічного стану праців-

ників підприємства.  

В цілому, організаційна структура служби еко-

номічної безпеки підприємства, що зображена на 

рис. 1, є несамостійною та залежною від іншого 

фрагмента, що наведено на рис. 2. Перш за все, це 

стосується того, що охоронний фрагмент оргструк-

тури є переважно виконавцем настанов та заходів, 

що розробляються у межах захисного фрагменту. 

Відповідно до цього, у реальному житті, фрагменти 

з рис. 1 та 2 не існують окремо – вони органічно по-
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єднані у загальну оргструктуру. Але у нашому дос-

лідженні ці фрагменти наведені окремо з метою під-

креслити різницю ідеології їхнього функціонування: 

стабільність – для структур охоронного напряму та 

динамічність – для структур захисного напряму.  
Відображення оргструктури служби економіч-

ної безпеки підприємства за захисним напрямом 

(рис. 2) докорінним чином відрізняється від попере-

днього випадку. Це зумовлено застосуванням різно-

виду адаптивних оргструктур – матричного. Голов-

ною відмінністю цього типу є відсутність постійно-

го закріплення складу, структури та взаємозв’язків 

елементів, що є характерним для бюрократичного 

типу, відповідно до якого представлений фрагмент 

на рис. 1. Поєднання елементів є перманентним, 

пов’язаним із колом вирішуваних завдань у певний 

час і за конкретних обставин. Необхідність застосу-

вання такого типу представлення фрагменту служби 

економічної безпеки пов’язана із ідеологією захис-

ного підходу забезпечення економічної безпеки під-

приємства. Наріжним каменем цього підходу є розу-

міння забезпечення економічної безпеки як ліквіда-

ції наслідків реалізованих загроз та попередження 

реалізації потенційних загроз. Таке розуміння зумо-

влює наявність великої кількості різноманітних за-

гроз, з якими доводиться мати справу службі еконо-

мічної безпеки підприємства. Загрози можуть про-

являтися не постійно, не системно та не типово, що 

значно ускладнює їх передбачення та виробіток пос-

тійних алгоритмів та регламентів протидії.  

Матрична організаційна структура існує саме 

для таких випадків, коли управлінські процедури 

слабко регламентовані. У матриці поєднуються ряд-

ки та стовбці. У стовбцях знаходяться постійні від-

діли служби економічної безпеки підприємства, а у 

рядках – виконувані службою функції. Позначка у 

клітинці на перетині рядків та стовбців (на рис. 2 ця 

позначка являє собою сіру заливку клітинки) означає 

участь певного відділу у реалізації певної функції. 

Відповідно до сутності матричної оргструктури, ко-

жна з виконуваних функцій має відповідальну особу, 

яка, по суті, є тимчасовим керівником, що виконує 

свої керівні обов’язки до тих пір, допоки виконуєть-

ся ця функція. Керівник служби економічної безпеки 

одночасно є лінійним керівником по відношенню як 

до начальників постійних відділів, так і тимчасових 

керуючих за окремими функціями. Коротко розгля-

немо призначення постійних відділів. Слід відзначи-

ти, що слід окремо розглядати комплекси завдань, 

які можуть виконуватися цими відділами взагалі, та 

завдання, які виконуються відділами у межах певних 

функцій.  

 

 

 

 

 
Керівник служби економічної безпеки підприємства 

      

                                  Відділи 

 

Функції 

Інформаційно-

аналітичний від-

діл 

Відділ  

розслідувань та 

оперативної  

роботи 

Юридичний 

відділ 

Відділ  

матеріального 

забезпечення 

Розробка та супроводження режимів 

збереження комерційної таємниці та 

об’єктів інтелектуальної власності 

    

Конкурентна розвідка та контррозвідка     

Розробка та супроводження режимів ко-

нтролю за зберіганням та використан-

ням матеріальних цінностей 

    

Розробка та впровадження заходів з удо-

сконалення спеціальних режимів  

    

Аналіз оточуючого середовища та вияв-

лення потенційних загроз 

    

Розробка та впровадження заходів з удо-

сконалення системи економічної безпе-

ки підприємства 

    

Спеціальне навчання та підготовка пер-

соналу 

    

Контроль за діями персоналу підприєм-

ства 

    

Контроль діяльності контрагентів та пі-

дрядників 

    

Розробка піар-заходів     

Рис. 2. Фрагмент організаційної структури служби економічної безпеки підприємства (за мета-напрямом: захист) 
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Інформаційно-аналітичний відділ в цілому є 

уособленням саме економічного компоненту у служ-

бі економічної безпеки. Переважну більшість його 

фахівців повинні складати економісти. Цей відділ, 

по суті, є складовою процесора системи економічної 

безпеки підприємства, де відбуваються найскладні-

ші процедури з виявлення та усвідомлення небезпек, 

трансформації їх у певні загрози та визначення спо-

собів протидії, які є потенційно прийнятними для 

використання. Тому назва цього відділу точно відо-

бражає його сутність – тут відбувається збір та ана-

ліз інформації. Інформація може бути різноманітною 

і стосуватися будь-яких аспектів функціонування пі-

дприємства та оточуючого середовища.  

Відділ розслідувань та оперативної роботи при-

значений для виконання завдань оперативно-

пошукового типу з метою встановлення об’єктивної 

оперативної обстановки на підприємства та навколо 

нього. Цим відділом розробляються та реалізуються 

заходи з вивчення працівників підприємства, його 

контрагентів та відвідувачів, прилеглої території, 

тобто, усього того, що може нести загрози економіч-

ній діяльності підприємства. Крім того, фахівцями 

цього відділу розробляються та реалізуються заходи 

з конкурентної розвідки та контррозвідувальні захо-

ди, здійснюється взаємодія з правоохоронними та 

іншими силовими органами відносно забезпечення 

безпеки діяльності підприємства та попередження 

терористичних дій. 

Однією з найбільш важливих специфічних за-

дач відділу розслідувань та оперативної роботи є 

пошук неструктурованої інформації щодо ознак по-

тенційних загроз, спроб злочинних дій по відношен-

ню до працівників або підприємства, спроб несанк-

ціонованого доступу до закритої інформації, вияв-

лення особистих потреб та настроїв працівників, що 

можуть призвести до спроб завдання шкоди підпри-

ємству тим чи іншим способом тощо. Для вирішен-

ня такого завдання фахівцями відділу створюється 

мережа інформаторів, негласних співробітників та 

розробляються специфічні способи отримання інфо-

рмації. В цілому, вибір методів діяльності цього від-

ділу визначається статусом операцій чи заходів, що 

реалізовуються, які можуть суттєво відрізнятися у 

межах трьох принципово різних статусів: виявлення, 

попередження чи недопущення небезпечних дій чи 

наслідків. Відповідно до завдань, відділ розсліду-

вань та оперативної роботи переважно складається з 

фахівців, обізнаних у оперативно-розшуковій справі, 

тобто за освітою фахівців-юристів або слідчих. 

Юридичний відділ має цілком визначений вла-

сною назвою комплекс завдань. В цілому, діяльність 

відділу можна характеризувати як юридичне супро-

водження діяльності служби економічної безпеки. 

До типових завдань відділу можна віднести: розроб-

ка та контроль дотримання ключових умов догово-

рів, що укладаються; розробка документів, що рег-

ламентують правову основу забезпечення економіч-

ної безпеки підприємства; розробка правових розді-

лів інструкцій та режимів для підрозділів підприєм-

ства або окремих працівників; організація заходів з 

підвищення правової обізнаності працівників підп-

риємства; патентно-ліцензійне супроводження дія-

льності (ведення документації, спостереження за 

оточуючим середовищем, аналіз нових знань, що 

можуть бути потенційно цікавими підприємству то-

що). Юридичний відділ повинен складатися з фахів-

ців-юристів за різними юридичними напрямами. 

Основне призначення відділу матеріального за-

безпечення – обрахування вартості усіх рішень та 

програм із забезпечення економічної безпеки підп-

риємства. Уся діяльність служби економічної безпе-

ки повинна бути підпорядкована дотриманню варті-

сних критеріїв, тобто вартість безпекозабезпечува-

льної діяльності повинна співвідноситись з ефекти-

вністю такої діяльності. У цьому сенсі, відділ мате-

ріального забезпечення є тим осередком, що має 

найбільш повну інформацію як про вартість ліквіда-

ції наслідків реалізованих загроз, так і про вартість 

заходів з нейтралізації потенційно можливих загроз. 

Цей відділ складається з економістів або ж фінанси-

стів і приймає безпосередню участь у процесах при-

йняття усіх, без виключення, рішень щодо забезпе-

чення економічної безпеки підприємства. 

Сукупність функцій, що виконуються службою 

економічної безпеки підприємства відповідно до 

рис. 2, є змінюваною. Їхня кількість та сутність є за-

лежною від умов та обставин функціонування підп-

риємства, за необхідністю може збільшуватися або ж 

за непотрібністю – скорочуватися. Функції служби 

економічної безпеки підприємства є проміжною ка-

тегорією між цілями та видами діяльності служби. 

Номенклатура функцій виходить з комплексу безпе-

козабезпечувальних цілей та визначає появу певних 

видів безпекозабезпечувальної діяльності. Тобто но-

менклатура функцій уособлює, з одного боку, цілі, 

яких намагається досягти служба, а, з іншого боку, 

види діяльності, які служба повинна мати для досяг-

нення цілей. 

Однією з найбільш важливих специфічних фу-

нкцій служби економічної безпеки підприємства є 

розробка та контроль дотримання різноманітних ре-

жимів безпеки, основні з яких згадані на рис. 2. У 

загальному вигляді режимом безпеки можна вважати 

комплекс правил, норм, принципів, встановлених 

для однотипних видів діяльності або заходів, дотри-

мання яких дозволяє досягати безпекозабезпечува-

льних цілей. Спеціальні режими безпеки створю-

ються з метою певної універсалізації сприйняття ці-

лей та засобів їхнього досягнення. У межах спеціа-

льних режимів безпеки надаються стандартизовані 

описи дій та реакцій, шляхом чого реалізується 

принцип участі усіх працівників підприємства у фу-

нкціонуванні системи економічної безпеки підпри-

ємства. Як правило, спеціальні режими торкаються 

діяльності усіх працівників підприємства за визна-

ченими напрямами діяльності. Найбільш типовим 

прикладом спеціального режиму безпеки є режим 

збереження комерційної таємниці, який має місце у 
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діяльності майже усіх підприємств, навіть тих, у 

складі яких немає служби безпеки.  

Наповнення організаційної структури служби 

економічної безпеки підприємства певним набором 

елементів та взаємозв’язків між ними визначає її 

призначення. Взаємозв’язки можуть бути вираже-

ними поєднанням певних елементів у ланки, за 

принципом спільності завдань; у вертикалі, за прин-

ципом розподілу владних повноважень та 

обов’язків; у горизонталі, за принципом розподілен-

ня функціональних напрямів діяльності елементів. У 

свою чергу, певні набори елементів та визначення 

взаємозв’язків між ними у конкретних оргструкту-

рах служб економічної безпеки слугують основою 

розуміння того, який загал безпекозабезпечувальних 

функцій здатна виконувати служба з таким устроєм. 

На рис. 1 та 2 відображено типовий підхід до фор-

мування служби, з типовим набором елементів та 

типовими комплексами завдань для кожного з еле-

ментів. Аналізуючи це наповнення можна скласти 

комплекс функцій служби економічної безпеки підп-

риємства, який також можна вважати типовим. Спи-

раючись на результати досліджень І.Б. Ліндера, Є.І. 

Гаврюшина [7] та С.І. Пучкова [8], розглянемо до-

кладніше та сформулюємо сутність цих узагальне-

них функцій. 

Науково-методична функція – яка реалізується 

накопиченням досвіду забезпечення  безпеки, орга-

нізацією навчання фахівців з безпеки та керівного 

складу підприємства, наукового опрацювання нових 

проблем забезпечення безпеки, нових виникаючих 

загроз та методичного супроводу діяльності в цій 

сфері. 

Інформаційно-аналітична функція – яка реалі-

зується через накопичення, обробку та аналіз інфор-

мації, що відноситься до сфери забезпечення еконо-

мічної безпеки, а саме: облік проявів факторів небе-

зпеки щодо недоброчесних конкурентів, партнерів; 

осіб та організацій, що зазіхають на результатив-

ність економічної діяльності підприємства; недруж-

ніх проявів оточуючого середовища та державних 

органів тощо. При реалізації цієї функції створю-

ються комплекси технічних та методичних засобів 

збору, обробки та аналізу інформації, відбувається 

організація забезпечення усіх зацікавлених осіб ві-

домостями, що маються у розпорядженні служби 

економічної безпеки підприємства та багато іншого.  

Адміністративно-розпорядча функція – яка ре-

алізується шляхом підготовки, прийняття та реаліза-

ції управлінських рішень щодо формування та фун-

кціонування системи економічної безпеки підприєм-

ства загалом, визначення повноважень, прав та 

обов’язків посадових осіб у процесах забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 

Соціально-кадрова функція – яка реалізується 

через участь служби економічної безпеки у визна-

ченні потреби у кадрах певної спрямованості, їхньої 

розстановки на підприємстві та ступеня доступу до 

закритих процесів, у виявленні негативних проявів у 

намірах та діях персоналу, розробці заходів послаб-

лення соціальної напруги, попередженні та локалі-

зації конфліктів на підприємстві, навчанні та інстру-

ктуванні працівників у межах їхніх повноважень, 

формуванні у них почуття відповідальності за до-

тримання різноманітних режимів безпеки. 

Організаційно-управлінська функція – яка реа-

лізується шляхом впливу на створення та функціо-

нування організаційної структури як підприємства в 

цілому, так і служби економічної безпеки зокрема; 

визначення ступеня гнучкості оргструктури при ро-

боті за окремими напрямами та функціями; органі-

зацію взаємодії та координації між окремими ланка-

ми оргструктури для досягнення запланованих ці-

лей. 

Господарсько-розподільча функція – яка реалі-

зується шляхом участі служби економічної безпеки 

підприємства у визначенні ресурсів, необхідних для 

безпекозабезпечувальних заходів, у підготовці та 

проведені заходів збереження майна, грошових кош-

тів, об’єктів інтелектуальної власності тощо. 

Планово-виробнича функція – яка реалізується 

при розробці комплексу планів підприємства щодо 

забезпечення безпеки, підготовки та проведення 

безпекозабезпечувальних заходів, при встановленні 

та підтримці режимів безпеки. 

Організаційно-технічна функція – яка реалізу-

ється шляхом матеріально-технічного та фінансово-

го забезпечення системи економічної безпеки підп-

риємства, сприянням у освоєнні  нових видів спеці-

альної техніки, технічних пристроїв та інших досяг-

нень такого рівня, що відповідає поточним потребам 

забезпечення безпеки. 

Обліково-контрольна функція – яка реалізуєть-

ся виокремленням найбільш важливих напрямів фі-

нансово-господарської діяльності та діяльністю з 

організації своєчасного виявлення загроз фінансовій 

стабільності підприємства та оцінювання джерел 

цих загроз, організацією контролю та кризовими си-

туаціями тощо. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Отже, підсумовуючи проаналізовані аспекти 

побудови служб економічної безпеки на підприємст-

вах слід конкретизувати увагу на наступному. По-

перше, створення служби економічної безпеки є не-

від'ємним та одним з останніх етапів формування 

системи економічної безпеки підприємства, яка несе 

у собі ідеологічне та змістовне навантаження тієї 

концепції забезпечення економічної безпеки, що 

узята "на озброєння" конкретним підприємством. У 

цьому сенсі, служба економічної безпеки змістовно 

не може бути самостійним елементом функціону-

вання підприємства, вона є залежною від комплексу 

цілей підприємства, його ресурсної бази, управлін-

ських традицій використання певних технологій та 

методів прийняття рішень тощо. Тобто служба еко-

номічної безпеки є елементом системи економічної 

безпеки підприємства на визначених саме системою 

засадах. 

По-друге, сучасна теорія та практика забезпе-

чення економічної безпеки підприємства допоки не 



ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 6 (236) 2017     183 

 

 

виробила широкого арсеналу різновидів організа-

ційного устрою служб економічної безпеки. Здебі-

льшого культивуються два, за суттю, діаметрально 

протилежних, підходи. Служба економічної безпеки 

створюється або як окрема складова служби безпеки 

підприємства, або як окрема складова серед підроз-

ділів економічної спрямованості на підприємстві. 

Тобто, у обох випадках має місце створення шляхом 

розгалуження вже існуючих структур. При цьому, у 

першому випадку недостатньо реалізований еконо-

мічний аспект,а у другому – безпековий.  

Розгалуження існуючих підрозділів з метою 

створення служби економічної безпеки припускає 

виробіток певним чином типових організаційних 

структур для цієї служби, з універсальним набором 

елементів та взаємозв’язків між ними, що зумовлює 

типовість комплексу виконуваних безпекозабезпечу-

вальних функцій. Такий підхід дає можливість конк-

ретному підприємству створити власну службу еко-

номічної безпеки за зворотною логікою: спочатку 

обґрунтовується та береться за основу типова оргст-

руктура, а потім вона адаптується до умов функціо-

нування конкретного підприємства у конкретному 

середовищі. Тобто, служба економічної безпеки 

конструюється шляхом доопрацювання підприємст-

вом певної обраної універсальної оргструктури під 

власні вимоги та обставини функціонування. Такий 

спосіб можна вважати відносно легким, так як лі-

нійна та функціональна взаємопов’язаність складо-

вих служби використовується вже готова, з типового 

прикладу. Але основний недолік, у такому випадку, 

зумовлюється застосуванням надмірної кількості 

необхідних змін і удосконалень у кінцевій версії ор-

гструктури служби економічної безпеки порівняно з 

первинним типовим варіантом. Складність стаціо-

нарних та динамічних умов функціонування конкре-

тного підприємства може бути такою, що підстрою-

вання типової оргструктури під них може повністю 

видозмінити закладені у типову оргструктуру прин-

ципи, функції та зв’язки і, у кінцевому підсумку, 

привести до повної втрати первинної логіки. Ство-

рена таким чином оргструктура буде непрацездат-

ною. Отже, в цілому, потрібно змінювати підходи та 

створювати службу економічної безпеки за самос-

тійним та повноцінним алгоритмом. 

По-третє, слід розуміти, що створення та функ-

ціонування служби економічної безпеки неможливе 

у "чистому" вигляді. Якщо на підприємстві існує за-

гальна служба безпеки, то вбудована в неї служба 

економічної безпеки може не мати частки охоронних 

та захисних функцій, пов’язаних з фізичним та ін-

формаційним захистом, які вже закладені у дію зага-

льної служби безпеки. Якщо ж на підприємстві не 

існує служби безпеки загалом, а створюється лише 

служба економічної безпеки, то вона буде змушена 

узяти на себе базові функції фізичного та інформа-

ційного захисту. Тобто вона стане змішаною за сво-

єю суттю, і функції, пов’язані із забезпеченням еко-

номічної безпеки, є домінуючими, але не єдиними. 

Це потрібно враховувати при плануванні потреб пе-

рсоналу та ресурсів на створення і функціонування 

служби економічної безпеки.  
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Овчаренко Е.И., Богданов Р.И. Формирование ор-

ганизационной структуры службы экономической без-

опасности предприятия 

В статье рассмотрена проблематика определения и 

формирования организационной структуры службы эко-

номической безопасности предприятия. Исследован науч-

но-практический опыт формирования таких структур, 

выделены основные типовые направления деятельности 

служб экономической безопасности, которые влияют на 

состав и структуру выполняемых службой функций. 

Определены факторы влияния на тип оргструктур, раз-

работаны базовые оргструктури службы экономической 

безопасности охранной и защитной направленности, пре-

доставлено описание функциональной нагрузки подразде-

лений разработанных оргструктур. 

Ключевые слова: предприятие, экономическая безо-

пасность, служба безопасности, организационная струк-

тура, функция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovcharenko Ie.I., Bogdanov R.I. Formation of Or-

ganizational Structure of Service of Economic Security of 

the Enterprise 

In article the perspective of definition and formation of 

organizational structure of service of economic security of the 

enterprise is considered. It is investigated scientifically - prac-

tical experience of formation of such structures, the main 

standard activities of services of economic security which in-

fluence structure and structure of the functions which are car-

ried out by service are allocated. Factors of influence on type 

of organizational structures are defined, developed basic to 

organizational structure of service of economic security of se-

curity and protective orientation, the description of functional 

loading of divisions of the developed organizational structures 

is provided. 
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Надано характеристику аспектів управління затратами 

на підприємстві, запропоновано класифікацію користува-

чів економічної інформації при управлінні затратами, до-

ведено необхідність створення єдиної інформаційної сис-

теми управління затратами та запропоновано її струк-

туру, розроблено схему інформаційних потоків по реалі-

зації моделі управлінні затратами підприємства з вико-

ристанням теорії обмежень вартості 

Ключові слова: затрати, підприємство, управління, інор-

мація, забезпечення 

 

 

Вступ. Управління виробничими витратами є 

найбільш важливим об’єктом управління в ринкових 

умовах. Це обумовлено тим, що засобом розвитку 

підприємства служить максимізація отримуваного 

прибутку. Одним з найбільш реальних варіантів збі-

льшення прибутку для підприємства є зниження ви-

трат на виробництво продукції, які можуть зростати 

або знижуватися в залежності від споживання тру-

дових чи матеріальних ресурсів, рівня техніки, ор-

ганізації виробництва та інших факторів. Отже, для 

виробника важливо володіти і користуватися меха-

нізмами управління витратами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-

гомий внесок у дослідження системи інформаційно-

го забезпечення управління витратами зробили такі 

науковці, як О. Бородкін, Б. Валуєв, З. Гуцайлюк, М. 

Кружельний, А. Кузьмінський, В. Линник, М. Чума-

ченко, В. Івакшевич, М. Врублевський, Ф.Бутинець, 

Л.Чижевська, Н. Герасимчук, С. Голов, Л. Нападов-

ська та інші. Проте і на сьогоднішній день питання 

якісного інформаційного забезпечення управління 

затратами залишається об’єктом дискусій. 

На основі вищевикладеного можна сформулю-

вати мету дослідження, яка полягає в формуванні 

системи інформаційного забезпечення управління 

затратами на промисловому підприємстві.  

Матеріали і результати досліджень. В умовах 

ринкової економіки забезпечення досить високої 

конкурентоспроможності продукції підприємства 

неможливо без ефективно функціонуючої системи 

управління витратами. Разом з тим адекватне ринку 

управління як витратами, так і всіма сторонами дія-

льності підприємства, має базуватися на відповідній 

зовнішній і внутрішній інформації [2]. Якщо в якос-

ті зовнішньої інформації з позиції конкретного під-

приємства можна розглядати дані експертних опи-

тувань, статистичні дослідження кон’юнктури рин-

ку, сформованого рівня цін і т. д., то внутрішня ін-

формація знаходиться у веденні власне підприємст-

ва, формується і аналізується в існуючих системах 

обліку. В цілому управління витратами підприємст-

ва можна характеризувати як інтенсивний інформа-

ційний процес, що вимагає детального аналізу всьо-

го комплексу використовуваних даних.  

На наш погляд, основний інтерес для управлін-

ня витратами з використанням теорії обмежень вар-

тості представляють данні, пов’язані з їх урахуван-

ням, плануванням і аналізом. Саме така інформація 

потрібна для моделювання процесу управління ви-

тратами з використанням теорії обмежень вартості. 

У зв’язку із збільшеною в сучасних умовах складні-

стю отримання і обробки необхідної для реалізації 

управлінської діяльності інформації набуває додат-

кового значення її роль як найважливішої складової 

в процесі управління витратами і ефект від її отри-

мання.  

Ефект може бути визначений як різниця між її 

цінністю і витратами на її отримання. Розширення 

інформаційного процесу з економічної точки зору 

доцільно до того рівня, при якому витрати на додат-

ково отриману інформацію відповідають її цінності 

(результатам) [4].  

Проблемно-орієнтована цінність інформації 

являє собою очікуваний приріст вкладу певного рі-

шення в реалізацію цілей. Корисність інформації 

при цьому оцінюється на підставі її впливу на про-

цес досягнення цілей і може бути визначена як сума 
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дисконтованих ефектів від її використання. В якості 

інформаційних витрат необхідно назвати персона-

льні і матеріальні витрати, пов’язані з пошуком, 

зберіганням, обробкою і передачею інформації. От-

же, виникає необхідність раціоналізації інформацій-

ного забезпечення управлінської діяльності з кількі-

сної, якісної, тимчасової, організаційної та економі-

чної точок зору [3]. Обсяг інформації визначається 

потребою, а також попитом і пропозицією. Якщо 

інші фактори є константами, то можна встановити 

позитивну (дегресивну, прогресивну або пропорцій-

ну) залежність між якістю прийнятих рішень і обся-

гом інформації. Однак, можлива негативна ситуація, 

коли надлишок пропозиції над попитом викликає 

проблеми, пов’язані зі своєчасною обробкою. Щоб 

цього уникнути, необхідний спеціальний аналіз ін-

формаційної потреби. Наведемо класифікацію кори-

стувачів економічної інформації (табл. 2).  

 
Таблиця 1 

Характеристика аспектів управління інформацією на підприємстві 

Аспект Характеристика 

Визначення інформації  Фактичне або потенційне знання, що служить для підготовки цілеспрямованих дій, що 
представляє собою реальний нематеріальний споживчий продукт, основною функцією 
якого є зниження невизначеності в процесі реалізації цілей 

Види інформації  Фактична, прогнозна, можлива, нормативна, логічна, описова. 

Критерії віднесення інфо-
рмації до певного виду  

Змістовність, обґрунтованість, достовірність, можливість перевірки, ймовірність, 
об’єктивність, актуальність, оперативність 

Основні проблеми  
використання  
інформації при  
прийнятті  
управлінських  
рішень  

надмірність;  
значущість (релевантність) – дана проблема пов’язана з оцінкою і  
визначенням ступеня важливості економічної інформації для  
забезпечення високої якості прийнятих рішень;  
тимчасовий аспект – виникає у зв’язку зі своєчасною підготовкою і  
обробкою економічної інформації в умовах динамічного розвитку  
зовнішнього і внутрішнього середовища;  
комунікації – вона продиктована раціональним розподілом  
інформації, внаслідок зростаючого рівня делегування повноважень;  
забезпечення необхідної ефективності – вона пов’язана із зростанням витрат, що мають 
місце при зборі, обробці та зберіганні економічної  
інформації.  

 

Таблиця 2  

Класифікація користувачів економічної інформації 

Ознака Класифікація Характеристика 

3. Основні  
види користувачів  

внутрішні  Входять до складу організації (підприємства, фірми), де здійсню-
ється облік 

зовнішні  Не входять до складу організації (підприємства, фірми) 

2. Основні споживачі 
інформації  

Рада директорів і власники  Потребують отримання інформації для прийняття рішень і управ-
ління  

Менеджери підприємств  Потребують отримання інформації для аналізу при прийнятті рі-
шень, контролі, регулюванні управлінської діяльності 

Власники акцій  Зацікавлені в інформації про величину капіталовкладень, доходу 
від акцій і факторах їх збільшують  та т.п . 

Наймані працівники  Бажають знати про здатність фірми виконувати зобов’язання по 
заробітній платі 

Кредитори і власники пози-
чкового капіталу  

Хочуть отримувати інформацію про можливості підприємства або 
фірми виконувати взяті на себе фінансові зобов’язання 

Різні урядові організації  Держкомстат – узагальнює деталізовані дані про  
діяльності підприємства;  
антимонопольні комітети – аналіз інформації;  
податкові служби – питання оподаткування. 

 
Виконаний автором аналіз тих користувачів, 

яким необхідна деталізована інформація про витра-
ти за окремими видами продукції наведено в табл. 3.  

Таким чином, на нашу думку, па підприємстві 
виникає необхідність створення єдиної інформацій-
ної системи управління затратами, яка повинна від-
повідати таким вимогам:  

1. Адаптивність по відношенню до профілю ді-
яльності підприємства будь-якої форми власності.  

2. Наявність достатньої кількості параметрів, 
що дозволяють налаштувати систему під специфічні 

особливості господарської, фінансової і виробничої 
діяльності підприємства-користувача.  

3. Модульність – автономне використання 
окремих частин системи і чітке розмежування опе-
ративно-управлінських завдань, при повній їх інтег-
рації на рівні єдиної бази даних.  

4. Охоплення всього спектра типових виробни-
чо-економічних функцій.  

5.Дотримання однакового для всіх вирішува-

них завдань інтерфейсу.  
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6. Надання користувачам простого інструмен-

тарію для самостійного розвитку системи.  

7. Підтримка розподілених баз даних для за-

безпечення інформаційної взаємодії багатоофісних 

корпорацій і територіально віддалених філій, під-

розділів.  

8. Використання рішень, які не потребують 

тривалої спеціальної підготовки системних адмініс-

траторів, що відповідають за експлуатацію системи.  

9. Забезпечення надійного захисту комерційної 

інформації фірми.  

При чітко налагодженій організаційній схемі 

функціональної експлуатації інформаційної системи 

управління затратами кожен виконавець виконує ви-

значені для нього інструкцією дії, отримуючи інфо-

рмацію в обсязі, необхідному і достатньому для 

здійснення своїх посадових обов’язків. В результаті 

відбувається наповнення бази даних підприємства 

оперативною інформацією про хід виконання конк-

ретних господарських операцій, що відносяться до 

різних напрямів діяльності (рис. 1.).  

 
Таблиця 3  

Групи споживачів економічної інформації 

Споживачі інформації Інформація 

  для  

обліку 

для прийняття 

 рішень 

для планування  

і прогнозування 

1. Рада директорів і власники  - + - 

2. Менеджери фірм  + + + 

3. Власники акцій  + - - 

4. Наймані працівники  + - + 

5. Кредитори, власники позикового капіталу, потенційні інвестори  - + + 

6. Урядові організації:  

- Держкомстат  

- антимонопольні комітети  

- податкові служби  

+ - - 

 

 

Рис. 1. Структура інформаційної системи на підприємстві 

Блок оперативного  

управління 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Блок адміністративного 

управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планування 

затрат і вигід 

Маркетингове 

управління 

Управління 

інноваціями 

Кадрове 

управління 

Господарське 

управління 

Управління 

закупівлями Логістика: пере-

возка готової 

продукції 

Логістика: доста-

вка закупок 

Управління 

продажами 

Управління 

виробництвом Розрахунки з пос-

тачальниками, по-

купцями; складан-

ня договорів 
НДДКР 

Реалізація за-

лишків зі 

складу 

Планування 

Організація 

Реалізація 

Аналіз 

Контроль 

Коригування 

Блок обліково-аналітичного управління 

 

 

 

 

Банківська 

установа 

Електронний 

обмін 

Банківська 

виписка 

Облік основних 

засобів 

Розрахунок за-

робітної плати 

Облік матері-

альних цінно-

стей 

Управління до-

кументообігом 

Фінансова і бухгалтерська звіт-

ність  



188      ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 6 (236) 2017 

 

 

 

Рис. 2. Схема інформаційних потоків по реалізації моделі управлінні затратами підприємства  

з використанням теорії обмежень вартості [розроблено автором] 

Інформація про покупців 

4. Необхідно визначити, хто є покупцем, 

яка група має найбільший інтерес для 

підприємства, хто є кінцевим спожива-

чем, які є потреби и яким чином вони 

задовольняються. Для цього проводять-

ся разові або періодичні дослідження; 

оцінювання внутрішньої інформації – 

хто як замовляє та оплачує, ін-

терв’ювання, фокус-групи (групові бе-

сіди). 

Схема інформаційних потоків по реалізації мо-

делі управління затратами з використанням теорії 

обмежень вартості представлена на рис. 2. 

За змістом інформації найважливішою вимо-

гою є включення в базу даних не тільки внутріш-

ньої, але і зовнішньої інформації про витрати. Тіль-

ки зіставлення даних внутрішнього обліку з інфор-

мацією про витрати конкурентів по аналогічним 

продуктам дає підприємству орієнтир, що дозволяє 

утримувати конкурентоспроможну позицію. Розгля-

немо структуризацію цієї інформації. 
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2. Також характеристикою інформації для по-

купців є думка покупців про продукцію підприємст-

ва, сервіс (якість, ціни, конкурентні переваги та не-

доліки, репутація підприємства). Для збору такої ін-

формації проводяться анкетні та телефонні опиту-

вання, фокус-групи, можливо, «панель» - періодич-

не опитування тих самих клієнтів за тією ж методи-

кою з метою виявлення динаміки.  

3. Для інформації про покупців характерно ви-

явлення причин припинення закупівель у підприєм-

ства. Для цього проводиться телефонне або особове 

опитування клієнтів, які припинили закупівлі, та пе-

ревіряється кожний випадок, що виявлено. 

Інформація про конкурентів 

1. Однією з характеристик є думка покупців 

про продукцію та сервіс конкурентів. Щоб зібрати 

таку інформацію, проводиться періодичне випадко-

ве опитування конкурентів в місцях їх обслугову-

вання, телефонне інтерв’ю виявлених потенційних 

клієнтів. 

2. Цінова політика конкурентів. Треба моніто-

рити прайс-лісти конкурентів, опитувати лояльних 

гуртовиків та конкурентів (наприклад, для отриман-

ня інформації про ексклюзивні знижки), збирати да-

ні, що надходять до відділу збуту від покупців. У 

наведених заходів – постійно-періодична функція. 

3. Собівартість продукції конкурентів, «вироб-

нича якість», ефективність діяльності. Для збору та-

кої інформації необхідні непрямі дані про обсяг 

продажів (інтерв’ю з клієнтами, експертами, через 

кадрову службу), реклами, про витрати на оренду, 

закупочні ціни (опитування постачальників), про рі-

вні цін, про чисельність та заробітну платню персо-

налу (через кадрову службу). Відстежується періо-

дично, при зміні ринкової ситуації. Інформація від 

клієнтів поступає безперервно та має враховуватися 

в торговому відділі. 

Інформація про постачальників 

Характеристикою цієї інформації є ціни, реаль-

на якість, реальні умови постачання. Збирається во-

на шляхом прямих запитів до постачальників, кон-

тактів на виставках, інтерв’ювання гуртовиків. Зби-

рається періодично. 

Інформація про технології 

Характеризується нововведеннями та перспек-

тивними напрямами в галузі. Збирання проводиться 

шляхом періодичного інтерв’ювання експертів в да-

них галузях, науковими робітниками галузевих ін-

ститутів, виробниками. 

 

 
Таблиця 4 

Основні етапи реалізації моделі інформаційного  

забезпечення управління витратами з використанням теорії обмежень вартості 

Етап Вид інформації Класифікація 

5. Етап. 

Розподіл витрат на 

виробництво про-

дукції на постійну і 

змінну складові 

- вхідна інформація  - звіти економістів цехів;  

- відомості загальновиробничих і загальногосподарських витрат;  

- довідка відділу збуту про кількість відвантаженої продукції в натуральному 

вираженні за звітний період;  

- звіт планово-економічного відділу, який містить основні техніко-економічні 

показники.  

- коригуюча інфор-

мація  

- звіти відділу збуту про залишки готової продукції на складі;  

- інвентаризаційні відомості бухгалтерії про величину незавершеного вироб-

ництва;  

- статистичні данні.  

- вихідна інформації  - величина прямих і непрямих статей витрат згідно калькуляції за аналізова-

ний період;  

- обсяг реалізованої продукції як в натуральному, так і в вартісному вира-

женні;  

- рівняння регресії, які описують поведінку кожної статті витрат калькуляції, 

а в разі непрямих статей – кожного елемента, в залежності від обсягу випус-

ку;  

- коефіцієнт кореляції витрат з обсягом випуску.  

6. Етап. 

Побудова цільової 

функції, максимі-

зація прибутку пі-

дприємства. 

- вхідна інформація  - технологічні маршрути;  

- довідка відділу головного механіка про величину номінального і ефектив-

ного фонду часу роботи обладнання;  

- звіт відділу збуту про кількість укладених договорів і  

результатах досліджень про величину попиту і коливаннях ціни.  

- вихідна інформація  - розрахункове завантаження устаткування для випуску і-ї номенклатури 

продукції;  

- ціна, по якій доцільно продавати оптимально  

випущену кількість продукції;  

- величина максимального прибутку підприємства на основі співвідношення 

ціпи і оптимального обсягу випуску продукції, що розраховується на підставі 

фактичного завантаження обладнання і величини вільних виробничих поту-

жностей 
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Інформація про ринок 
1. Частка ринку підприємства, його ємність. 

Визначається ця інформація за непрямими даними: 
статистикою державних служб, приблизним оціню-
ванням потреби в продукції цільової групи клієнтів, 
обсягами випуску постачальниками (для товару). 

2. Ефективність усіх каналів розподілу: пропу-
скна здатність, рівень націнки, затрати. Проводяться 
особисте інтерв’ювання гуртовиків, роздрібними 
торговцями проводяться періодично з метою вияв-
лення альтернативних варіантів реалізації продукції 
підприємства, порівняння власної ефективності з 
ринковою. 

3. Платоспроможний попит. Оцінюється за не-
прямими даними: інформацією про динаміку про-
дажів конкурентів, положенням в суміжних галузях, 
публікаціями в пресі про виплату заборгованості по 
заробітній платні в конкретних регіонах або конкре-
тним групам населення, про фінансування крупних 
проектів. Публікації відстежуються постійно, опи-
тування прив’язуються до аналогічних акцій. 

В основі управління витратами лежить їх кла-
сифікація за різними ознаками. Основою запропоно-
ваної схеми інформаційних потоків по реалізації 
моделі управлінні затратами з використанням теорії 
обмежень вартості служить класифікація витрат за 
характером взаємозв’язку з обсягом виробництва 
продукції. Динаміка величини змінних витрат ви-
значається динамікою обсягів виробництва, величи-
на постійних витрат не залежить від даного параме-
тра. В умовах постійно розвивається адміністрація 
та менеджери повинні завжди мати під рукою опе-
ративну інформацію про те, у що насправді обхо-
диться підприємству виробництво продукції, надан-
ня послуг.  

Висновки. Таким чином, в статті розроблено 
інформаційну базу управління витратами на проми-
слових підприємствах, запропонована структура ін-
формаційної бази управління витратами. Також на-
ми запропонована схема інформаційних потоків по 
реалізації моделі інформаційного забезпечення 
управління витратами і розглянуті основні етапи її 
реалізації. Окреслену проблематику потрібно ґрун-
товно дослідити, зокрема деталізувати та вдоскона-
лити методичні рекомендації щодо формування ін-
формаційних потоків при використанні теорії обме-
жень вартості, що може бути перспективним напря-
мом подальших досліджень. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

Птащенко О.В. 

 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF HIGH-TECH MARKETING 

 

Ptashchenko O. 
 

 

 
У статті розглядаються умови і особливості розвитку 

високотехнологічного маркетингу. Зроблено висновок про 

те, що існують відмінності маркетингового середовища 

високотехнологічних компаній і підприємств. Вони наве-

дені в статті. Крім того, досліджено зв'язок маркетингу 

і маркетингових комунікацій і розкрито роль маркетин-

гових комунікацій в розвитку високотехнологічного мар-

кетингу. Додаткову увагу було приділено видам продукції 

в області високотехнологічних галузей виробництва. Цін-

ним досягненням статті є обґрунтування вимог до роз-

робки принципів розвитку високотехнологічного марке-

тингу. 

Ключові слова: розвиток, високотехнологічний марке-

тинг, менеджмент, маркетинг, маркетингові комуніка-

ції, принципи 

 

 

Постановка проблеми. Концепція високотех-

нологічного маркетингу виникла ще в минулому 

столітті і почала активно розвиватися, починаючи з 

впровадження електронних технологій і галузей 

"переможець отримує все". Визначення парадигм 

маркетингу високих технологій вимагає зазначення 

обсягів та методів впровадження системи понять 

(основні поняття), що становлять високотехнологіч-

ний маркетинг і відкривають основи розуміння цін-

ності цього виду маркетингу. 

Традиційне визначення терміна «маркетинг» 

обговорюється в багатьох дослідженнях, в основно-

му маркетинг розуміється як суспільно-економічне 

явище яке дозволяє створити комплексну систему 

виробництва та яке орієнтується на задоволення по-

треб організацій та споживачів, шляхом створення 

добровільного конкурентного обміну продуктами 

праці (товарами та послугами), які становлять для 

них інтерес та мають ціннісних характер [14]. 

Особливості високотехнологічного маркетингу 

визначаються особливостями високотехнологічних 

підприємств, товарів та ринків. 

Використовуються спеціальні вимоги до 

управління маркетингом як окремою ланкою бізнесу 

на такому підприємстві. За таких обставин підвищу-

ється важливість залучення до цього процесу висо-

кокваліфікованих кадрів, у свою чергу, яким потріб-

но забезпечити високий рівень вмотивованості для 

роботи з високотехнологічними продуктами та вза-

ємодії на відповідних ринках. 

Основні особливості маркетингового середо-

вища компаній та підприємств, які займаються роз-

робкою та впровадженням продукції високих техно-

логій полягають у наступному: 

швидка зміні ринкових умов та короткий жит-

тєвий цикл високотехнологічних товарів; 

висока залежність від сплатоспроможності 

споживачів високотехнологічної продукції, через 

високу вартість таких товарів на початкових стадіях 

життєвого циклу; 

необхідність здійснення значних обсягів інвес-

тицій на техніко-технологічне переозброєння. 

Таким чином, визначення особливостей розви-

тку високотехнологічного маркетингу зумовлюється 

особливостями діяльності високотехнологічних під-

приємств та є актуальним питанням, враховуючи 

темпи зростання високотехнологічного виробницт-

ва. 

Аналіз досліджень і публікацій. Високо тех-

нологічний маркетинг, поширений в галузях висо-

ких технологій, робить корінні зміни в структурі ка-

налів маркетингових комунікацій. З 1970-х років, 

вчені Е. Кац, К. Розенгрен, Е. Паркер, М. Морріс, С. 

Оган брали участь в нових комунікаційних техноло-

гіях і впроваджували їх в соціальній системі [5, 7, 8]. 

Також дослідники стикаються з концептуальними  

проблемами, тому що нові маркетингові комуніка-

ційні технології вивчаються з використанням попе-

редніх теорій зв'язку та їх відповідними категоріями  

і методологіями ранніх технологій. В. Аршин, Ю. 

Данилов, В. Тарасенко справедливо вважають, що 

такі поняття, як інформація, обмін інформацією, 

зберігання інформації недостатньо для пояснення 

процесів, що відбуваються в складній системі мар-

кетингу високих технологій. 

Мета даного дослідження. Метою роботи є 

визначення умов розвитку маркетингу високих тех-
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нологій (високотехнологічного маркетингу) та 

принципів його застосування у сучасних умовах го-

сподарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сутність маркетингової діяльності на підприємстві, 

що займається розробкою та випуском високотехно-

логічної продукції помітно відрізняється від інших 

видів маркетингу через існування важливих особли-

востей високотехнологічних ринків та високотехно-

логічного підприємництва. Це в свою чергу висуває 

спеціальні вимоги до управління маркетингом як бі-

знес-функцією на високотехнологічному підприємс-

тві, оскільки загальновизнано, що стан та тенденції, 

які спостерігаються в маркетинговому середовищі 

компанії, мають значний вплив на практики та спо-

соби керування маркетингом в ній. 

Сучасна маркетингова комунікація включає в 

себе всі аспекти соціальної взаємодії: економічні, 

політичні, соціальні та культурні, які можуть впли-

нути на характер суспільного життя. В. Дезард пока-

зує різницю між новими маркетинг комунікаційни-

ми технологіями і класичними масовими комуніка-

ціями, де також можна побачити деякі ознаки інтер-

нет-комунікації: децентралізація джерел повідом-

лень, інтерактивний формат поширення інформа-

ційних продуктів, контроль споживачів над контен-

том, часом і формою отримання обраної послуги. В 

результаті, існує характеристика децентралізації та 

концепції мережевої організації. Нова соціальна 

структура у вигляді мережевого суспільства є осно-

вою нової економіки. За словами М. Кастельсa це 

новий тип комунікації, інформації та глобальної 

економіки [2, 3]. Іншими словами, знання та інфор-

мація є ключовими джерелами продуктивності та 

конкурентоспроможності цих двох вирішальних 

чинників в будь-якій економіці.  

М. Кастельс дає свою версію концепції нової 

економіки - "інформаційне суспільство", через ана-

логії з терміном «індустріальне суспільство» з пере-

важанням ідеї промислової  основи виробничих від-

носин. Він сказав: "Індустріальне суспільство (зви-

чайне поняття в соціологічній традиції) не просто 

суспільство, де є промисловість, але суспільство, де 

соціальні та технологічні форми соціальної органі-

зації пронизують всі сфери діяльності, починаючи 

від домінуючих - в економічній системі і у військо-

вій техніці на об'єкти і практики повсякденного жит-

тя " [2, с. 43]. Термін "інформаційне суспільство" в 

трактуванні М. Кастельс вказує на  особливе значен-

ня  соціальної і виробничої організації, в якій ство-

рення, обробка і передача інформації є основними 

джерелами продуктивності і потужності через нові 

технологічні умови в даний історичний період [2, 3]. 

Нова економіка характеризується не тільки гло-

балізацією і активними інтеграційними процесами, 

розробляється  новий вектор трансформації суспіль-

ства - "віртуалізація" як перехід ключових заходів у 

віртуальному просторі Інтернету. Інформація та спі-

лкування людей, діяльність, здійснювана он-лайн. 

Мережеві виробничі відносини в секторі висо-

котехнологічної продукції ведуть до спрощення кла-

сових відносин. Це не виключає експлуатації, соціа-

льної диференціації і соціального опору. Але, за сло-

вами М. Кастельса соціальні класи, засновані на ви-

робництві, в тому вигляді, в якому вони існували в 

індустріальну епоху, перестають існувати в мереже-

вому суспільстві [3]. Відносини споживання (тобто 

культурно значуще, диференційоване привласнення 

продукту) визначаються взаємодією між виробни-

чими відносинами і культурою. З одного боку, впро-

вадження мереж в результатах виробничих відносин 

в секторі високих технологій вливає на  індивідуалі-

зацію робіт і збільшення диференціації і нерівності 

споживання. З іншого боку, фрагментація культури і 

персоналізація позицій в сфері трудових відносин 

призводить до зростання диверсифікації в структурі 

споживання та  способу життя. Владні відносини та-

кож зазнають змін: ієрархічний принцип організації 

замінюється мережею. Владні відносини, які продо-

вжують існувати в суспільстві, приймають різні фо-

рми: "сила потоків інформації переважає над пото-

ками влади» [3, c 20]. 

Суспільство, в якому домінує телебачення, мо-

же бути описано як система засобів масової інфор-

мації. Формування масового суспільства і поява ма-

сової культури багато в чому пов'язано з тим, що 

нова технологія електронних комунікацій перебува-

ла під контролем уряду і олігополії великих корпо-

рацій. Однак найбільш значні зміни  соціального 

життя виникли в зв'язку з появою телебачення. На 

думку деяких авторів, логіка мережевих комунікацій 

стає домінуючою, руйнує класичні моделі зв'язку. 

Роль традиційних соціальних спільнот в засобах ма-

сової інформації почала знижуватися.  

Основний напрямок сучасного високотехноло-

гічного маркетингу є механізм контекстної реклами, 

який передбачає залучення великої кількості малих 

підприємств і приватних підприємців з невеликими 

бюджетами. Там немає граничних витрат на цьому 

ринку реклами, рекламодавці можуть вільно виби-

рати, скільки вони готові витратити в день на інтер-

нет-рекламу і скільки платити за кожного відвідува-

ча.  

Іншою областю реклами є реклама ЗМІ з роз-

міщенням найбільших в світі брендів, які готові 

платити за послуги, наприклад, піднімаючи свою 

сторінку в розділі, додаткові розміщення фото або 

відео на головній сторінці сайту, реклама їх блогу. 

Інтернет-аукціони – це хай-тек проекти, що ак-

тивно розвиваються, вони дозволяють окремим осо-

бам і невеликим компаніям продавати проекти через 

мережу, наприклад, kickstarter.com. 

Низька споживча активність в Інтернеті в осно-

вному викликано неоднорідністю елементів інтер-

нет-маркетингу комунікаційної моделі, також Інтер-

нет комп'ютерна грамотність населення є низькою у 

порівнянні з розвиненими країнами, on-line платежі  

є недостатньо розвиненими. 
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Таким чином, надалі є необхідність обґрунтува-

ти умови та особливості розвитку високотехнологіч-

ного маркетингу. 

На практиці існують різні аспекти побудови 

будь-якою галузі і відповідно галузі хай-тек продук-

тів: технічні, організаційні, економічні. 

Виробничо-технічний аспект побудови галузі 

хай-тек продуктів розглядається як взаємозв'язок і 

узгодженість виробничих процесів, спільноти ресу-

рсів, які перероблені, а також матеріали, пропорції і 

підпорядкування всіх виробничих частин галузі. 

Виробництво високотехнологічної продукції, 

як правило, передбачає реалізацію різних технологі-

чних процесів обробки ресурсів - інформаційних, 

програм і повідомлень. Процес отримання готової 

хай-тек продукції включає в себе певний набір дій 

на якості вихідної сировини (механічних, фізичних, 

інтелектуальних). Тобто, процес виробництва хай-

тек продуктів являє собою систематичне і навмисну 

зміну в часі і просторі кількісних і якісних характе-

ристик засобів виробництва і праці, щоб зробити го-

тову високотехнологічну продукцію з вхідних ресу-

рсів (сировини) відповідно до даної програми (ме-

ти). 

Сукупність процесів обробки ресурсів визначає 

технологію виробництва високотехнологічної про-

дукції. Основні етапи виробництва високотехноло-

гічної продукції: закуповують обробки, очищення 

(структурування), тестування. В результаті здійс-

нення цих етапів первинного перетворення ресурсів 

в готову високотехнологічної продукції. 

Поточні виробничі процеси в підрозділах, які, в 

залежності від розміру і ступеня завершення проце-

су класифікуються наступним чином: основним 

елементом виробничого процесу організації продук-

ту зв'язку це робота - частина виробничої площі, де 

робітник або група працівників виконання спеціаль-

них операцій для продукту або виробництва послуг, 

з використанням відповідного обладнання. Групи 

робочих місць об'єднуються в виробничих цехах, де 

відносно локальна частина виробничого процесу 

здійснюється - або готових деталей продукції висо-

котехнологічних виготовляються або етап техноло-

гічного процесу здійснюється. Відділ є основною 

структурною ланкою комунікаційного комплексу. 

Сукупність виробничих процесів визначає виробни-

чу структуру комунікаційного комплексу - сукуп-

ність основних, допоміжних і сервісних підрозділів, 

які забезпечують процес введення системи в її вихід 

- він готовий високотехнологічний продукт. 

В результаті виробництва продукту процесів 

зв'язку проводиться, яка має різну ступінь стандар-

тизації: від високостандартизованої (послуг станда-

ртизовані зв'язку) до однієї конкретної (зроблений 

на замовлення реклами). 

У першому випадку використовуються станда-

ртні технології та ресурси. Як правило, такі галузі 

характеризуються високим ступенем автоматизації 

та механізації. Виготовлення високотехнологічних 

продуктів часто включає в себе унікальний характер 

виробництва, висококваліфіковані робочі беруть 

участь, виробничий процес йде повільно і менш 

схильні до уніфікації, застосовуються більш складні 

системи управління. 

Для характеристики виробничо-технологічної 

структури, використовуються виробничі поняття - 

класифікаційна категорія факторів і елементів виро-

бництва, визначається номенклатура, регулярності 

та масштабів виробництва комунікаційних продук-

тів. 

На сучасному етапі розвитку продуктивних сил 

організації виробництва, узгодження та координації 

окремих частин області високотехнологічної проду-

кції є одним з факторів, що визначають ефектив-

ність виробництва і, насправді - можливість високо-

технологічних продуктів. 

Організаційний аспект створення комплексу 

високотехнологічного маркетингу передбачає орга-

нізаційну структуру, взаємозв'язок між окремими 

структурними об'єднаннями та адміністративними 

одиницями комплексу, з можливо центральною ад-

міністрацією. 

Наступні причини характерні для формування 

комплексу високотехнологічного маркетингу [11, 

13]: 

розширення функціональної значущості висо-

котехнологічної продукції; 

посилення використання ресурсів в секторі ви-

соких технологій; 

розвиток  маркетингу високих технологій; 

потреба  в  організації економічної безпеки. 

Економічний аспект механізму розвитку ком-

плексу високотехнологічного маркетингу передба-

чає комплекс заходів з планування, організації, об-

ліку і контролю, мотивації (функціональний аспект) 

і набір матеріально-технічних і фінансових ресурсів, 

щоб забезпечити їх. 

Важливо підкреслити, що основа економічного 

аспекту механізму для розвитку комплексу високо-

технологічного маркетингу це просто набір методів 

управління. Під час процесу виробництва високих 

технологій ресурси розподілені і перетворені в гото-

ву продукцію. Кожен елемент цього сектора має 

свою «нішу» в загальному процесі маркетингу: ко-

ристувач вибирає з кращих альтернатив хай-тек 

продуктів після критеріїв вибору (наприклад, ціна - 

якість). 

Тому, говорячи про економічну структуриза-

цію сфери маркетингової діяльності високотехноло-

гічних продуктів, слід розглядати сукупність елеме-

нтів, кожен з яких впливає на кінцеві результати, 

будучи відповідальним за ту чи іншу область діяль-

ності, для виконання виробництва і техніки або 

управління і функції адміністрування. Іншими сло-

вами, комплекс високотехнологічного маркетингу 

являє собою сукупність центрів відповідальності. 

Залежно від того, як конкретний центр відповідаль-

ності впливає на економічні показники галузі, 

центри відповідальності можуть бути розділені на 

центри витрат та центри прибутку. 
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Соціальний аспект формування і розвитку ви-

соких технологій пов'язана з соціальним ефектом і 

відображається з точки зору якості життя. 

Висновки. Таким чином, досліджуючи особли-

вості розвитку високотехнологічного маркетингу, 

вважаємо, що: по-перше, особливості розвитку ви-

сокотехнологічного маркетингу не повинні супере-

чити насамперед законам управління, тому що роз-

виток – одна з основних цілей управління; по-друге, 

особливості розвитку високотехнологічного марке-

тингу не повинні суперечити основним законам ло-

гіки, тому що логіка – це наука про закони правиль-

ного мислення, яке веде до істини. Крім того, особ-

ливості розвитку високотехнологічного маркетингу 

повинні ґрунтуватися на об'єктивних законах, а та-

кож відповідати цілям управління й у необхідних 

випадках мати правове оформлення. 
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Птащенко Е.В. Особенности развития высо-

котехнологыческого маркетинга 

В статье рассматриваются условия и особен-

ности развития высокотехнологичного маркетинга. 

Сделан вывод о том, что существуют различия ма-

ркетинговой среды высокотехнологичных компаний 

и предприятий. Они приведены в статье. Кроме 

того, исследована связь маркетинга и маркетинго-

вых коммуникаций и раскрыта роль маркетинговых 

коммуникаций в развитии высокотехнологичного 

маркетинга. Дополнительное внимание было уделе-

но видам продукции в области высокотехнологич-

ных отраслей производства. Ценным достижением 

статьи является обоснование требований к разра-

ботке принципов развития высокотехнологичного 

маркетинга. 
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The conditions and principles of high-tech 

marketing development are considered in the article. It 

is concluded that there are distinctions of marketing 

environment of high technology companies and 

businesses. They are listed in the article. Also the 
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is investigated and the role of marking communication 
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Стаття присвячена аналізу теоретичних аспектів послі-

довності формування бренду організації. Сучасні тенден-

ції розвитку маркетингових систем та конкуренції брен-

дів зумовлюють необхідність ще більш поглибленого ана-

лізу процесу створення бренду. Чітке розрізнення етапів 

та послідовний перехід від вихідного до наступного дасть 

змогу ефективніше досягати цілей організації та кращих 

соціально-економічних результатів.  

Ключові слова: бренд, торгова марка, бренд-

менеджмент, етапи створення бренду. 

 

 

Постановка проблеми.  Еволюція комерційної 

конкурентної боротьби ставить перед організаціями 

та їх керівниками нові завдання. Суперництво за 

споживача ведеться в різних площинах, але на пев-

ному рівні воно уособлюється в змаганні брендів. 

Будь-яка компанія, що планує довготривале існу-

вання на ринку рано чи пізно стикається з необхід-

ністю створити бренд своєї продукції чи компанії 

взагалі.  

Ключовим аспектом в цьому є сам процес бре-

ндоутворення. Коректність та послідовність його 

реалізації з більшою вірогідністю дадуть позитив-

ний ефект і, відповідно, нові конкурентні переваги 

на ринку або ж посилять вже існуючі позиції. 

Зазвичай, керівники компаній, не залучаючи 

кваліфікованих спеціалістів в сфері маркетингу, 

створюють власний логотип і впроваджують масову 

рекламну кампанію, спрямовану за закріпленні цьо-

го логотипу в свідомості споживачів, називаючи це 

брендом. Такі помилкові дії впливають негативно як 

на сам «бренд» компанії, так і погіршують здорову 

конкуренцію на ринку, адже вона перетворюється в 

«змагання логотипів».  

Беззаперечно, бренд, як кінцевий результат ма-

ркетингової діяльності підприємства – це результат 

обґрунтованого системного підходу до процесу його 

створення від концепції до отримання економічного 

ефекту. 

Для реалізації процесу формування бренду не-

обхідно чітко дотримуватись правил та зважати на 

досвід провідних компаній-власників брендів. Та 

якщо з останнім проблем не повинно виникати, то 

поглиблений аналіз етапів брендоутворення неабияк 

актуальний для компаній, що прагнуть вивести свій 

бренд на ринок.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Питання формування та розвитку бренду в су-

часних умовах зумовили велику кількість наукових 

праць та досліджень. Серед світових класиків, котрі 

досліджували особливості цих процесів варто виок-

ремити Ф. Котлера, Дж. Майєрса, Д. Аакера, К. Кел-

лера, Т. Сміта  та ін. 

Значну увагу розвитку бренду у маркетинговій 

діяльності підприємств приділили також такі вітчи-

зняні вчені, як, О. Ястремська, О. Зозульов, О Вла-

сенко, Ю. Масюк, А. Федорів та інші.  

Авторами розглянуто велике коло питань тео-

ретичного і методологічного характеру. Проте, не 

дивлячись на значну кількість робіт в даній області, 

граничного рівня дослідженості не досягнуто, що 

зумовлює подальшу аналітику.  

Метою статті є поглиблений аналіз теоретич-

них положень та вдосконалення методичних підхо-

дів до процесу формування бренда підприємства ві-

дповідно до нових умов конкуренції брендів що ви-

никають з постійних трансформаційних процесів в 

соціально-економічному середовищі. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Термін «бренд» за весь час існування з момен-

ту першої згадки про нього отримав велику кіль-

кість трактувань та визначень. Найбільш уживаним 

прийнято вважати визначення Американської мар-

кетингової асоціації: «Бренд – це назва, термін, знак, 

символ, рисунок або їх сполучення, які призначені 

для ідентифікації товарів або послуг постачальника 

та їх диференціації від товарів або послуг конкурен-

тів»[9, с.8]. Велика кількість вчених всього світу 

приписували йому різні смислові навантаження, які 

мають право на життя. 

В даному випадку найбільш доцільним буде 

розглянути твердження  А. Федорченко - І. Ярошен-
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ко: «Бренд – це торгова марка, яка має певний імідж 

в очах споживачів, що, у свою чергу, формує їх ста-

влення до даної продукції. Бренд – це сукупність уя-

влень цільової аудиторії про продукцію».[9, с 9.] 

Реалії сьогодення такі, що вживаність слова 

«бренд» втрачає своє смислове навантаження. Спо-

живачі, виробники, блогери, засоби масової інфор-

мації все частіше ототожнюють торгову марку з 

брендом, що не несе позитивного результату для 

останнього.  

Чітке розрізнення торгової марки та бренду – це 

лише один з кроків до успішного брендування своєї 

продукції.  

Виробники товарів чи послуг зазвичай прагнуть 

швидкого результату не зважаючи на складність та 

багатогранність процесу формування бренду. У 

зв’язку з цим він або порушується повністю і рекла-

мна кампанія спрямовується на те, щоб застовпити 

торгову марку в свідомості споживача, або допус-

каються упущення в процесі і ефект від створення 

бренду компанії чи продукції незрівнянно низький  

від бажаного чи перспективного. Рівень ринкової 

конкуренції зростає і в той же час зростає конкурен-

ція на ринку брендів. Для того, щоб цю конкуренцію 

витримувати необхідно дотримуватись правил бре-

ндингу. 

Створення бренду – це досить тривалий та тру-

домісткий процес, дотримання алгоритму якого 

дасть позитивний результат та відповідний економі-

чний ефект[1]. Сьогодні існує багато маркетингових 

компаній, що надають послуги зі створення бренду 

підприємства під ключ. Для замовника важливо ро-

зуміти всі аспекти цього процесу і контролювати хід 

його виконання, щоб не витратити кошти на послугу 

сумнівної якості.  

 

 

Рис. 1. Процес формування бренду 

Розглянемо кожний з етапів більш детально. На 

етапі створення концепції бренда нового продукту 

закладається його здатність створювати попит та 

нові потреби і визначається цільова аудиторія май-

бутнього продукту (послуги). 

Підґрунтям створення нового продукту є відпо-

відність потребам, що сформуються до моменту йо-

го виходу на ринок. 

Важливу роль в концепції нового продукту віді-

грає його позиціонування. Це система, що визначає 

місце нового товару на ринку з урахуванням харак-

теру відносин споживачів з усіма продуктами-

конкурентами[4, с 57.]. Позиціонування передбачає 

визначення характерних рис продукту, які вирізня-

ють його у середовищі конкуруючих аналогів. Воно 

спрямоване на зміцнення конкурентних позицій 

продукту на конкретному сегменті ринку за допомо-

гою вироблення в потенційних покупців кращих 

стимулів для його придбання. 

Перш ніж вирішити питання про позиціонуван-

ня продукту, виробнику необхідно визначити пози-

ції продуктів-конкурентів і їхніх виробників, що 

дасть можливість вибрати два напрями позиціону-

вання: 

- позиціонування з одним із наявних конку-

рентів; 

- створення виробу, що не має аналогів на 

ринку.  

Ухвалення рішення про стратегії позиціонуван-

ня супроводжується детальною розробкою комплек-

су маркетингу. 

Підприємство може піти на позиціонування 

продукту за наявності конкурентів, враховуючи такі 

фактори: 

- воно може створити більш конкурентосп-

роможний продукт; 

- ринок досить місткий, щоб прийняти нових 

конкурентів; 

- підприємство має у розпорядженні значніші 

ресурси; 

- обрана позиція найбільш повно відповідає 

конкурентним можливостям підприємства[4]. 

Створення виробу, що не має аналогів на ринку, 

може дозволити підприємству "завоювати" спожи-

вача в умовах відсутності конкуренції. Для ухвален-

ня подібного рішення необхідно переконатися в на-

явності: 

- технічних можливостей створення унікаль-

ного продукту; 

- економічних можливостей створення і ви-

робництва в межах обґрунтованого рівня цін; 

- достатньої кількості потенційних покупців, 

що надають перевагу продукту. 

Другий етап – вивчення запитів та цінностей, 

сформованих у споживачів, а також ступінь задово-

лення цих потреб потенційними конкурентами. 

Виходячи зі своєї системи цінностей, споживачі 

обирають ті чи інші альтернативи продуктів. Вони 

оцінюють їх за набором атрибутів і визначають та-

ким чином продукт, який придбають. Споживачам, 

зазвичай, нелегко сформулювати свою систему цін-

ностей. Відповідно до цього, в рамках спеціального 

аналізу, замість того, щоб змушувати споживачів 

думати про окремі атрибути, споживачі виносять 

свої судження про продукт в цілому.  

Процес побудови сталих взаємовідносин зі споживачами 

Розробка GTM стратегії 

Створення бренд-буку та документації бренду 

Комплексна ідентифікація атрибутів бренду 

Створення концепції атрибутів бренду 

Вивчення запитів та цінностей сформованих у споживачів 

Створення концепції бренду нового продукту 
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Для цього їх просять проранжувати продукти, 

що володіють різними наборами атрибутів. Потім на 

основі математичного аналізу визначається система 

цінностей, яка лежить в основі їх вибору. При цьо-

му, також, можна оцінити, якою мірою споживач го-

товий «пожертвувати» певним значенням одного ат-

рибута для отримання більш високого значення ін-

шого, тобто визначити його систему цінностей[7]. 

Як правило, різниця між тим, чого очікує спо-

живач на думку виробника і тим чого він хоче на-

справді існує відмінність - різниця між запитами 

споживачів реальними, та такими, якими їх бачить 

виробник. 

Споживачі засновують свої очікування на інфо-

рмації, яку вони отримують від продавців, друзів 

або з інших джерел. Якщо продавець перебільшує 

характеристики товару, то очікування споживача не 

збуваються і він відчуває розчарування і невдоволе-

ність. Звідси необхідність у прямому опитуванні 

споживачів у формальному вимірі ступеня задово-

леності чи незадоволеності. Також інформативною 

буде відстеження еволюцію задоволеності в часі. 

Опитувані споживачі дають свою оцінку рівня 

задоволеності за кожним показником. Потім, шля-

хом складання добутків зважених оцінок за кожним 

показником, визначається інтегральна оцінка ступе-

ня задоволеності товаром або продавцем. Інтеграль-

на задоволеність товаром, рівнем сервісу або про-

давцем може бути проведена шляхом прямої відпо-

віді на відповідне питання. Нарешті, рекомендується 

визначити, чи існує намір зробити повторну покуп-

ку. 

Ці опитування можуть регулярно проводитися 

за репрезентативною вибіркою споживачів товарів 

певної фірми або за репрезентативною вибіркою 

споживачів подібних продуктів різних фірм, що ді-

ють на тому ж ринку. Такі міжфірмові дослідження 

дозволяють проводити порівняння між конкурента-

ми. 

На третьому етапі реалізовується створення 

концепції візуальних та абстрактних атрибутів бре-

нда.  

Концепція бренда «Brand concept» – система 

цінностей і маркетингових характеристик бренду, 

що дозволяє найбільш ефективним способом пози-

ціонувати його на ринку.  

Завданням концепції бренду є донесення марке-

тингової ідеї бренду до споживача. Вона є основою 

для створення особистості бренду та являє собою 

набір виявлених маркетингових характеристик, осо-

бливостей та переваг, якими повинен володіти 

бренд, а також перелік негативних факторів і недо-

ліків, які не повинні бути йому притаманні[5]. 

Концепція бренда використовується для забез-

печення узгодженості ідентичності бренду та всіх 

його маркетингових комунікацій. Це може бути 

описано як перше, що ви хочете потрапити в голову 

вашого клієнта, коли вони думають про ваш бренд. 

Концепція просування бренда та його креативна 

концепція є основними складовими концепції брен-

да. 

Креативна концепція бренду – переклад основ-

ної ідеї позиціонування бренду в площину зрозумі-

лих цільової аудиторії, образів і слів. Вона формує 

імідж бренду, створюючи єдність його візуальних і 

вербальних образів. Ключовим в характеристиці 

бренду є його відмінна ідея, коротке речення, що 

пояснює, чому цільова аудиторія повинна вибрати 

саме цю марку. 

У креативної концепції і основної творчої ідеї 

бренда виділяється дві частини: візуальна  та верба-

льна концепція бренда. 

Візуальна концепція бренду – концепція, що 

описує стиль і характер, колористику і асоціатив-

ність – наповнення візуального контенту бренду, ви-

значає специфіку його візуальної (невербальної) 

складової. Концепція бренду розкривається за до-

помогою назви, слогану і фірмового стилю, дизайну 

етикетки і упаковки, «мови» спілкування бренду з 

споживачем та рекламні ідеї бренду. 

Вербальна концепція бренду – концепція, що 

визначає, які вербальні аргументи будуть дієвими, 

які слова і образи – зрозумілими, яка мовна стиліс-

тика, характер, тон і забарвлення мови – доречними, 

яке враження потрібно створити і які асоціативні 

ряди повинні вистоювати в свідомості потенційних 

споживачів[4]. 

Концепція позиціонування бренду – сформульоване 

бачення торговельної марки, що визначає перспек-

тиви її розвитку на кілька років вперед. 

Концепція просування бренду – стратегія вибо-

ру каналів маркетингових комунікацій в рамках, ви-

значених планом і стратегією маркетингу, способів 

просування бренду, за допомогою яких комуніка-

ційне послання буде доноситися до цільової аудито-

рії. Здійснюється відбір каналів комунікацій відпо-

відно до специфіки позиціонування бренду і його 

креативної концепції, визначаються цілі, завдання та 

ролі кожного з обраних каналів комунікації, розроб-

ляється стратегія їх використання та взаємодії. 

Повна реалізація концепції атрибутів бренда дає 

змогу перейти до наступного етапу його створення – 

комплексної ідентифікації. Повний комплекс засобів 

по забезпеченню ідентифікації, складає систему іде-

нтичності бренду, або «Brand Identity».  

Ідентифікація атрибутів бренда виникає в орга-

нізації, тобто організація несе відповідальність за 

створення видатного продукту чи послуги з уніка-

льними характеристиками. Це спосіб яким організа-

ція прагне ідентифікувати себе, як бажає бути 

сприйнята на ринку. За допомогою брендингу та ма-

ркетингових стратегій організація повідомляє про 

свою ідентичність споживачам. Унікальність бренда 

досягається завдяки його ідентичності і включає в 

себе такі елементи: візуальний бренд, культура бре-

нда, його особистість, позиціонування, презентації 

та відносини зі споживачами[4, с.120]. 
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Brand identity - це сукупність психічних та фун-

кціональних асоціацій з брендом. Асоціації не є 

«причинами для покупки», але вони забезпечують 

знайомство та диференціацію, які не можливо по-

вторити. Ці асоціації можуть включати в себе: 

- підпис, наприклад, «Britannia» ting-ting-ta-

ding),  

- колір товарних знаків, наприклад - блакит-

ний колір Pepsi,  

- логотип, наприклад - Nike,  

- заголовок, або «tagline» (фраза, або гасло, 

що використовується в рекламі), наприклад, «Think 

difference» від Apple) та ін. 

Ідентифікація бренда - це загальна обіцянка, яку 

компанія надає споживачам. Бренд можна сприйма-

ти як продукт, особистість, сукупність цінностей та 

позицію, яку він займає у свідомості споживача. Це 

спосіб зовнішнього вираження бренду у світі. 

Колір торгової марки, логотип, ім'я та символ 

ідентифікують та диференціюють бренд у розумінні 

цільової аудиторії, а тому це найважливіший спосіб 

розширення торгової марки організації[2]. 

В широкому розумінні, ідентифікація бренда - 

це сукупність усього того, що робить вся організа-

ція. Це місія організації, особистість, обіцянка спо-

живачам та конкурентні переваги. Вона включає в 

себе мислення, почуття та очікування цільового ри-

нку. У такий спосіб відбувається розрізнення однієї 

компанії від іншої. Організація, що володіє унікаль-

ною ідентифікацією бренда, покращує рівень поін-

формованості про бренд, створює мотивовану ко-

манду співробітників, які відчувають гордість пра-

цювати у середовищі компанії, що добре себе заре-

комендувала, активних покупців та відмінного кор-

поративного стилю.  

Всі ці аспекти ведуть до вірності бренду, пере-

ваг бренда, високої довіри, хороших цін і високих 

фінансових результатів. Завдяки цьому встановлю-

ється безпосередній зв'язок між організацією та 

споживачами. Задля того, щоб клієнти моментально 

співвідносилися з продуктом чи послугою ідентифі-

кація бренда повинна бути стійкою. 

Ідентифікація бренда є основним способом роз-

пізнавання для споживача та являє собою відмін-

ність бренду від його конкурентів.  

На цьому етапі затверджується і фактично ство-

рюється візуальний бренд. 

На п’ятому етапі відбувається створення доку-

ментації щодо бренда. Документацію можна поділи-

ти на правову та маркетингову.  

До правової документації відносяться «Свідоцт-

во на знак для товарів і послуг», документи, що під-

тверджують реєстрацію торгової марки Європейсь-

кого товариства, національні реєстрації ТМ у всіх 

країнах світу чи міжнародна реєстрація ТМ відпові-

дно до Мадридської угоди, в разі виведення власної 

торгової марки на міжнародні ринки чи інші патен-

тні документи)[11]. 

Маркетингова документація бренда це в першу 

чергу Brandbook. До неї також входять, або ство-

рюються окремо, інструкції з розробки бренду 

(brand design guidelines) та маркетингові рекоменда-

ції (brand marketing guidelines). 

В першу чергу в книзі бренда зазначаються цілі, 

завдання, місія компанії, а також її особливості. Та-

кож розглядається корпоративний стиль, а саме: ло-

готип, фірмові кольори, шрифти, вид корпоративної 

документації, варіанти використання корпоративно-

го стилю для PR акцій. Вся книга супроводжується 

прикладами та зразками елементів та об’єктів кор-

поративного стилю. 

Наступна частина, або ж brand marketing guide-

lines - збірник законів та правил, що дозволяють по-

будувати правильну комунікацію бренда на весь пе-

ріод його існування. Складається для маркетологів, 

вміщує основні результати досліджень, детальний 

опис концепції бренда, техніки просування бренда,  

використання корпоративного стилю для PR, марке-

тингових та рекламних заходів (веб сайт, поштова 

розсилка, презентації, реклама в пресі та інтернет-

реклама, звітна документація). 

Також важливою частиною є інструкції з розро-

бки та використання бренду (brand design 

guidelines). Тут описана інформація щодо викорис-

тання корпоративного стилю при оформленні про-

дукції та супутніх матеріалів (ідентифікація продук-

ції, прайс-листи, етикетка, упаковка, документація 

на продукцію). Мають бути наведені не тільки при-

клади правильного використання корпоративного 

стилю, але й варіанти неприйнятного його викорис-

тання (логотип, кольори, розміщення)[2, с. 236]. 

Маркетингова документація бренда є своєрід-

ним свідоцтвом про народження бренда. Вона є га-

рантією того, що всі елементи ретельно продумано-

го іміджу бренду будуть дотримані та споживач 

завжди впізнає улюблену марку. 

Усі ці правові та маркетингові документи утво-

рюють комплексну документацію, ціллю якої є 

юридичний захист бренда та його захист від некоре-

ктного застосування в маркетинговій площині. 

Шостий етап – розробка стратегії виведення 

бренду на ринок. 

Цей та наступний етапи реалізуються через ві-

докремлення бренду як комплексу атрибутів від то-

ргової марки. 

Компанії, що запускають свою продукцію на 

ринок, прагнучи завоювати певну популярність в 

колах своєї цільової аудиторії, забувають про най-

важливіший аспект маркетингу – правильне просу-

вання бренда на ринку. Зосередження лише на про-

дукті та його властивостях, відкидаючи розробку і 

впровадження стратегії його просування, призведе 

до невтішних результатів, або ж взагалі до ринково-

го провалу. 

Орієнтація на чужий досвід та стратегії має свої 

переваги, але для виходу на необхідний рівень уні-

кальний продукт потребує унікальної стратегії. 

Стратегія виведення бренду на ринок у світово-

му маркетингу звучить як «Go To Market Strategy» 

(скор. «GMT Strategy»)[5, с. 418].  
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Стратегія GTM відповідає на 3 життєво важли-

вих питання: 

- Як ваш бізнес зв'язується зі своїми клієнта-

ми?  

- Як ви доставляєте свою унікальну цінність 

для своїх цільових клієнтів?  

- Як ви переходите від початкового зв'язку з 

потенційним клієнтом до виконання обіцянок вашої 

марки? 

Ця стратегія, охоплюючи ринок, об'єднує всі 

ключові елементи, що керують бізнесом компанії: 

продаж, маркетинг, розподіл, ціноутворення, розви-

ток брендів, конкурентний аналіз та споживчі уяв-

лення. Вона пропонує стратегічний план дій, який 

роз'яснює, як досягти цільової аудиторії та краще 

конкурувати на вашому ринку. 

Перехід до стратегії виводу на ринок доцільний 

як для запуску нових продуктів так і для вже існую-

чих. 

GTM стратегія має численні переваги: 

- Скорочує час інтеграції та становлення на 

ринку; 

- Зменшує ризики та витрати, пов’язані з нев-

далим випуском продуктів; 

- Підвищує здатність адаптуватися до змін; 

- Покращує управління інноваційними пи-

таннями; 

- Забезпечує ефективний досвід роботи з клі-

єнтами; 

- Забезпечує дотримання вимог законодавст-

ва; 

- Сприяє успішному запуску продукту; 

- Створює шлях для зростання 

- Уточнює план та напрямок дій для всіх під-

розділів компанії[8, с. 73]. 

Метою стратегії GTM є покращення ключових 

результатів діяльності, що в основному виконується 

з урахуванням зростаючих потреб кінцевого спожи-

вача. 

Створення ефективної стратегії GTM передба-

чає створення детального плану з шістьма складо-

вими: 

 

 

Рис. 2. Складові «GTM Strategy»[5]  

Ефективна та лаконічна відповідь на ці шість 

запитань дасть змогу сформулювати переможну 

стратегію GTM. 

Розробка комплексної стратегії виведення това-

ру на ринок потребує інвестицій в час та ресурси, 

але це може забезпечити шлях до успіху на ринку. 

Останній етап – процес побудови сталих взає-

мовідносин зі споживачами, фанатами, послідовни-

ками. 

Цей етап не носить завершального характеру. З 

моменту виходу бренду на ринок, з моменту відо-

кремлення його абстрактних характеристик від тор-

гової марки та донесення їх до споживача, а також  

досягнення певних об’ємів продажів процес побудо-

ви постійних комунікацій, взаємовідносин набуває 

циклічного характеру.  

З часом існування бренду, за потреби, можуть 

змінюватись його візуальні та абстрактні атрибути, і 

ці зміни здійснюються заради збереження цільового 

споживача з оновленими функціями та уявленнями 

про бренд. Так само і стратегії побудови тривалих 

комунікацій, відносин зі споживачами. 

Сучасна маркетингова наука налічує не одну 

стратегію побудови тривалих взаємовідносин з кліє-

нтами, і доцільно використовувати будь-яку для до-

сягнення позитивного ефекту в певних ринкових 

умовах. 

Однією з найпоширеніших стратегій є впрова-

дження CRM (Customer Relationship Management) 

системи, яка створена для ефективного управління 

взаємовідносинами. CRM – це стратегія компанії, 

що визначає взаємодію з клієнтами в усіх організа-

ційних аспектах. Вона стосується реклами, продажу, 

доставки і обслуговування клієнтів, дизайну і виро-

бництва нових продуктів, виставлення рахунків то-

що. Головна ціль CRM-системи – визначити най-

більш «прибуткових» клієнтів, навчитися ефективно 

працювати з ними, запобігти їх відходу до конкуре-

нта та збільшити дохід компанії [6]. 

Отже, підсумовуючи приведене дослідження, 

необхідно відзначити: 

- створення бренда – тривалий та трудомісткий 

процес, що потребує кропіткої праці на кожному 

етапі його реалізації; 

- бренд отримує своє смислове навантаження 

повною мірою, коли він тісно пов'язаний і в той же 

момент відокремлений від торгової марки в свідо-

мості споживача; 

- процес створення бренда можна умовно розді-

лити на не менш як 7 етапів, кожен з яких є ключо-

вим в його загальній концепції; 

- дотримання послідовності етапів створення 

бренду є визначальним фактором в усьому процесі 

його створення, який впливає на якість результату; 

- способи реалізації того чи іншого етапу уніка-

льні настільки, наскільки унікальний кожний про-

дукт, навіть, якщо такий вже існує на ринку, а отже 

не обмежує організацію у виборі інструментів. 
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Салюк А.П. Обоснование последовательности фо-

рмирования бренда предприятия  

Статья посвящена анализу теоретических аспектов 

последовательности формирования бренда организации. 

Современные тенденции развития маркетинговых сис-

тем и конкуренции брендов обусловливают необходи-

мость еще более углубленного анализа процесса создания 

бренда. Четкое различение этапов и последовательный 

переход от исходного к следующему позволит эффектив-

нее достигать целей организации и лучших социально-

экономических результатов. 
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This article is dedicated to the analysis of theoretical 
aspects of consistency of brand formation of the organization. 
Modern tendencies in the development of marketing 
systems and brand competition necessitate even more in-depth 
analysis of the brand creation process. A clear distinction 
between the stages and the consistent transition from the 
source to the next will make it possible to achieve the goals of 
the organization and the best socio-economic results more 
effectively.  
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В статті узагальнено існуючі підходи до класифікації ор-

ганізаційних змін, на основі чого надано власну класифіка-

цію за двома критеріями: за сферами здійснення змін: 

(процеси (технології), організаційна структура (ієрархія), 

ключові компетентності персоналу і організаційна куль-

тура (комунікації)) та масштабами їх імплементації (на-

стройка (гармонізація), помірні перетворення, перебудова 

і радикальні зміни). Надано рушійні сили організаційних 

змін: групи чинників зовнішнього середовища та можли-

вих внутрішніх причин. Запропоновано обґрунтування ти-

пів організаційних змін за відповідними сферами у формі 

профілю змін в залежності від впливу рушійних сил з ви-

користанням методу аналізу ієрархій Т. Сааті.  

Ключові слова: організаційні зміни; процеси (технології), 

організаційна структура (ієрархія), ключові компетент-

ності персоналу, організаційна  культура (комунікації), 

аналіз ієрархій. 

 

 

Вступ. Високодинамічне середовище вимагає 

від підприємств впровадження постійних змін в по-

точну діяльність для забезпечення відповідного рів-

ня адаптації та досягнення поставлених цілей. Поді-

бно до біологічних систем, де виживають істоти, які 

можуть пристосовуватися до змін оточення, підпри-

ємства, як складні системи, мають змінювати зна-

чення свої ключових параметрів. При здійсненні 

змін виникає багато питань переважно сутнісного 

характеру, що має бути змінено, яким чином, ким, 

коли та за рахунок яких коштів. Першочерговим пи-

танням залишається визначення безпосередньо що 

має бути змінено на підприємстві. І цілком зрозумі-

ло, що подібні зміни витупають реакцією на вплив 

чинників як зовнішнього так і внутрішнього середо-

вища. Розробка методичного інструментарію вста-

новлення зв’язку між чинниками та типами змін у 

відповідних сферах є важливим завданням, що підт-

верджує актуальність дослідження.  

Постановка проблеми. В попередніх дослі-

дження автора було запропоновано механізм управ-

ління організаційними змінами на підприємстві, 

який поряд із принципами, методами, етапами, кри-

теріями ефективності та цілями управління включає 

сфери, в яких мають здійснюватися зміни. Такими 

сферами є: процеси (технології, управління), органі-

заційна структура (ієрархія), ключові компетентнос-

ті персоналу і організаційна культура (комунікації). 

Зрозуміло, що здійснення будь-яких змін на підпри-

ємстві спричинить відповідні дій у ключовій сфері, 

що призведе і до зрушення у пов’язаних сферах. За-

лишається відкритим питання, яким чином визначи-

ти масштаб змін у кожній сфері.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню теоретико-практичних питань управлін-

ня організаційними змінами присвячено наукові 

праці вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких 

Д. Андерсон, Л. Андерсон, Т. Бауліна, Н. Бєляєва, 

Дж. Гібсон, Л. Грейнер, Л. Гордієнко, А. Клейнер, 

Дж. Коттер, Л. Курдай, І. Мазур, Ф. Мескон, 

Д. Найпак, Ш. Робертс, П. Сенге, К. Фрайлінгер, 

Г. Широкова та ін. Незважаючи на ряд досліджень 

питання обґрунтування типу змін під впливом чин-

ників вимагає уточнення.  

Мета статті. Запропонувати профіль організа-

ційних змін як вибір відповідно масштабу змін в ко-

жній із відповідних сфер.  

Визначення профілю організаційних змін пе-

редбачає аналіз впливу груп чинників на кожну із за-

значених сфер шляхом реалізації методу аналізу іє-

рархій, де альтернативами є типи організаційних 

змін у кожній сфері, а критеріями – чинники та їх 

групи. Таким чином, ми отримуємо профіль органі-

заційних змін, який складається із типу змін за мас-

штабом у кожній із сфер діяльності підприємства.  

Для досягнення поставленої мети необхідно 

вирішити ряд завдань: надати класифікацію типам 

організаційних змін відповідно виділеним сферам; 

узагальнити рушійні сили, які викликають зміни; 

описати сутність методичного підходу до визначен-
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ня впливу обраних чинників на типи змін у визначе-

них сферах. 

Існує безліч підходів до визначення типу орга-

нізаційних змін. Вони відрізняються за сферою реа-

лізації. Так О. Г. Мельник виділяє: зміни мети, орга-

нізаційної структури, завдань, технологій, персона-

лу і ресурсні зміни. Ці зміни подібні до виділених 

нами сфер реалізації змін. Також автор додає класи-

фікацію за чинниками, які їх провокують: внутріш-

нього та зовнішнього середовища, серед останніх 

виокремлюючи контрольовані та неконтрольовані 

[1]. Близьку класифікацію за сферами надає Бекхард 

як види трансформаційних змін: зміни в рушійних 

силах компанії (перехід з товарної орієнтації на ри-

нкову); фундаментальні зміни в співвідношеннях 

між організаційними складовими (децентралізація); 

великі зміни в способі виконання роботи (введення 

нової технології); базові культурні зміни в нормах, 

цінностях та дослідницьких системах (формування 

орієнтованої на споживача культури) [2].  

Виділення спланованих та непланових змін є у 

С. Дзяна, Р. Дзяний, де сплановані – це такі, які по-

передньо розробляють і впроваджують з передбаче-

ною метою, конкретними цілями, у певному поряд-

ку і у встановлений час, а ситуаційні (динамічні) 

зміни – часткове реагування на події в процесі їх 

здійснення [3]. Ця ж класифікація є у Б. Гроада і 

Ф. Местона, які визначають їх як вимушені та спро-

воковані зміни. Під останніми розуміють сплановані 

та ініційовані підприємством, а під вимушеними – 

здійснені в результаті впливу зовнішнього середо-

вища [4]. 

В нашому досліджені виділені сфери реалізації 

змін є одним із критеріїв їх класифікації, а другий 

критерії – міра зміни цих сфер – масштаб.  

Класифікація змін за масштабом є найбільш 

розповсюдженою серед дослідників. К. Демерс роз-

глядав радикальні зміни [5], Л. Грейнер визначав 

революційні (другого порядку) та еволюційні (пер-

шого порядку) [6], подібну класифікацію розробили 

і М. Ханнан і Дж. Фрімен [7], визначивши ці зміни 

як периферійні та структурні. Розширення цих по-

люсів має місце у роботах Л. Акермана, який виді-

лив розвиток, як форму еволюційних змін, видозмі-

ну (перехідні зміни) і трансформацію – як револю-

ційні зміни [8]. Подібний підхід пропонує і Л. Ю. 

Гордієнко [9]. 

М. Ташман і О. Виханський [10] запропонували 

чотири типи змін: звичайні зміни (настройка (гармо-

нізація) і помірні перетворення (сталі пристосування 

до зрушень у зовнішньому середовищі) і перебудова 

(зміни, що ламають основи) і радикальні перетво-

рення (реорієнтація).  

В. А. Василенко та Т. І. Ткаченко виділяють такі 

зміни за масштабом: це зміни першого рівня та зміни 

другого рівня [11].  

Відомі дослідники організаційних змін – 

І. Мазур, В. Шапиро – пропонують такі типи змін в 

залежності від типу їх ускладнення: 

1) реорганізація; 2) реформування; 3) реструктури-

зація [12, с. 16]. 

Ю. В. Іванов, ґрунтуючись на стадіях життєвого 

циклу підприємства, виділяє дві форми розвитку (у 

відповідності з законами діалектики): еволюційну та 

революційну [13]. Для узагальнення підходів до кла-

сифікації організаційних змін за масштабом їх здійс-

нення варто надати їх характеристики та запропону-

вати свої уточнення. Недоліком всіх розглянутих кла-

сифікацій є відсутність чіткого визначення різниці в 

масштабі здійснення змін. 

Базуючись на вищенаданих узагальненнях, з 

точки зору автора, типи змін за масштабом можуть 

бути представлені чотирма за вектором зниження 

масштабності: радикальні зміни, перебудова, помір-

ні перетворення і настройка (гармонізація). Таким 

чином, ми пропонуємо двокритеріальну класифіка-

цію організаційних змін. Особливістю авторської 

класифікації є виділення підтипів цих змін для кож-

ної із сфер діяльності підприємства відповідно до ви-

ділених сфер діяльності (табл.).  

Під профілем організаційних змін ми пропону-

ємо розглядати сукупність різних типів змін у кож-

ній сфері. Залишається питанням встановлення цьо-

го профілю, що ми пропонуємо здійснювати на ос-

нові запропонованого нами методичного підходу, 

під впливом рушійних сил, до яких відносять чин-

ники зовнішнього середовища та причини внутріш-

нього.  

Ряд авторів виділяють такі чинники, що прово-

кують організаційні зміни на підприємстві. 

О. В. Божанова до зовнішніх чинників відносить: до 

факторів зовнішнього середовища слід відносити: 

динаміку розвитку ринку; конкуренцію; споживче 

сприйняття продукції, що випускає промислове під-

приємство; доступність до факторів виробництва; 

швидкість впровадження змін; купівельну спромож-

ність; тип споживачів. До факторів внутрішнього 

середовища слід відносити: потенціал оптимізації 

співвідношення «ціна / цінність»; ступінь прийняття 

змін; фінансовий стан підприємства; технологічний 

розвиток промислового підприємства; якість фінансо-

вого менеджменту; кадровий потенціал; накоплений 

досвід управління змінами та історію розвитку проми-

слового підприємства [14, с. 41].  

Т. Кужда наголошує, що до внутрішніх причин 

варто віднести: потреба у зміні структури управління; 

застарілість продукції, техніки та технології підприєм-

ства; зниження продуктивності праці; невдачі у прове-

денні попередніх перетворень; зростання незадоволен-

ня працівників існуючим станом організації праці; 

зниження показників ефективності організації (рівня 

прибутковості, ліквідності, платоспроможності); а до 

зовнішніх: економічна ситуація та державне регулю-

вання; зміна законів та інших регуляторів; рівень кон-

куренції; купівельна спроможність споживачів проду-

кції; необхідність пошуку нових постачальників [15, с. 

67].  
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Таблиця 

Класифікація типів змін за сферою та масштабом  

Масштаб  

Сфера  

діяльності 

Настройка  

(гармонізація) 

Помірні  

перетворення 
Перебудова 

Радикальні  

зміни 

Процеси (тех-

нології) 

Удосконалення організа-

ції праці. Помірний реін-

жиніринг бізнес-процесів 

Впровадження нової 

техніки для існуючої 

технології 

Впровадження нової те-

хніки та технології в да-

ній галузі 

Зміна галузі. Впро-

вадження нової тех-

ніки та технології 

для принципово но-

вого продукту 

Організаційна 

структура (іє-

рархія) 

Перегляд функцій існую-

чих підрозділів 

Виключення неефе-

ктивних посад. Змі-

на ієрархічних 

зв’язків 

Створення нових під-

розділів, реорганізація 

або ліквідація існуючих 

Злиття, приєднання, 

зміна організаційно-

правової форми 

Ключові  ком-

петентності 

персоналу 

Постійне підвищення ква-

ліфікації 

Організація навчан-

ня на робочому місці 

Перенавчання кадрів та 

освоєння нових профе-

сій 

Набір штату нових 

працівників 

Організаційна 

культура (ко-

мунікації) 

Розвиток організаційних 

здібностей персоналу що-

до прийняття управлінсь-

ких рішень. Впроваджен-

ня  ліберального стилю 

управління. Реалізація 

змін за теорією «О» 

Залучення до плану-

вання та здійснення 

змін більшості пра-

цівників. Впрова-

дження  демократи-

чного стилю управ-

ління 

Реалізація тактики лі-

дерства «згори-донизу». 

Використання готових 

рішень та їх 

нав’язування персоналу. 

Реалізація змін за теорі-

єю «Е» 

Впровадження авто-

ритарного стилю 

управління. Поси-

лення дисципліни та 

відповідальності 

 

С. А. Стахурська виділяє такі групи: чинників зо-

внішнього середовища; чинників внутрішнього сере-

довища; творчої активної ініціативи людей [16].  

К. А. Пріб також розділяє зовнішні та внутрішні 

чинники. До першої групи він відносить: зміни зако-

нодавчо-нормативного забезпечення ведення госпо-

дарської діяльності, глибини та напрямів державного 

регулювання економіки; посилення конкуренції на ри-

нку та зрушення ринкової кон’юнктури; зміни еконо-

мічної, політичної, соціальної, демографічної, екологі-

чної ситуації в державі чи регіоні; міжгалузеві дефор-

мації; трансформація смаків та уподобань споживачів, 

а також зміна їх складу, соціального статусу, рівня 

платоспроможності; стихійні лиха, соціальні катакліз-

ми та інші форс-мажорні обставини тощо. Другу групу 

складають: застарілість  техніко-технологічного  

оснащення виробничих процесів; потреба у впрова-

дженні інновацій; невідповідність прийнятої на підп-

риємстві маркетингової політики вимогам і сподіван-

ням споживачів та кон’юнктурі ринку; застарілість 

продукції; зниження показників економічної, фінансо-

вої, організаційної, соціальної, трудової ефективності; 

організаційні та управлінські кризи; зміни у системі 

цінностей та в нормах поведінки членів трудового ко-

лективу; невдоволення ефективністю і режимом робо-

ти організації, її сформованим іміджем і положенням в 

ринковому середовищі з боку працівників, керівників 

чи власників; незавершеність та незадовільність попе-

редніх перетворень, що здійснювалися в організації і т. 

ін. [17, с. 120–121].  

Узагальнюючи вищенадані підходи до класифі-

кації чинників та враховуючи, що ми аналізуємо бізнес 

для бізнесу (В2В) – машинобудування, було розробле-

но авторську класифікацію. 

Таким чином, чинники зовнішнього середовища 

включають: технологічні (поява нової (більш прогре-

сивної) технології, тривалість життєвого циклу існую-

чої технології, поширення об’єктів інтелектуальної 

власності, рівень НДДКР у сфері виробництва проду-

кції підприємства, доступність до факторів вироб-

ництва); політико-правові (соціально-політична ста-

більність, податковий тиск, розвиненість ринкових 

інститутів, державне фінансування інноваційно-

інвестиційної діяльності підприємств, регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, ефективність ан-

тимонопольного законодавства, зміни законодавства 

у сфері ліцензування); споживачі та постачальники 

(доля ринку та динаміка його зміни, рівень задово-

леності потреб споживачів, відносини із основними 

постачальниками); соціально-культурні (рівень без-

робіття, демографічні зміни, зміни загальноприйня-

тих цінностей, рівень освіти населення, дії суспіль-

них об’єднань і груп); економічні (транспортна ін-

фраструктура, кредитно-фінансовий механізм, рі-

вень спеціалізації, кооперації та концентрації про-

мислового виробництва в регіоні (на прикладі ма-

шинобудування), структурні зміни в економіці (пи-

тома вага галузі), тенденції змін цін на сировину та 

матеріали, рівень глобалізації ринку (глобальна кон-

куренція), загальноекономічна ситуація (фаза еко-

номічного циклу)); конкуренти (поява нового кон-

курента, наявність товарів замінників, впроваджен-

ня інновацій основними конкурентами). 
До потенційних внутрішніх причин змін нами 

було віднесено: техніко-технологічні (стан основно-
го капіталу, зміни частки інноваційної продукції у 
загальному обсязі, наявність (відсутність) інновацій 
для існуючого ринку , відповідність продукції євро-
пейським стандартам з менеджменту якості , забез-
печеність виробництв засобами та предметами пра-
ці); кадрові (рівень оплати праці та стимулювання 
персоналу, рівень кваліфікації персоналу , мораль-
но-психологічний клімат , розвиток професійного 
досвіду та заохочення до самонавчання , рівень лоя-
льності персоналу, існуюча система навчання та ро-
звитку кадрів); організаційні (організація оплати 
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праці, рівень ефективності функціонування забезпе-
чуючих підсистем на підприємстві, збалансованість 
інформаційних потоків, організаційно-технічні умо-
ви праці, рівень автоматизації виробничих процесів, 
рівень організації праці); управлінські (співвідно-
шення централізації та децентралізації, рівень 
комп’ютеризації та інформатизації управлінських 
процесів, рівень продуктивності праці, рівень фор-
малізації політик, правил, посад та методик, рівень 
бюрократизації управління , система комунікацій на 
підприємстві); авторегресійні (швидкість впрова-
дження змін, рівень активності персоналу щодо 
впровадження організаційних змін, досвід здійснен-
ня організаційних змін на підприємстві, досвід кері-
вництва щодо впровадження організаційних змін). 

Звернемо вагу на запропоновану групи внутрі-
шніх причин – авторегресійні – відповідно аналізу 
часових рядів динаміки, де часто спостерігається зале-
жність поточного значення від цього ж значення попе-
реднього періоду, запропоновано таку назву.  

Для визначення впливу виділених чинників на 
сфери здійснення організаційних змін запропонуємо 
використовувати метод аналізу ієрархій, запропонова-
ний Т. Л. Сааті [18]. Цей метод дозволяє використову-
вати вплив сукупності критеріїв на вибір альтернатив. 
Критеріями в нашому досліджені виступають групи 
чинників зовнішнього середовища та причини змін у 
внутрішньому середовищі. Загальна схема методично-
го підходу представлена на рис. 1. 

Враховуючи, що цей вплив є різнонаправленим 
варто проводити оцінку з двох сторін: окремо для зов-
нішнього, і окремо для внутрішнього середовища. Та-
ким чином, можна визначити тип організаційних змін 
за масштабом у кожній окремій сфері, обумовлений рі-
зними середовищами. Фактично в результаті аналізу 
отримуються два профілі організаційних змін за кож-
ною сферою.  

Аналіз впливу чинників було здійснено для ПАТ 

«Турбоатом». Для обґрунтування статистичної досто-

вірності середніх значень за пріоритетністю критеріїв 

та пріоритетністю змін було розраховано дисперсію, 

середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіа-

ції. Значення останнього за всіма показниками не пе-

ревищило 20 %. Відповідно до це значення має не пе-

ревищувати 33 % для можливості використання серед-

ніх значень у досліджені.  

На основі проведеного дослідження було сфор-

мовано профіль організаційних змін за сферами діяль-

ності відповідно до впливу зовнішніх чинників та вну-

трішніх причин.  

Висновок. За сферами процеси (технології) і 

ключові компетентності персоналу було отримано по-

дібні зміни – помірні перетворення у формі впрова-

дження нової техніки для існуючої технології та орга-

нізації навчання на робочому місці. Однакові значення 

отримано і за організаційною культурою (комунікації) 

– настройка (гармонізація) – у формі розвитку органі-

заційних здібностей персоналу щодо прийняття управ-

лінських рішень, впровадження ліберального стилю 

управління та реалізація змін за теорією «О». Різний 

влив мають зовнішні чинники та внутрішні причини 

відносно структури: за зовнішніми – створення нових 

підрозділів, відділів управління, реорганізація або лік-

відація існуючих, а за внутрішніми – виключення нее-

фективних посад і зміна ієрархічних зв’язків. 

Цей результат свідчить, що підприємству варто 

здійснювати зміни в обох площинах отриманих зна-

чень. Результати аналізу можуть бути використанні на 

підприємстві при планування організаційних змін в 

наступних періодах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обґрунтування профілю організаційних змін за сфера їх реалізації за внутрішніми причинами і зовнішніми  

чинниками відповідно за методом аналізу ієрархії Т. Сааті 
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Степаненко Сергей Витальевич. Обоснование 

профиля осуществления организационных изменений 

на предприятии. 

В статье обобщены существующие подходы к 

классификации организационных изменений, на основе 

чего предоставлено собственную классификацию по двум 

критериям: по сферам осуществления изменений: 

(процессы (технологии), организационная структура 

(иерархия), ключевые компетентности персонала и 

организационная культура (коммуникации)) и 

масштабами их имплементации (настройка 

(гармонизация), умеренные преобразования, перестройка 

и радикальные изменения). Предоставлено движущие 

силы организационных изменений: группы факторов 

внешней среды и возможных внутренних причин. 

Предложено обоснование типов организационных 

изменений по соответствующим сферам в форме 

профиля изменений в зависимости от влияния движущих 

сил с использованием метода анализа иерархий Т. Саати. 

Ключевые слова: организационные изменения; 

процессы (технологии), организационная структура 

(иерархия), ключевые компетентности персонала, 

организационная культура (коммуникации), анализ 

иерархий. 

 

 

 

 

 

 

 

Stepanenko Serhiy Vitaliyovych. Justification of the 

profile of organizational changes in the enterprise. 

The article summarizes the existing approaches to the 

classification of organizational changes, on the basis of which 

the own classification is provided according to two criteria: 

the spheres of implementation of changes: (processes (tech-

nologies), organizational structure (hierarchy), key staff com-

petencies and organizational culture (communications)) and 

the scale of their implementation (adjustment (harmonization), 

moderate transformations, restructuring and radical changes). 

The driving forces of organizational changes are provided: 

groups of environmental factors (technological political and 

legal consumers and suppliers of socio-cultural economic 

competitors) and possible internal causes (techno-

technological personnel organizational managerial auto-

regression). A substantiation of the types of organizational 

changes in the corresponding spheres in the form of a profile 

of changes is proposed depending on the influence of driving 

forces using the method of analyzing hierarchies of T. Saati. 

Key words: organizational changes; processes (technol-

ogy), organizational structure (hierarchy), key competencies 

of personnel, organizational culture (communication), analy-

sis of hierarchies. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ЦИМИ РИЗИКАМИ  

 

Тищенко В.В., Тищенко О.І. 

 

 

CLASSIFICATION OF FINANCIAL RISKS OF THE ENTERPRISE  

AND POLICY OF THE MANAGEMENT OF THESIS RISKS 

 

Tyshchenko V., Tyshchenko H. 
 

 

 
У статті розглянуто фінансові ризики що притаманні 

діяльності підприємств та класифіковано їх за різними 

ознаками. Виокремлено специфічний напрям діяльності 

підприємства – ризик-менеджмент під яким розуміється 

система управління ризиками на підприємстві та його пі-

дсистему – управління фінансовими ризиками. Охаракте-

ризовано політику управління фінансовими ризиками та 

заходи для її формування і реалізації на підприємстві.  

Ключові слова: класифікація, підприємство, політика 

управління, ризик-менеджмент, фінансові ризики.  

 

 

Вступ. В кризових умовах, які супроводжують 

діяльність українських підприємств останні три ро-

ки управління фінансовими ризиками набуває особ-

ливу актуальність. Саме ризики відіграють особливу 

роль у фінансовій діяльності, яка забезпечує стабі-

льне та ефективне здійснення всіх цілей підприємс-

тва в процесі його розвитку. 

Постановка проблеми. Невіддільною части-

ною усього життєвого циклу підприємств є ризик. 

Він супроводжує усі сфери та напрямки діяльності 

будь-якого господарюючого суб’єкту, котрі функціо-

нують в умовах ринкових відносин. Ризик напряму 

пов'язаний з системою управлінням і безпосередньо 

залежить від своєчасності та ефективності управлін-

ських рішень.  

На діяльність підприємства, в окремі періоди, 

можуть мати вплив різноманітні ризики. Окремий 

або консолідований вплив тих чи інших ризиків мо-

же призвести до суттєвих негативних наслідків і на-

віть до банкрутства підприємства.  

В діяльності підприємств слід враховувати осо-

бливу групу ризиків – це фінансові ризики. Вони 

можуть супроводжувати усі сфери діяльності підп-

риємства. Для забезпечення мінімальних негативних 

наслідків при реалізації фінансових ризиків необ-

хідно виділяти класифікаційні ознаки таких ризиків 

і формувати ефективну політику управління цими 

ризиками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання класифікації та політики управління фінансо-

вими ризиками на рівні підприємств відображено в 

працях вітчизняних та зарубіжних науковців: 

В.Д. Базилевич, І.Т. Балабанов, І.А. Бланк, 

В.В. Вітлінський, В.В. Глущенко, Т.В. Гончар, 

О.Є. Гудзь, Л.І. Донець, М.С. Клапків, Г.Г. Кірейцев, 

В.В. Ковалев, М.Г. Лапуста, Є.В. Левицька, 

Л.О. Лігоненко, В.В. Лук’янова, М. Міллер, 

Ф. Модільяні, Д. Муглер, Л.В. Нечипорук, 

С.С. Осадець, О.І. Панченко, Ж. Перар, 

Н.Д. Прокопенко, В.І. Успаленко, Д. Хуммель, 

М. Штейнер, В.М. Шелудько, Я.П. Шумелд та ін.  

Аналіз досліджень показує, що при виділенні 

класифікаційних ознак фінансових ризиків та при 

формуванні і реалізації політики управління цими 

ризиками кожен автор застосовує індивідуальний пі-

дхід. 

Мета статті. Метою дослідження є виділення 

класифікаційних ознак фінансових ризиків підпри-

ємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

управлінні фінансами ризик можна розглядати як 

ймовірність настання несприятливого результату. 

Серед найбільш поширених підходів ризик інтерп-

ретується як можливість відхилення фактичних ре-

зультатів господарської діяльності від прогнозова-

них. Чим ширше діапазон можливих відхилень, тим 

вище ризик здійснення господарської діяльності. Під 

результатом господарської діяльності розуміється 

рівень її прибутковості. 

Таким чином, слід зазначити, що ризик і прибу-

тковість вимірюються в одному напрямі: чим вище 

ризик, тим більший рівень прибутковості має гене-

рувати господарська діяльність. 

Фінансова діяльність підприємства в усіх її фо-

рмах пов’язана з великою кількістю ризиків. Ризики, 

що супроводжують цю діяльність, виділяються в 

особливу групу фінансових ризиків, що відіграють 
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найбільш значиму роль у загальному "портфелі ри-

зиків" підприємства. 

Фінансовий ризик є однією із найбільш склад-

них категорій, пов'язаних із здійсненням господар-

ської діяльності, якій властиві такі характеристики: 

економічна природа, об'єктивність прояву, імовір-

ність реалізації, невизначеність наслідків, очікувана 

несприятливість наслідків, варіабельність рівня ри-

зику, суб’єктивність оцінки. 

Фінансовий ризик підприємства характеризу-

ється певними особливостями, які відображено на 

рис. 1. 

Реалізація фінансового ризику може привести 

як к позитивним, так і негативним результатам. В 

господарській діяльності рівень фінансового ризику 

оцінюється насамперед розмірами можливого фі-

нансового збитку (наприклад, це величина втрати 

прибутку, певної суми капіталу тощо). У фінансовій 

практиці такий збиток завжди оцінюється в грошо-

вому вимірюванні. При цьому рівень фінансового 

ризику, що виникає при здійсненні тієї або іншої 

операції або певного виду діяльності підприємства, 

змінюється під впливом фактору часу. 

 

 

Рис. 1. Основні характеристики фінансового ризику  

підприємства 

Розглянуті характеристики категорії фінансово-

го ризику дозволяють таким чином сформулювати 

його поняття: фінансовий ризик – імовірність вини-

кнення несприятливих фінансових наслідків у формі 

втрати доходу або капіталу в ситуації невизначеності 

умов здійснення його фінансової діяльності [1, 

с. 191]. 

З метою здійснення ефективного управління 

фінансовими ризиками вони класифікуються за різ-

ними ознаками [2, с. 524-526; 3, с. 501; 4, с. 354]: 

Класифікація фінансових ризиків підприємства 

наведена на рис. 2. 

За об’єктом оцінювання виділяють такі групи 

фінансових ризиків: 

Ризик окремої фінансової операції. Він харак-

теризує в комплексі весь спектр видів фінансових 

ризиків, властивих певній фінансовій операції (на-

приклад, ризик придбання конкретної акції); 

Ризик різних видів фінансової діяльності. Ризик 

різних видів фінансової діяльності (ризик інвести-

ційної або кредитної діяльності підприємства). 

Ризик фінансової діяльності підприємства в ці-

лому. Комплекс різних видів ризиків, властивих фі-

нансовій діяльності підприємства, визначається спе-

цифікою організаційно-правової форми його діяль-

ності, структурою капіталу, складом активів, спів-

відношенням постійних та змінних витрат та ін. 

За сукупністю фінансових інструментів фі-

нансові ризики поділяються на такі групи: 

Індивідуальний фінансовий ризик. Він характе-

ризує сукупний ризик властивий окремим фінансо-

вим інструментам. 

Портфельний фінансовий ризик. Він характери-

зує сукупний ризик, властивий комплексу однофун-

кціональних фінансових інструментів, об’єднаних у 

портфель (кредитний портфель підприємства, інвес-

тиційний портфель). 

За можливістю страхування фінансові ризики 

поділяються також на дві групи: 

Страховий фінансовий ризик. Ризик, що стра-

хується – це ймовірна подія або сукупність подій, на 

випадок настання яких здійснюється страхування. 

Таке страхування має дві форми: самострахування 

або зовнішнє страхування. 

Нестраховий фінансовий ризик. До них відно-

сяться ті їх види, за якими відсутня пропозиція від-

повідних страхових продуктів на страховому ринку. 

Втрати в результаті реалізації ризику, що не підлягає 

страхуванню, відшкодовуються тільки за рахунок 

власних коштів підприємства. 

Залежно від видів виділяють такі групи фінан-

сових ризиків. 

Короткострокові або довгострокові фінансові 

ризики; 

Системні (ринкові) або несистемні (специфічні) 

фінансові ризики; 

Локальні (на рівні підприємства) або глобальні 

(на рівні держави) фінансові ризики. 

Види фінансових ризиків наведено на рис. 3. 

Процентний ризик. Він полягає у непередбачу-

ваній зміні відсоткової ставки на фінансовому ринку 

(як депозитної, так і кредитної). Причиною виник-

нення цього виду фінансового ризику є зміна 

кон’юнктури фінансового ринку під впливом держа-

вного регулювання, зростання або зниження пропо-

зиції вільних грошових ресурсів та інші фактори. 

Негативні фінансові наслідки цього виду ризику 

проявляються в емісійній діяльності підприємства 

(при емісії як акцій, так і облігацій), у його дивіден-

дній політиці, в короткострокових фінансових вкла-

деннях та інших операціях. 
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Рис. 2. Класифікаційні ознаки фінансових ризиків підприємства 

 

 

Рис. 3. Види фінансових ризиків 

Валютний ризик. Цей вид ризику властивий пі-

дприємствам, що здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність. Він проявляється в недоотриманні пе-

редбачених доходів в результаті безпосереднього 

впливу зміни обмінного курсу іноземної валюти, що 

використовується у зовнішньоекономічних операці-

ях підприємства, на очікувані грошові потоки від 

цих операцій. Так, імпортуючи сировину і матеріа-

ли, підприємство програє від підвищення обмінного 

курсу відповідної іноземної валюти відносно націо-

нальної. Зниження цього курсу визначає фінансові 

втрати підприємства при експорті готової продукції. 

Валютний ризик включає в себе декілька основних 

підвидів: трансляційний ризик, операційний та еко-

номічний ризики. 

Ризик зміни цінових індексів на активи фінан-

сового ринку. Цей ризик відображає можливість фі-

нансових втрат, пов'язаних з несприятливою зміною 

цінових індексів на активи, що обертаються на фі-

нансовому ринку (акції, похідні цінні папери, золото 

тощо). 

Ризик зниження фінансової стійкості підпри-

ємства. Він генерується недосконалістю структури 

капіталу (надмірна частка використовуваних пози-

кових коштів), що породжу незбалансованість пози-
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тивного та від’ємного грошових потоків підприємс-

тва за обсягами. 

Ризик неплатоспроможності підприємства. 

Цей ризик генерується зниженням рівня ліквідності 

обігових коштів, що породжує розбалансованість 

позитивного та від’ємного грошових потоків підп-

риємства в часі.  

Інвестиційний ризик. Він характеризує можли-

вість виникнення фінансових втрат у процесі здійс-

нення інвестиційної діяльності підприємства. Від-

повідно до видів цієї діяльності розподіляються і 

види інвестиційного ризику – ризик реального та 

фінансового інвестування. 

Кредитний ризик. Він має місце у фінансовій 

діяльності підприємства при наданні ним товарного 

(комерційного) або споживчого кредиту покупцям. 

Формою його прояву є ризик неплатежу або несвоє-

часного розрахунку за відпущену продукцію в кре-

дит готову продукцію, а також перевищення розра-

хункового бюджету по інкасуванню боргу 

Інноваційний ризик. Цей ризик пов'язаний із 

впровадженням нових фінансових технологій, вико-

ристанням нових фінансових інструментів і т.п. 

Податковий ризик. Цей вид фінансового ризику 

має ряд проявів: імовірність введення нових видів 

податків та зборів на здійснення окремих аспектів 

господарської діяльності; можливість збільшення рі-

вня діючих ставок податків та зборів; зміна строків 

та умов здійснення окремих податкових платежів; 

імовірність відміни діючих податкових пільг у сфері 

господарської діяльності підприємства. 

Інфляційний ризик. Цей вид ризику характери-

зується можливістю знецінення реальної вартості 

капіталу (у формі фінансових активів підприємства), 

а також очікуваних доходів від здійснення фінансо-

вих операцій в умовах інфляції. Оскільки цей вид 

ризику в сучасних умовах має постійний характер і 

супроводжує практично всі фінансові операції підп-

риємства, у фінансовому менеджменті йому приді-

ляється постійна увага. 

Політичний ризик. Цей вид ризику може прояв-

лятися внаслідок політичних потрясінь, що призво-

дять до переділу і зміни форм власності, її перероз-

поділу або обмеження прав власників через дії дер-

жавної влади тощо 

Інші види ризиків. Група інших фінансових ри-

зиків досить широка, але за імовірністю виникнення 

або рівнем фінансових втрат вона не дуже значима 

для підприємств, як попередні. До них відносяться 

"форс-мажорні ризики", які можуть привести не 

тільки до втрати передбачуваного доходу, але і час-

тини активів підприємства (основних засобів, запа-

сів ТМЦ); ризик несвоєчасного здійснення розраху-

нково-касових операцій (пов'язаний з невдалим ви-

бором обслуговуючого комерційного банку); ризик 

емісійний та ін. 

За джерелами виникнення виділяють такі 

групи фінансових ризиків: 

Зовнішній, систематичний або ринковий ризик 

(незалежний від діяльності підприємства). Цей вид 

ризику характерний для всіх учасників фінансової 

діяльності та всіх видів фінансових операцій. Він 

виникає при зміні окремих стадій економічного цик-

лу, зміні кон’юнктури фінансового ринку та в інших 

випадках, на які підприємство в процесі своєї діяль-

ності вплинути не може. До цієї групи ризиків мо-

жуть бути віднесені інфляційний ризик, податковий 

ризик і частково інвестиційний (при зміні макроеко-

номічних умов інвестування). 

Внутрішній, несистематичний або специфіч-

ний ризик. Він може бути пов’язаний із некваліфіко-

ваним фінансовим менеджментом, неефективною 

структурою активів та капіталу, надмірною схильні-

стю до ризикових (агресивних) фінансових операцій 

з високою нормою прибутку, недооцінкою господар-

ських партнерів та іншими аналогічними фактора-

ми, негативні наслідки яких значною мірою можна 

запобігти за рахунок ефективного управління фінан-

совими ризиками. 

За фінансовими наслідками всі фінансові ри-

зики поділяються на такі груп: 

Ризик, у результаті настання якого підприєм-

ство зазнає економічних втрат. За цього виду ризи-

ку фінансові наслідки можуть бути тільки негатив-

ними (втрата доходу або капіталу). 

Ризик, у результаті якого підприємство недо-

отримує визначений обсяг доходу, на який розрахо-

вувало, тобто в цьому випадку мова йде про недоо-

триманий прибуток або втрачену вигоду Він харак-

теризує ситуацію, коли підприємство в силу 

об’єктивних та суб'єктивних причин не може здійс-

нити заплановану фінансову операцію (наприклад, 

при зниженні кредитного рейтингу підприємство не 

може отримати необхідний кредит та використати 

ефект фінансового левериджу). 

Ризик, у результаті настання якого підприєм-

ство може розраховувати як на отримання додат-

кового доходу, так і на виникнення економічних 

втрат. Найчастіше ці ризики характерні для спеку-

лятивних фінансових операцій, проте вони можуть 

виникати і в інших ситуаціях, таких як реалізація 

реального інвестиційного проекту, дохідність якого 

на стадії експлуатації може бути як вище, так і ниж-

че розрахованого рівня. 

За характером прояву у часі виділяють дві 

групи фінансових ризиків: 

Постійний фінансовий ризик. Він характерний 

для всього періоду здійснення фінансової операції і 

пов’язаний з дією постійних факторів (наприклад 

відсотковий, валютний ризики). 

Тимчасовий фінансовий ризик. Він характеризує 

ризик, який має перманентний характер, що виникає 

лише на окремих етапах здійснення фінансової опе-

рації (наприклад ризик неплатоспроможності ефек-

тивно функціонуючого підприємства). 

За рівнем фінансових втрат ризики поділя-

ються на такі групи: 

Допустимий фінансовий ризик. Він пов’язаний 

із загрозою повної або часткової втрати прибутку від 

реалізації того чи іншого фінансового проекту або 
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фінансової діяльності підприємства в цілому. В цьо-

му випадку втрати можливі, але їх розмір менший за 

очікуваний прибуток. Втрата прибутку від однієї, 

двох або кількох операцій є припустимою, тому що 

може покриватись позитивним результатом від ін-

ших операцій. Таким чином, цей вид фінансової дія-

льності або конкретна фінансова угода, не зважаючи 

на ймовірність ризику, зберігають свою економічну 

доцільність. 

Критичний фінансовий ризик. Цей вид фінан-

сового ризику пов’язаний із загрозою втрат у розмірі 

понесених витрат на здійснення конкретної фінан-

сової угоди або виду фінансової діяльності. 

Катастрофічний фінансовий ризик. Він харак-

теризує ризик, фінансові втрати за яким визначають-

ся частковою або повною втратою майна підприємс-

тва. Цей вид ризику, як правило, призводить до бан-

крутства підприємства, оскільки в цьому випадку 

можлива втрата не тільки усіх вкладених у визначе-

ний вид фінансової діяльності або конкретну фінан-

сову угоду коштів, але й майна підприємства. Адже 

при виникненні катастрофічного фінансового ризику 

підприємству доводиться повертати кредити за ра-

хунок власних коштів. 

За рівнем імовірності реалізації фінансові ри-

зики поділяються на такі групи: 

Фінансовий ризик із низьким рівнем імовірності 

реалізації (коефіцієнт варіації за ризиком не пере-

вищує 10%). 

Фінансовий ризик із середнім рівнем імовірнос-

ті реалізації (коефіцієнт варіації за ризиком перебу-

ває в межах 10-25%). 

Фінансовий ризик із високим рівнем імовірності 

реалізації (коефіцієнт варіації за ризиком перевищує 

25%). 

За можливістю передбачення фінансові ризи-

ки поділяються на такі дві групи: 

Прогнозований фінансовий ризик. Він характе-

ризує ті види ризиків, які пов’язані із циклічним ро-

звитком економіки, зміною стадій кон'юнктури фі-

нансового ринку, передбачуваним розвитком конку-

ренції і т. п. Передбачуваність фінансових ризиків 

має відносний характер, оскільки прогнозування із 

100 %-м результатом виключає розглядуване явище 

із категорії ризиків. Прикладом прогнозованих фі-

нансових ризиків є інфляційний ризик, відсотковий 

ризик та деякі інші (переважно в короткостроковому 

періоді). 

Непрогнозований фінансовий ризик. Він харак-

теризує види фінансових ризиків, які відрізняються 

повною непередбачуваністю прояву. Прикладом та-

ких ризиків виступають ризики форс-мажорної гру-

пи, податковий ризик та деякі інші. 

Найчастіше фінансові ризики пов'язують з опе-

раційними, інвестиційними ризиками та ризиками 

структури капіталу з урахуванням того, що джере-

лом цих ризиків є фінансова діяльність підприємст-

ва, в результаті якої змінюються склад та структура 

капіталу (пасивів) підприємства. 

Фінансовий ризик – це також ризик того, що 

суб’єкт господарювання, який залучив фінансові ре-

сурси, виявиться неспроможним вчасно погасити 

зобов’язання, строк сплати яких настав, у результаті 

чого він може виявитися банкрутом [5, c. 266]. 

На практиці вказані ризики тісно перепліта-

ються і мають причинно-наслідкові зв’язки. Така 

природа ризиків формує підхід, згідно з яким до фі-

нансових ризиків належать не лише ті ризики, що 

випливають з фінансової діяльності, а й операційний 

та інвестиційний ризики. Тому під терміном «фінан-

совий ризик» розуміють сукупний ризик підприємс-

тва, а відтак, фінансові ризики відіграють найбільш 

важливу роль у загальному портфелі підприємниць-

ких ризиків. Проте, при дослідженні економічної 

сутності ризиків слід враховувати джерела їх похо-

дження – операційну, інвестиційну чи фінансову ді-

яльність підприємства, а також надзвичайну їх ди-

намічність. 

Зростання впливу фінансових ризиків на ре-

зультати фінансової діяльності підприємства і в ці-

лому на результати виробничо-господарської діяль-

ності пов’язане зі швидкою зміною економічної си-

туації і кон’юнктури фінансового ринку, розширен-

ням сфери фінансових відносин підприємства, поя-

вою нових фінансових технологій, фінансових ін-

струментів та іншими факторами. 

Фінансові ризики мають об’єктивну природу 

через невизначеність зовнішнього середовища від-

носно підприємства. Зовнішнє середовище містить у 

собі об’єктивні економічні, соціальні і політичні 

умови, за наявності яких підприємство здійснює 

свою діяльність і до динаміки змін яких воно зму-

шене пристосовуватись. 

Управління фінансовими ризиками підприємст-

ва є одним з найважливіших функціональних за-

вдань управління фінансами підприємства. На прак-

тиці цю сферу управління здебільшого виокремлю-

ють у специфічний напрям діяльності – ризик-

менеджмент. 

Під ризик-менеджментом слід розуміти сис-

тему управління ризиками на підприємстві, що пе-

редбачає використання методів та інструментів, 

спрямованих на виявлення, ідентифікацію ризиків, 

розрахунок імовірності їх настання, їх оцінку (ви-

значення можливого розміру фінансових втрат) та 

нейтралізацію (внутрішнє і зовнішнє їх страхуван-

ня). Організація ефективного ризик-менеджменту 

забезпечується в результаті розробки дійової політи-

ки управління ризиками, яка містить систему цілей 

та завдань управління ризиками; методи і засоби до-

сягнення цих цілей [5, c. 269]. 

В процесі підприємницької діяльності ризик-

менеджмент здійснюється у відповідності з політи-

кою управління фінансовими ризиками – системою 

цілей і завдань управління ризиками, а також сукуп-

ністю методів і засобів досягнення цих цілей.  

Політика управління фінансовими ризиками 

становить частину загальної фінансової стратегії пі-

дприємства, яка полягає у розробці системи заходів з 
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нейтралізації можливих негативних фінансових нас-

лідків ризиків, пов’язаних із здійсненням різних ас-

пектів фінансової діяльності [6, с. 364]. 

Процес управління фінансовими ризиками є 

досить складним (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Процес управління фінансовими ризиками 

Підсистема ризик-менеджменту (управління 

фінансовими ризиками) наведена на рис. 5. 
 

 

Рис. 5. Підсистема ризик менеджменту 

 (управління фінансовими ризиками) 

Формування та реалізація політики управління 

фінансовими ризиками передбачає здійснення таких 

основних заходів: 

Ідентифікація окремих видів ризиків, 

пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства. 

Процес ідентифікації окремих видів фінансових ри-

зиків передбачає виділення систематичних та несис-

тематичних видів ризиків, що характерні для госпо-

дарської діяльності підприємства, а також форму-

вання загального портфеля фінансових ризиків, по-

в'язаних з діяльністю підприємства. 

Оцінка широти і достовірності інформації, не-

обхідної для визначення рівня фінансових ризиків. 

Вибір та використання відповідних методів 

оцінки імовірності настання ризикової події за 

окремими видами фінансових ризиків. 

Визначення розміру можливих фінансових 

втрат при настанні ризикової події за окремими ви-

дами фінансових ризиків. Розмір можливих фінан-

сових втрат визначається характером здійснюваних 

фінансових операцій, обсягом задіяних у них активів 

(капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коли-

вання доходів при відповідних видах фінансових ри-

зиків. 

Дослідження факторів, що впливають на рівень 

фінансових ризиків підприємства. У процесі дослі-

дження фактори поділяють на об’єктивні (фактори 

зовнішнього характеру) та суб’єктивні (фактори 

внутрішнього характеру). 

Об’єктивні фактори: рівень економічного роз-

витку країни, характер державного регулювання фі-

нансової діяльності підприємства, темпи інфляції в 

країні, рівень конкуренції в окремих сегментах фі-

нансового ринку, кон’юнктура попиту та пропозиції 

на фінансовому ринку, фактори форс-мажорної гру-

пи та ін. 

Суб’єктивні фактори: основні параметри фі-

нансової стратегії підприємства, фінансовий мента-

літет власників та менеджерів в політиці допусти-

мих ризиків, розмір власного капіталу підприємства, 

структура використовуваного капіталу, склад вико-

ристовуваних активів, характеристика партнерів по 

фінансовим операціям, достатність використовува-

ної інформаційної бази, рівень кваліфікації фінансо-

вих менеджерів та ін. 

У процесі дослідження окремі фактори розгля-

даються за кожним видом фінансових операцій під-

приємства. Крім того, в процесі дослідження визна-

чається чуттєвість реагування рівня фінансового ри-

зику на зміну окремих факторів. 

Встановлення гранично допустимого рівня фі-

нансових ризиків за окремими фінансовими опера-

ціями та видами фінансової діяльності. Такий рівень 

встановлюється в розрізі окремих фінансових опе-

рацій з урахуванням відповідного менталітету керів-

ників та фінансових менеджерів підприємства (їх 

схильності до здійснення консервативної, помірної 

або агресивної фінансової політики за окремими ви-

дами фінансової діяльності). 

Вибір та використання внутрішніх механізмів 

та нейтралізації негативних наслідків окремих видів 

фінансових ризиків. Система внутрішніх механізмів 

нейтралізації фінансових ризиків передбачає вико-

ристання ряду методів, основні з яких наведено на 

рис. 6 [7, с. 146]. 

Вибір форм та видів страхування окремих фі-

нансових ризиків підприємства. 

Оцінка результативності нейтралізації і органі-

зація моніторингу фінансових ризиків. Система по-
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казників результативності нейтралізації негативних 

наслідків окремих видів фінансових ризиків вклю-

чає рівень нейтралізованих можливих фінансових 

втрат; економічність нейтралізації (співвідношення 

затрат на її здійснення з розміром можливих втрат); 

оцінку сукупного ризику фінансової діяльності під-

приємства з урахуванням заходів по їх нейтралізації 

та ін. 

 

 
 

Рис. 6. Методи внутрішніх механізмів нейтралізації  

фінансових ризиків 

Висновки. Ефективний механізм ризик-

менеджменту повинен ґрунтуватися на виділенні 

класифікаційних ознак та формуванні політики 

управління фінансовими ризиками. Це наддасть мо-

жливість для реалізації цілей і завдань діяльності 

підприємства, сприяти результативному здійсненню 

функцій управління фінансовими ризиками підпри-

ємства.  

Основною метою виділення класифікаційних 

ознак та формування політики управління фінансо-

вими ризиками є забезпечення економічної безпеки 

підприємства.  

При управлінні фінансовими ризиками можна 

застосовувати різноманітні заходи: встановлення 

внутрішніх нормативів при здійсненні певних опе-

рацій; виявлення та прогнозування сфер діяльності, 

що є ризиковими; об’єктивну оцінку певних ризико-

вих подій та пов’язаних з ними можливих фінансо-

вих втрат; страхування певних напрямів діяльності 

підприємства. Впевнено можна сказати, що на підп-

риємстві потрібно проваджувати дієву систему 

управління фінансовими ризиками. За допомогою 

такої системи управління підприємство може вчасно 

попереджати, уникати і долати негативні наслідки 

від реалізації фінансових ризиків. 
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Тищенко В.В., Тищенко Е.И. Классификация фи-

нансовых рисков предприятия и политика управления 

этими рисками  

В статье рассмотрены финансовые риски присущие 

деятельности предприятий. Эти риски классифицирова-

ны по различным признакам. Выделено специфическое на-

правление деятельности предприятия - риск-

менеджмент под которым понимается система управле-

ния рисками на предприятии, а также его подсистему – 

управление финансовыми рисками. Охарактеризована по-

литика управления финансовыми рисками и мероприятия 

по ее формирования и реализации на предприятии. 

Ключевые слова: классификация, предприятие, по-

литика управления, риск-менеджмент, финансовые риски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyshchenko V., Tyshchenko H. Classification of 

financial risks of the enterprise and management policy of 

these risks 

The article examines the financial risks inherent in the 

activities of any enterprise. The allocated financial risks of an 

enterprise are classified according to their inherent 

characteristics. A specific direction of the enterprise's activity 

is identified - this is risk management. Risk management is 

understood as a system for managing all risks in an 

enterprise. The risk management subsystem at the enterprise 

includes a financial risk management system. The article also 

describes the financial risk management policy and the 

necessary measures for its formation and implementation at 

the enterprise. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Тімофєєва М.І. 
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Стаття присвячена модернізації системи соціального за-

хисту ґрунтуючись на сучасних реаліях життя. Сучасні 

реалії розвитку держави потребують значного переосми-

слення функціонування системи соціального захисту на-

селення, постановки нових завдань, які покликані вирішу-

вати ця система, та механізмів здійснення соціального 

захисту населення, що мають бути адекватні ринковим 

умовам. 

Ключові слова: соціальний захист, соціальна політика, 

соціальна допомога,внутрішні переміщенні особи. 

 

 

Вступ. На всіх етапах історичного розвитку су-

спільства соціальний захист був індикатором грома-

дянської позиції держави. Його ефективна організа-

ція, модернізація, пристосування до реалій є гаран-

том стабільності суспільства. Поняття «модерніза-

ція» у перекладі з англійської означає «осучаснен-

ня», що по своїй сутті передбачає впровадження у 

суспільство ознак сучасності. У свою чергу, соціа-

льна модернізація передбачає формування відкрито-

го суспільства з динамічною соціальною структу-

рою. Сучасна Україна потребує якомога ефективні-

шої модернізації системи соціального захисту для 

поліпшення становища своїх громадян. 

Основним питання сьогодення є забезпечення 

гідного рівня якості життя населення. Одним із нега-

тивних чинник стабільного розвитку та покрашення 

рівня соціальної захищеності незахищених верств 

населення є складна ситуація на сході країни в ре-

зультаті якої в Україні значно збільшилася кількість 

осіб які потребують державної підтримки. 

З 2014 року в Україні було здійснено велику кі-

лькість заходів, щодо забезпечення вимушених пе-

реселенців всім необхідним, хоча б на перший час. 

Але оскільки наша країна не має відповідного дос-

віду поетапних дій в подібних ситуаціях виникла ве-

лика кількість питань нагального значення. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. 

Дослідженням міграційних процесів та проблем 

внутрішньо переміщених осіб приділено увагу бага-

тьох вітчизняних вчених, таких як Е. М. Лібанова, І. 

П. Майданік, О. А. Малиновська [1], О. У. Хом ра, І. 

М. Прибиткова, Ю. І. Римаренко, О. О. Чуприна [2]. 

Окремі підходи щодо вирішення проблем внутріш-

ньо переміщених осіб наведено авторами А. Солодь-

ко, Т. Доронюк [3], Т. В. Бондар [4]. Проте ці дослі-

дження не є вичерпаними, що зумовлює та відкриває 

простір для подальших наукових розробок. 

Мета. Метою статті є наукове обґрунтування та 

осмислення пріоритетних напрямків модернізації 

системи соціального захисту. 

Матеріали та результати дослідження. Моде-

рнізація соціального захисту в Україні обумовлена 

не лише доцільністю створення дієздатних соціаль-

них амортизаторів як інструментів соціальної підт-

римки державою вразливих верств населення, а й 

необхідністю підвищення в країні рівня суспільної 

довіри, соціальної згуртованості, що сприятиме на-

копиченню соціального капіталу.  

Особливістю сучасного етапу розвитку є моде-

рнізація всіх сфер соціального життя. 

Положення Конституції України та законодав-

чих актів спрямовані на захист прав людини і грома-

дянина. Закріплені конкретні орієнтири державної 

політики у сфері соціального захисту, що 

пов’язуються з досягненням гідного життєвого рівня 

громадян в державі. Національна система соціально-

го захисту спрямована на вирішення соціальних 

проблем. Однак для ефективного функціонування 

цієї системи повинні бути економічні умови, адже як 

реальне втілення задекларованих положень, так і їх 

подальша оптимізація залежить від фінансування, 

що можливе тільки при достатньому рівні економіч-

ного розвитку. Проте поки ця економічна задача не 

вирішена, актуальним стає пошук нових моделей 

соціального захисту – ефективних і водночас таких, 

що не потребують значних матеріальних витрат та з 

урахуванням умов сьогодення. Принциповий момент 

соціальної політики – це те, що система соціального 

захисту має складатися із двох частин – активної та 

пасивної. Пасивна соціально-захисна діяльність 
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здійснюється стосовно соціального захисту грома-

дян, нездатних або частково нездатних до трудової 

діяльності, шляхом виплати пенсій, соціальних до-

помог тощо; фінансування гарантованої безоплатної 

медичної допомоги; забезпечення права соціально 

незахищених осіб на соціальне житло; забезпечення 

безоплатної освіти в державних і комунальних за-

кладах освіти. Активна складова полягає в створенні 

умов для того, щоб людина перш за все сама мала 

можливість заробити собі на життя. Через таку ак-

тивну складову реалізуються принципи самозабез-

печення та самозахисту громадян. Як свідчить дос-

від розвинених соціальних держав світу, а також по-

стсоціалістичних держав, які відносно успішно до-

лають етап своєї суспільної трансформації, поєд-

нання пасивних та активних заходів – це обов’язкова 

умова ефективності соціального захисту. Наприклад, 

у Чехії розмір соціальної допомоги, яка надається 

малозабезпеченим громадянам, залежить не тільки 

від майнового стану заявника, але й від ступеня його 

активності, спрямованої на вихід з кризової ситуації. 

У Польщі в багатьох місцевих центрах із надання 

соціальної допомоги обов’язковою умовою її надан-

ня є виконання одержувачем певної соціальної робо-

ти [5, с. 16]. Підвищенню рівня зайнятості економі-

чно активної частини населення держава приділяє 

значну увагу. Активна політика зайнятості на ринку 

праці має відповідати раціональній структурі суспі-

льних потреб і вирішувати завдання щодо працев-

лаштування громадян, підвищення їхньої мобільно-

сті і конкурентоспроможності. 

Важливою умовою підвищення ефективності 

системи соціального захисту в Україні є перехід від 

централізації до децентралізації. Такий підхід озна-

чає, що держава як суб’єкт соціального захисту з ме-

тою забезпечення оптимального узгодження загаль-

нодержавних цілей та інтересів з особливостями ро-

звитку окремих регіонів має розробляти лише зага-

льнонаціональну філософію, основні принципи та-

кої політики, стратегічні напрями діяльності регіонів 

щодо регулювання соціальних процесів, здійснюва-

ти координаційну діяльність у цій сфері. На терито-

ріальному рівні основним суб’єктом здійснення со-

ціального захисту повинен стати регіон, який реалі-

зує цю стратегію. Подібний розподіл також ефекти-

вно відобразиться на внутрішніх переселенцях оскі-

льки буде спрощено систему отримання соціальних 

пільг, адресних допомог, удосконалено роботу з пси-

хологічної підтримки та адаптації. 

Соціальний захист на місцевому рівні поклика-

ний забезпечувати раціональне використання ресур-

сного потенціалу регіону і на цих засадах вирішува-

ти соціальні проблеми місцевого населення, дотри-

муючись балансу інтересів і держави, і регіонів. 

Можна сказати, що останнім часом значно посили-

лася роль регіонів у вирішенні життєво важливих 

питань суспільного розвитку. Як влучно зауважує О. 

Іщенко, регіони перестають бути простими виконав-

цями волі центру і все більше набувають ролі пов-

ноправного суб’єкта державного управління [6, с. 

336]. Дійсно, проблеми створення умов для самос-

тійного вирішення територіальними громадами пи-

тань свого соціально-економічного функціонування 

отримують все більшу увагу з боку громадськості та 

владних структур. Разом з тим ще зберігається тен-

денція нерівномірності економічного розвитку регі-

онів, а відповідно їх ресурсів та можливостей щодо 

надання послуг соціального захисту громадянам. 

Одним із шляхів вдосконалення соціального 

захисту є також підвищення ролі недержавних гро-

мадських організацій в цій сфері. Для поліпшення їх 

діяльності в напрямі соціального захисту населення 

необхідно розробити юридичні, нормативно-правові 

основи благодійності, передбачити певні податкові 

пільги при запровадженні у життя соціальних прое-

ктів та програм, здійснення яких сьогодні не забез-

печено або недостатньо забезпечено урядом країни. 

Виникнення недержавних організацій стало важли-

вою зміною у сфері соціального захисту після здо-

буття незалежності України. Вони декларують свою 

місію як вирішення соціальних проблем взагалі чи 

проблем окремих груп користувачів соціальних пос-

луг. Однак для ефективного здійснення функції соці-

ального захисту недержавним громадським органі-

заціям потрібно подолати деякі труднощі, серед яких 

можна відзначити наступні: їх розрізненість, недо-

статнє використання можливостей взаємодії з дер-

жавними та міжнародними структурами, низьку ін-

формованість населення про діяльність таких орга-

нізацій, відсутність традицій громадянського суспі-

льства, недосконалість правових засад діяльності 

недержавних громадських організацій тощо. Такі 

обставини ускладнюють розвиток недержавного се-

ктора, але в цілому можна констатувати все більше 

посилення його ролі в наданні послуг соціального 

захисту і зростання впливу на соціальну сферу в 

Україні. 

На основі проведеного дослідження автори мо-

жна надати наступні рекомендації щодо шляхів вдо-

сконалення системи соціального захисту в Україні: 

– збільшити значення місцевих органів влади у 

розв’язанні проблем соціального захисту через фор-

мування ефективної структури управління, забезпе-

чення необхідних фінансових ресурсів, розширення 

переліку соціальних послуг, які надаються на міс-

цях, підвищення кваліфікації соціальних працівни-

ків, необхідність залучення висококваліфікованих 

фахівців в сфері психології; 

– надання соціальних послуг населенню на ре-

гіональному рівні повинно бути максимально децен-

тралізоване, треба інтенсивно розвивати мережу 

служб; 
– підвищити роль недержавних громадських 

організацій у формуванні системи соціального захи-
сту населення в Україні. Для покращення партнер-
ських відносин між органами влади та громадськи-
ми організаціями необхідно здійснювати спільну ко-
ординацію дій, проводити заходи з метою визначен-
ня пріоритетів у сфері соціального захисту. Доціль-
но також створити мережу державних консультацій-
них служб із залученням громадських організацій з 
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метою широкого інформування громадян про їх пра-
ва і обов’язки у сфері надання державної соціальної 
допомоги;  

– зміцнити активну складову соціального захи-
сту шляхом продуктивної, спрямованої політики за-
йнятості. Особливе значення мають такі заходи, як 
посилення мотивації до легальної зайнятості, спри-
яння зайнятості населення шляхом збереження іс-
нуючих та створення нових робочих місць на підп-
риємствах, в установах та організаціях усіх форм 
власності, впровадження заходів щодо детінізації 
відносин у сфері зайнятості населення.  

– розширити спектр соціальних послуг для роз-
витку дітей та допомоги батькам у правильному до-
гляді за дитиною, допомога кваліфікованого медич-
ного працівника в консультуванні батьків, щодо 
правильності та ефективності розвитку дитини. 

Висновок. Дослідження соціального захисту 
мають перспективу подальшого продовження, роз-
витку та модернізації. Перед науковцями стоїть без-
ліч питань, які потребують нових підходів вирішен-
ня. Серед них можна виокремити такі, як посилення 
ролі органів місцевого самоврядування та місцевих 
державних адміністрацій як суб’єктів соціального 
захисту, шляхи оптимізації діяльності недержавних 
громадських об’єднань та організацій в галузі соціа-
льної політики, розвиток соціального партнерства, 
переймання досвіду ефективних соціальних програм 
та адаптація їх до наших умов, і багато інших про-
блем, від вирішення яких залежить побудова соціа-
льної державності в Україні. 
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Тимофеева М.И. Модернизация системы социа-

льной защиты 
Статья посвящена модернизации системы социаль-

ной защиты основываясь на современных реалиях жизни. 
Современные реалии развития государства требуют зна-
чительного переосмысления функционирования системы 
социальной защиты населения, постановки новых задач, 
которые призваны решать эта система, и механизмов 
осуществления социальной защиты населения, должны 
быть адекватны рыночным условиям. 
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политика, социальная помощь, внутренние перемещении 
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The article is devoted to the modernization of the system 
of social protection based on modern realities of life. The 
current realities of the development of the state require a 
significant rethinking of the functioning of the social 
protection system of the population, setting new tasks that this 
system is called upon to address, and mechanisms for 
implementing social protection of the population, must be 
adequate to market conditions. 
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МОТИВАЦІЯ КЛІЄНТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ФІТНЕС-ІНДУСТРІЇ:  

ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО ВПЛИВУ  
 

Ткаченко Н.Е., Беленець Т.О. 

 

 

MOTIVATION OF THE CLIENTS AT FITNESS INDUSTRY ENTERPRISES:  

FEATURES AND POSSIBILITIES OF MOTIVATIONAL INFLUENCE 

 

Tkachenko N.E, Belenets T.A. 
 

 

 
В статті досліджено роль фітнес-індустрії як нового 

соціального явища та важливої інноваційної технології 

оздоровлення населення в сучасних умовах. Визначено ва-

жливу роль мотивації клієнтів до занять фітнесом, адже 

формування мотиваційної спрямованості у людини до 

фітнесу сприяє підвищенню її фізичної активності та ре-

зультативності проведення фітнес-тренувань.   

На основі дослідження основних етапів процесу мотива-

ції людини стосовно такого виду фізичної активності як 

фітнес, було проведено узагальнення засобів та методів 

мотиваційного впливу за основними етапами процесу мо-

тивації клієнтів до фітнесу.  

Ключові слова: фітнес, фітнес-індустрія, мотивація, 

клієнти, мотиваційний вплив, мотиваційна спрямова-

ність, процес, потреби, мотиви, стимули, результат, дії, 

мотиваційні методи та технології.  

 

 

Вступ. Фітнес – нове соціальне явище, що 

представляє собою фізкультурно-спортивну діяль-

ність, спрямовану на розвиток і зміцнення фізичного 

і духовного здоров'я населення, дотримання прин-

ципів здорового способу життя, підвищення якості 

життя в цілому.  

Фітнес-індустрія відіграє значну роль в процесі 

появи інноваційних технологій оздоровлення. Роз-

виток фітнес-індустрії характеризується збільшен-

ням кількості фітнес-клубів, розробкою фітнес-

технологій і програм, адаптацією програм занять до 

певних груп клієнтів, а також залученням широкого 

кола споживачів фітнес-послуг, що спонукає до змі-

ни стилю життя молоді та дорослого населення та 

вивчення потреб та мотиваційної спрямованості лю-

дини щодо даного виду фізичної активності. 

Постановка проблеми. Як і всякий вид діяль-

ності людини заняття спортом та оздоровленням по-

требують певної мотиваційної спрямованості особи-

стості щодо здійснення даного виду фізичної актив-

ності. Дослідження даного питання представляє на-

уково-практичний інтерес як для підприємств, що 

надають фітнес-послуги з урахуванням необхідності 

забезпечення клієнт орієнтованості у наданні послуг 

та урахування потреб та побажань клієнтів у наданні 

послуг, так науковців, що досліджують здоровий 

спосіб життя людини та засоби його забезпечення, 

адже у наукових дослідженнях даному напряму не 

приділяється достатньої уваги.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Деякі автори досліджують певні мотиваційні аспек-

ти фізичної активності людини [1-8], приділяючи 

увагу лише окремим складовим та етапам процесу 

мотивації до занять фітнесом. Проте, представляє 

інтерес дослідження процесу мотивації до занять фі-

тнесом в комплексі, з урахуванням всіх основних 

етапів мотиваційного процесу щодо даного виду фі-

зичної активності та оздоровлення людини та визна-

чення методів та засобів мотиваційного впливу на 

клієнтів щодо занять фітнесом.   

Мета статті. Тому, представляється доцільним 

на основі аналізу основних складових процесу мо-

тивації людини до занять фітнесом, таких як потре-

би, мотиви, стимули, дії, результат, виявити  методи 

та засоби мотиваційного впливу на клієнтів підпри-

ємств фітнес-індустрії та провести їх узагальнення.  

Результати досліджень. Мотивація до занять 

фітнесом – особливий стан людини, спрямований на 

забезпечення здорового способу життя людини, до-

сягнення оптимального рівня фізичної підготовле-

ності та працездатності на основі добровільного ви-

бору фізичної активності для підтримки, зміцнення і 

збереження здоров'я людини, зниження ризику за-

хворювань та їх профілактики та забезпеченні  при-

вабливості занять і отримання задоволення від них. 

Структура маси клієнтів фітнесу включає в се-

бе чоловіків і жінок різного віку, рівнів достатку, які 

живуть в різних місцях, відвідують фітнес-клуби і 

яких об'єднує лише одне: для реалізації своїх потреб 

вони приходять в ці клуби добровільно і так само 

добровільно платять гроші за послуги. Розглянемо, 

які ж саме спонукання виникають у людини щодо 
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даного виду діяльності, що власне спрямовує їх до 

відвідування тренувань, які основні потреби та мо-

тиви керують їх діями.  

У комплекс потреб фітнес-діяльності входять: 

потреба в діяльності, активності; потреба в русі; по-

треба в реалізації рефлексів цілі і свободи; потреба в 

суперництві, змаганні, самоствердженні; потреба 

бути в групі, належати до певного соціального кола, 

спілкуватися; потреба в нових враженнях та ін.[1]. 

Достатньо часто люди, зокрема жінки, відвіду-

ють фітнес задля схуднення, що саме і стає для них 

найважливішою потребою. Проте, необхідно урахо-

вувати, що для багатьох людей таке прагнення про-

диктовано не стільки бажанням позбутися від дійсно 

надмірної ваги, скільки нагальною потребою відпо-

відати сформованим суспільством естетичним уста-

новкам, які власне в різних соціумах відрізняються.  

Слід зауважити, що естетичні критерії зовніш-

ності, умовні та мінливі. Так  в деяких соціумах не-

розвиненість мускулатури – позитивна статутна 

ознака, яка вказує місце людини на соціальних схо-

дах. «Знизу», де панує важка фізична праця, розви-

нена мускулатура - характерна соціальна ознака, в 

той час як «нагорі», де немає необхідності у власній 

важкій щоденній праці, рельєфні м'язи - рідкість[2]. 

Якщо потреба є джерелом активності, то моти-

ви надають цій активності певний напрям і утриму-

ють людину в рамках даного шляху. Мотиви дозво-

ляють зрозуміти, чому саме ставляться ті чи інші 

цілі, розвивається незгасиме прагнення до їх досяг-

нення.  

В.Є. Мельгін виділяє такі мотиви: процесуальні 

мотиви (інтерес, задоволення), результативні моти-

ви (очікування, нагороди), індивідуальні (мотиви 

особистого самоствердження) і ін. [3]. 

Деякі автори розглядають такі найбільш очеви-

дні й часті потреби і мотиви, якими керуються кліє-

нти фітнес-клубів: скорегувати фігуру, виглядати 

привабливіше; позбутися від фізичного дискомфор-

ту (позбутися від болю в спині і почуття постійної 

втоми, відчувати себе бадьоріше, енергійніше); 

отримати задоволення від освоєння складних рухо-

вих навичок; розслабитися, заспокоїтися, знизити 

емоційну напругу; відчути себе частиною соціальної 

групи; відчути високий соціальний статус; поліпши-

ти об'єктивні показники здоров'я (ліпідний склад 

крові, чутливість до інсуліну, гормональний статус, 

імунітет і т.п.). 

Мотиви є потужними психічними силами або 

чинниками, що регулюють діяльність. Регулятивна 

сила мотивів полягає в тому що вони впливають на 

волю, яка являє собою діяльнісний аспект розуму і 

моральних відчуттів, що управляє людськими діями 

і вчинками. Науково доведено, що успішність будь-

якої діяльності багато в чому визначається характе-

ром спонукання до неї, тобто тим, що штовхає лю-

дину до реалізації тієї або іншої дії, а отже, моти-

вом, який визначається як особистий стан людини, 

що змушує її діяти у певному плані або бездіяти. Ре-

гулятивна сила мотивів виявляється в їх активізую-

чому впливі, що підтримує і стимулює інтелекту-

альні, моральні, вольові та фізичні зусилля людини, 

пов’язані з досягненням мети. Мотиви формуються, 

закріплюються, змінюються, згасають або ак-

туалізуються під впливом об’єктивних умов життя, 

діяльності, організованого процесу навчання і вихо-

вання людей [4]. 

В дослідженнях декількох авторів основним 

фактором, що визначає мотивацію занять у фітнес-

клубах, є фактор, який можна визначити як «фітнес-

здоров'я», наступним за значимістю фактором 

визначають «зовнішній вигляд». Далі йдуть такі фа-

ктори, як «психологічний чинник», «пізнавальний», 

«соціальний» і «прикладний» [5-6]. 

Розглянемо наступний етап процесу мотивації 

до занять фітнесом - дії. Після процесу усвідомлен-

ня потреби і пошуку предмета задоволення її (моти-

ва) людина робить спробу задовольнити потребу, 

досягти спільної мети.  Людська діяльність не існує 

інакше як у формі дії або ланцюга дій. У фітнесі 

діями називають фізичні вправи [7].  

Встановлено, що заняття руховою активністю 

надають людині відчуття незалежності й упевненос-

ті у своїх силах, а також народжують почуття радос-

ті, емоційного піднесення, інші позитивні емоції. 

Тим самим рухова активність від природи є внутрі-

шньо мотивованою. 

Відносно останнього етапу процесу мотивації, 

що є результуючим, а саме,  задоволення потреб 

людини зауважимо наступне. Задоволеність людини 

від занять у фітнес-клубі виникає в результаті заря-

ду позитивними емоціями і усвідомлення клієнтом 

того, що він досяг бажаної мети, потреби задоволе-

ні, а його мотиви реалізовані.  

Задоволеність є позитивним сприйняттям або 

позитивними почуттями, які виникають у індивіда в 

результаті споживчого вибору та участі в сфері до-

звілля. До основних факторів, що визначають фор-

мування мотивів до занять фітнесом відносять такі:  

фактор «фітнес-здоров'я» (загальне поліпшення 

фізичної підготовленості; поліпшення діяльності се-

рцево-судинної системи; позитивний вплив стану 

опорно-рухового апарату,  

фактор «зовнішній вигляд» (загальне зниження 

ваги тіла, корекція фігури, під якою розуміється 

спеціальне тренування, спрямоване на поліпшення 

статури, корекцію окремих частин тіла); 

«психологічний» фактор (антистресовий вплив 

занять фітнесом (зняття напруги, поява почуття роз-

слабленості), отримання задоволення, почуття ра-

дості на заняттях. 

«Пізнавальний фактор» (бажання більше дізна-

тися про рівень фізичної підготовленості,  відхилен-

ня від норми і контроль над динамікою даних пока-

зників); 

«Соціальний фактор» (придбання друзів і роз-

ширення кола знайомих; придбання можливих 

партнерів по бізнесу; шанобливе ставлення оточую-

чих (престижність положення); досягнення більшої 

впевненості в собі, відчуття власної значущості) [6]. 
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Проте, на наш погляд, дані фактори більшою 

мірою відображають результат задоволення потреб 

та реалізації мотивів людини щодо занять фітнесом, 

їх необхідно узагальнити та відобразити у складі 

групи факторів, що характеризують різні варіанти 

отримання результату від занять фітнесом.  

Слід відзначити результати декількох дослі-

джень, проведених під керівництвом Н. Теодоракіса 

в Греції і Португалії. Причому, вони поєднують 

чинники, що формують задоволеність і відносять до 

них як характеристики послуги, так і можливість за-

довольняти потреби. Авторами була розроблена ме-

тодика оцінки задоволеності по 5 змінних, які необ-

хідно було оцінити за 5-бальною шкалою Лайкерта 

[7].  

1 блок - «обстановка»: обстановка приваблива, 

сучасна; відмінний дизайн інтер'єру; чистота в за-

лах, чистота в роздягальнях; великий вибір фітнес-

програм, різноманітний зміст фітнес-програм. 

2 блок - «обслуговування»: персонал фітнес-

клубу, готовий допомогти; відмінні інструктори 

тренажерного залу, доброзичливі інструктори фіт-

нес-залу; компетентні інструктори. 

3 блок - «задоволення потреби у відпочинку»: 

програми допомагають мені зняти стрес, допомага-

ють розслабитися, покращують мій психологічний 

стан. 

4 блок - «потреба в здоров'ї»: програми покра-

щують моє здоров'я; фізичний стан; мою форму. 

5 блок - «соціальна і пізнавальна роль»: заняття 

у фітнес-клубі дозволяють зустріти нових друзів; 

сприяють соціалізації; дозволяють дізнатися нові 

речі; підвищити рівень знань; використовувати різ-

номанітність навичок; інші клієнти доброзичливі до 

мене; заняття дозволяють відчути почуття викона-

ного обов'язку [8]. 

За результатами аналізу даних досліджень, слід 

зауважити наступне. Значний вплив на задоволе-

ність від фітнесу надають такі групи факторів як 

«обстановка» та «обслуговування», що можливо ви-

ділити в окрему групу факторів умов надання фіт-

нес-послуг та віднести їх до стимулів, використання 

яких є необхідним для підвищення рівня мотивації 

до занять. Відносно інших груп факторів, зокрема,  

щодо  «задоволення потреби у відпочинку», «потре-

би в здоров'ї» та «соціальної і пізнавальної ролі» 

відзначимо, що вони в більшою мірою відобража-

ють потреби та мотиви людини щодо відвідування 

занять фітнесом.  

Результати цього дослідження показали, що 

найбільшою мірою клієнти фітнес-послуг задоволе-

ні якістю обслуговування, а найменшою – задово-

ленням соціальних потреб. Отриманий результат до-

зволив зробити висновок, що в першу чергу задово-

леність клієнтів формується під впливом зовнішніх 

атрибутів [8]. 

Слід відзначити, що важливого значення в 

отриманні задоволення від фітнес-тренувань та ін-

ших форм результативності мотиваційного процесу 

відіграє тренер, що повинен вміти застосовувати рі-

зні стратегії мотиваційного впливу та використову-

вати стимулювання при проведенні фітнес-

тренувань та в процесі підготовки до них. Важливи-

ми компетенціями  фітнес-тренера є знання основ-

них теорій мотивації та вміння використовувати їх 

положення на практиці. Використання мотивацій-

них теорій дозволить як формувати ефективні стра-

тегії мотиваційного впливу на клієнтів фітнес-

послуг в процесі тренувань, так й підвищувати ре-

зультативність процесу їх мотивації до занять фіт-

несом.  

Положення цілого ряду мотиваційних теорій, 

що пояснюють поведінку людини, необхідно урахо-

вувати задля визначення стратегії тренера, спрямо-

ваної на збільшення рухової активності при прове-

денні фітнесу. Зокрема, необхідно ураховувати по-

ложення таких теорій, як теорії мотиваційної компе-

тентності, теорії соціалізації, соціальної когнітивної  

теорії, теорії постановки цілей, теорії очікувань, те-

орії підкріплення. 

Виходячи з положень мотиваційних теорій мо-

жливо рекомендувати до використання при прове-

денні фітнес-тренувань такі стимули як  створення 

атмосфери спрямованості на виконання завдання й 

підвищення майстерності при виконанні фізичних 

вправ; заохочення; визнання досягнень клієнтів; фо-

рмування різнорідних груп, соціальна підтримка; 

індивідуалізована система заохочень; автономність; 

комплексні установки з реалістичними очікування-

ми від тренувань, позитивне підкріплення; викорис-

тання переконань; рівні можливості й вільний вибір 

видів фітнес-тренувань, цілеспрямовані на потреби 

клієнтів програми; індивідуальний підхід; визначен-

ня інтересів клієнтів; здатність володіти увагою 

групи; наочне навчання; успіх, соціальна підтримка; 

заохочення, заняття у вільний час; особистий прик-

лад тренера;  планування локальних подій; рівні 

можливості; виділення конкретних задач, розмаї-

тість занять; фізична підтримка; позитивні установ-

ки; достатня кількість часу для занять.  

Проведемо узагальнення розглянутих мотива-

ційних засобів та методів за основними етапами 

процесу мотивації клієнтів до занять фітнесом в 

табл. 1 і табл. 2. 

В табл. 1 наведено мотиваційні засоби, що  на-

дають вплив на клієнтів фітнесу, які обумовлені по-

требами та мотивами людини,  відчуттями й змінами 

під час та після відвідування тренувань фітнесом. В 

табл. 2 відображено методи, що за своєю суттю є 

стимулами, які може застосовувати керівництво під-

приємства фітнес-індустрії та тренер відносно кліє-

нтів, і які спрямовані на подальшу активізацію  пра-

гнення людини до занять фітнесом та  її спрямова-

ності щодо підтримання фізичної активності.   
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Таблиця 1 

Основні мотиваційні засоби впливу на клієнтів до занять фітнесом 

Етапи мо-

тива-

ційного 

процесу 

Мотиваційні засоби впливу 

Потреби Потреба в діяльності, активності; потреба в русі; потреба в реалізації рефлексів цілі і свободи; потреба в 

суперництві, змаганні, самоствердженні; потреба бути в групі, належати до певного соціального кола, 

спілкуватися; потреба в нових враженнях, потреба в здоров’ї, естетичні потреби щодо покращення зов-

нішнього вигляду людини, потреба позбутися зайвої ваги, потреба у відпочинку 

Мотиви Інтерес до занять фітнесом, прагнення скорегувати фігуру, виглядати привабливіше; позбутися фізично-

го дискомфорту (позбутися від болю в спині і почуття постійної втоми, відчувати себе бадьоріше, енер-

гійніше); отримати задоволення від освоєння складних рухових навичок; розслабитися, заспокоїтися, 

знизити емоційну напругу; відчути себе частиною соціальної групи; відчути високий соціальний статус; 

поліпшити об'єктивні показники здоров'я (ліпідний склад крові, чутливість до інсуліну, гормональний 

статус, імунітет і т.п.), прагнення самостверджуватися на основі досягнень та подоланні власних недолі-

ків характеру та якостей, бажання більше дізнатися про рівень фізичної підготовленості,  відхилення від 

норми і контроль над динамікою даних показників. 

Дії Заняття руховою активністю повинні надавати людині відчуття незалежності й упевненості у своїх си-

лах, а також народжувати почуття радості, емоційного піднесення, інші позитивні емоції 

Результат  Загальне поліпшення фізичної підготовленості; поліпшення діяльності серцево-судинної системи; пози-

тивні зміни у стані опорно-рухового апарату (поліпшення постави, зменшення болю в області суглобів, 

спини та ін.); загальне зниження ваги тіла; корекція фігури (поліпшення статури, корекцію окремих час-

тин тіла); збільшення м'язової маси; 

зняття напруги, поява почуття розслабленості; отримання задоволення, почуття радості на заняттях; 

отримання когнітивної інформації про правильність виконання тих чи інших вправ, оволодіння новими 

вміннями і навичками, досягнення контролю розуму над тілом; придбання друзів і розширення кола зна-

йомих; придбання можливих партнерів по бізнесу; 

шанобливе ставлення оточуючих (престижність положення); досягнення більшої впевненості в собі, від-

чуття власної значущості 

 

Таблиця 2 

Основні мотиваційні методи впливу на клієнтів до занять фітнесом 

Стимули Сучасна та приваблива обстановка фітнес-залу, відмінний дизайн інтер'єру; чистота в залах, чистота в 

роздягальнях; значний вибір фітнес-програм, різноманітний зміст фітнес-програм, кваліфікований та до-

брозичливий персонал фітнес-клубу, готовий допомогти; компетентні та кваліфіковані інструктори фіт-

нес-залу, створення атмосфери спрямованості на виконання завдання й підвищення майстерності при 

виконанні фізичних вправ; заохочення; визнання досягнень клієнтів; формування різнорідних груп, соці-

альна підтримка; індивідуалізована система заохочень; автономність; комплексні установки з реалістич-

ними очікуваннями від тренувань, позитивне підкріплення; використання переконань; рівні можливості 

й вільний вибір видів фітнес-тренувань, цілеспрямовані на потреби клієнтів програми; індивідуальний 

підхід; визначення інтересів клієнтів; наочне навчання; успіх, соціальна підтримка; заохочення, заняття у 

вільний час; особистий приклад тренера;  рівні можливості; виділення конкретних задач, розмаїтість за-

нять; фізична підтримка; позитивні установки; достатня кількість часу для занять 

 

 

Висновок. Підводячи підсумки, зауважимо, що 

в статті мотивація клієнтів підприємств фітнес-

індустрії розглядалася с позицій процесу надання 

мотиваційного впливу на них. На основі досліджен-

ня основних етапів процесу мотивації людини сто-

совно такого виду фізичної активності як фітнес, 

було проведено узагальнення засобів  та методів мо-

тиваційного впливу за основними етапами процесу 

мотивації клієнтів до фітнесу. Виявлення та викори-

стання результатів дослідження  на підприємствах 

фітнес-індустрії дозволить підвищити фізичну акти-

вність клієнтів, забезпечити їх більш стабільний 

склад та впливати на їх мотиваційну спрямованість 

до занять фітнесом.        
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Ткаченко Н.Э., Беленец Т.А. Мотивация клиен-

тов на предприятиях фитнес-индустрии: особенности и 

возможности мотивационного воздействия  

В статье исследована роль фитнес-индустрии как 

нового социального явления и важной инновационной тех-

нологии оздоровления населения в современных условиях. 

Определена  важная роль мотивации клиентов к заняти-

ям фитнесом, ведь формирование мотивационной напра-

вленности  к фитнесу способствует повышению физиче-

ской активности человека и результативности проведе-

ния фитнес-тренировок. 

На основе исследования основных этапов процесса 

мотивации человека относительно такого вида физичес-

кой активности как фитнес, было проведено обобщение 

составляющих элементов, методов и технологий моти-

вационного воздействия по основным этапам процесса 

мотивации клиентов к фитнесу.  

Ключевые слова: фитнес, фитнес-индустрия, мо-

тивация, клиенты, мотивационное воздействие, мотива-

ционная направленность, процесс, потребности, мотивы, 

стимулы, результат, действия, мотивационные методы 

и технологии. 

 

Tkachenko N.E, Belenets T.A. Motivation of the Clients at 

fitness industry enterprises: features and possibilities 

of motivational influence 

The article studies the role of the fitness industry as a 

new social phenomenon and an important innovative technol-

ogy for improving the health of the population in modern con-

ditions. The important role of motivating clients for fitness is 

determined, since the formation of a person's motivational 

orientation toward fitness contributes to increasing his physi-

cal activity and the effectiveness of fitness training. 

Based on the study of the main stages of the process of 

human motivation in relation to this kind of physical activity, 

like fitness, was the generalization of the constituent elements 

of methods and techniques of motivational impact during the 

key stages of the process of motivation of clients to fitness.  

Keywords: fitness, fitness industry, motivation, clients, 

motivational influence, motivational orientation, process, 

needs, motives, incentives, results, actions, motivational meth-

ods and technologies 
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СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ: ПЕРЕШКОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
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У статті за результатами соціологічного дослідження 

розглянуто основні перешкоди та проблеми соціальної 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі 

громади. Наведено найкращі практики інтеграції, які за-

стосовують міжнародні організації та вітчизняні гро-

мадські організації. Розглянуто основні переваги інтегра-

ції працездатних та непрацездатних ВПО у громади. Ви-

значено ефективні економічні, соціально-психологічні, ін-

формаційні та організаційно-управлінські заходи, які 

сприяють залученню ресурсу ВПО у життя місцевих гро-

мад. 

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, соціальна 

інтеграція, соціальна адаптація, приймаюча громада, ре-

сурс розвитку.  

 

 

Вступ. Трирічний період інтенсивних внутріш-

ніх міграцій, зокрема маятникових, дозволяє підвес-

ти підсумки результативності заходів з інтеграції та 

адаптації внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ефе-

ктивності державної політики у цій сфері. 

Протягом цього періоду виникали проблеми, 

які на жаль, продовжують виникати і сьогодні. Певні 

проблеми зникли самі по собі у зв’язку з від’їздом 

додому переселенців на територію непідконтрольну 

владі України. Інші перестали бути нагальними або 

з’явилась звичка до їх несприйняття чи ігнорування. 

Розповсюдженою є думка, що після трьох років 

проживання в нових громадах, переселенці взагалі 

стали місцевими мешканцями, пристосувавшись до 

нових умов і проблеми мають такі ж як і всі, а тема 

«інтеграція ВПО в громади» не є актуальною. 

Постановка проблеми. Україна отримала ве-

ликий досвід реагування на масштабні внутрішні 

переміщення населення під час надзвичайних подій. 

Вибухи на складах із боєприпасами та зброєю у смт 

Калинівка Вінницької області восени у 2017 р. ви-

явили високу готовність до мобілізації всіх структур 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

їх ресурсів та миттєву реакцію громадськості, акти-

візацію волонтерського руху, що дозволило швидко 

евакуювати населення з небезпечних територій та 

надати всім постраждалим необхідну допомогу. Зда-

тність до швидкої мобілізації, відпрацьовані дії під 

час кризових ситуацій, робочі контакти, відпрацьо-

вана взаємодія різних соціальних структур є здобут-

ком останніх років. Проте надання довготривалої 

систематичної диференційованої допомоги різного 

характеру представникам ВПО, які її потребують в 

приймаючих громадах, досі заслуговує уваги та по-

шуку шляхів вирішення існуючих проблем та ефек-

тивних підходів до соціальної інтеграції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-

хисту прав ВПО, інтеграції у територіальні громади, 

використанню потенціалу переселенців, створенню 

умов для адаптації в нових життєвих умовах приді-

ляється підвищена увага в роботах Е. Лібанової, О. 

Новікової, В. Антонюк, В. Ляшенко, Л. Логачової, 

Ю. Залознової, Л. Шамільової, О. Панькової та ін-

ших представників наукової спільноти і соціальної 

сфери. В реальному часі формується досвід подо-

лання проблем внутрішнього переміщення громадян 

в умовах військових дій та фінансово-економічної 

кризи. Проте інтеграційні процеси залишаються 

надто повільними і потребують подальшого дослі-

дження. 

Мета статті. Визначення проблем в процесі 

соціальної інтеграції та перешкод на шляху адапта-

ції ВПО за результатами соціологічного досліджен-

ня. 

Результати досліджень. У жовтні-грудні 2016 

року, за участю ВПО, представників тергромад і 

громадських об’єднань та науковців, які проводять 

наукові дослідження з проблем ВПО, автором робо-

ти зокрема, було проведено експертне опитування з 

метою визначення проблем соціальної адаптації та 

інтеграції й розробки заходів з попередження суспі-

льних ризиків, пов’язаних з невикористанням ресур-

сів ВПО: поширення утриманської психології, зрос-

тання застійної бідності, деградація особистості че-

рез невикористання трудового, освітнього, підприє-

мницького потенціалу. 

За результатами проведеного опитування потреби 

ВПО у забезпеченні кращих умов для життя та жит-
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тєзабезпечення є найсильнішими мотивами, які сти-

мулюють переселенців до інтеграції у приймаючі 

громади – відзначено 54,6 % респондентів (табл.1). 

На другому та третьому місцях за рівнем мотивації до 

інтеграції знаходяться потреби у матеріальному за-

безпеченні та потреби у соціальних зв'язках, віднов-

ленні соціального статусу, соціальної активності – 

37,5 % та 29,6 % відповідно.  

Якщо зазначені потреби задовольняються, вони 

перестають бути мотивуючими. В свою чергу задо-

вольнити основні потреби можна забезпечивши 

ВПО житлом та роботою, що підтверджують резуль-

тати опитування (табл. 2). 69 % опитаних вказали, 

що найбільшою перешкодою до залучення у життя 

громади є відсутність власного житла, проблеми 

отримання соціальних послуг відчувають 46,1 % 

опитаних, мають проблеми з працевлаштуванням чи 

вважають їх значними - 32,9 %. Аналогічні дослі-

дження підтверджують отримані результати «Відсу-

тність житла є головною серед соціально-побутових 

проблем переселенців. 90 % респондентів із числа 

ВПО в Харківській, 88 % – у Запорізькій, 85 % – у 

Дніпропетровській областях і 73 % у Києві зазначи-

ли, що мають проблеми з житлом» [1]. У Херсонсь-

кій області труднощі інтеграції за результатами опи-

тування [2, c. 21], пов'язані з проблемами знайти жи-

тло і джерело доходу, а також з дискримінацією, з 

якою вони стикаються безпосередньо в процесі їх 

пошуку. 

Найменш задоволеними потребами ВПО у 

приймаючих громадах в Харківській, Вінницькій, 

Івано-Франківській, Донецькій та Чернівецькій об-

ластях є можливість працевлаштування за спеціаль-

ністю із оплатою праці на рівні середньої у громаді, 

отримання доходу від соціальної та благодійної до-

помоги, а також можливість ведення підприємниць-

кої діяльності [3, с. 18].  

Загальний рівень статків більшості ВПО за да-

ними досліджень Національної системи моніторингу 

ситуації з внутрішньо переміщеними особами у лю-

тому-березні 2017 року залишається низьким – лише 

45% ВПО 24-х областях України та м. Києві можуть 

купувати лише продукти харчування за власний 

кошт. «Як зазначили респонденти опитування, най-

більш проблемні питання для ВПО пов’язані з жит-

лом (70%), зокрема: житловими умовами (27%), 

оплатою орендованого житла (23%) та оплатою пос-

луг ЖКГ (20%). Крім того, ситуація безробіття є та-

кож одним з найбільш проблемних питань, з якими 

стикаються ВПО (13%)» [4, с. 9-10]. 

 
 Таблиця 1 

Як Ви вважаєте, які чинники і мотиви найбільше стимулюють переселенців активно залучатись  

до життя приймаючої громади? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді), % 

1 Потреба переселенців у безпеці свого життя і життя членів власної родини 23,7 

2 Потреби переселенців у забезпеченні кращих умов для життя та життєзабезпечення 54,6 

3 Потреба переселенців у колективній підтримці для кращої адаптації до нового середовища 15,1 

4 Потреби у матеріальному забезпеченні 37,5 

5 Потреби у соціальному захисті, освіті 21,7 

6 Потреби у соціально-психологічній реабілітації та моральній підтримці 11,2 

7 Потреби у медичному обслуговуванні 11,2 

8 Бажання розкрити свій потенціал, бути корисними 19,7 

9 Зацікавленість у нових культурних зв'язках 1,3 

10 Потреба у соціальних зв'язках, відновленні соціального статусу, соціальної активності 29,6 

11 Бажання тут залишитися і на майбутнє 26,3 

12 Бажання заснувати або відродити свій бізнес в нових умовах 15,8 

13 Важко відповісти 1,3 

14 Інше 0,7 

15 Немає відповіді 2 

 
Таблиця 2 

Як Ви вважаєте, які перешкоди на шляху ефективного залучення ВПО до життя приймаючих  

громад є найбільш значущими? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді), % 

1 Дефіцит місцевих ресурсів, що не дозволяє вирішити проблеми забезпечення ВПО соціальними 

послугами 
46,1 

2 Відсутність мотивації ВПО до інтеграції в громаду у зв'язку з надією на повернення у рідні міста 33,6 

3 Проблеми забезпечення ВПО житлом 69,1 

4 Проблеми безробіття і створення нових робочих місць у громаді 32,9 

5 Ігнорування громадою проблем та особливих потреб ВПО 21,7 

6 Внутрішній спротив громади інтеграції ВПО до громади через їх різні політичні та культурні по-

гляди й негативне ставлення до мешканців зі Сходу 
13,8 

7 Відсутність інформування представників місцевої громади про існуючі проблеми та особливі по-

треби ВПО і необхідність їх підтримки 
14,5 

8 Особливості вікової структури ВПО у громаді 5,9 

9 Обмеженість у ЗМі інформації про позитивні приклади інтеграції ВПО у громади 15,8 

10 Важко відповісти 2,6 

11 Інше 4,6 

12 Немає відповіді 1,3 
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Таблиця 3 

Що, на Вашу думку, в першу чергу перешкоджає позитивному ставленню місцевого населення до ВПО?  

(відмітьте не більше 5-ти варіантів відповіді), % 

1 Низький рівень солідарності в самій громаді, несформованість здорових продуктивних відносин 

між членами приймаючої громади 
32,9 

2 Зниження соціальної інтеграції 9,9 

3 Особливості українського менталітету - "моя хата з краю" 25,7 

4 Негативне сприйняття ВПО місцевим населенням 29,6 

5 Нерозвиненість форм та механізмів соціального діалогу в громаді 31,6 

6 Низький рівень життя в громаді 33,6 

7 Негативна інформація про події на Сході та про переселенців зі Сходу 53,3 

8 Різниця у рівні і способах культурно-морального виховання молоді 11,8 

9 Відсутність інформаційної пропаганди про ВПО як ресурсу розвитку громади 41,4 

10 Відсутність прикладів допомоги переселенцям з боку лідерів громади та місцевої бізнес-

спільноти 
17,8 

11 Важко відповісти 5,9 

12 Інше 2,6 

13 Немає відповіді 0,7 

 

На третьому місці за значущістю перешкод на 

шляху інтеграції ВПО у громади треть респондентів 

відзначила надію на повернення у рідні міста (табл. 

2). Відповідно до досліджень Світового банку [5],  в 

процесі якого було опитано 2 тис. ВПО та 2 тис. ме-

шканців приймаючих громад, про наміри поверну-

тися додому заявили 42% опитаних ВПО. 34% не 

хочуть повертатися. Ще 26% вважають, що їм дове-

деться повернутися проти власної волі через відсут-

ність роботи, високу орендну плату за житло та з 

інших причин. Найбільшою проблемою переселенці 

називають високу орендну плату за житло (46%) та 

дискримінацію з боку домовласників за географіч-

ною ознакою (19%). 

«Cеред респондентів компанії «TNS-Україна» 

51 % переселенців однозначно готові повернутися 

до Донбасу, 36 % заявили, що сьогодні важко відпо-

вісти на це питання, і 14 % – поки ще не вирішили 

(опитано 1000 переселенців у 8 регіонах України 

(Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаїв-

ська, Львівська та Луганська області і м. Київ) і 1000 

місцевих жителів цих регіонів). Серед мотивів, що 

спонукають ВПО до прийняття рішення про повер-

нення, 52 % опитаних переселенців вказали, що во-

ни не змогли адаптуватися на новому місці, 50 % 

відзначили соціально-побутові причини, 37 % – фі-

нансові, 12 % – тому, що повернулися їхні родичі» 

[1]. 

Серед учасників соціологічного опитування 

ВПО у м. Херсоні та Херсонській області [2, с. 21] 

близько 60 % висловили готовність повернутися до 

своїх домівок, а 40 % — залишитися в регіоні їх те-

перішнього проживання або переїхати в будь-яке 

інше місце на території України. 

За останніми дослідженнями Представництва 

МОМ в Україні з 1025 ВПО опитаних методом осо-

бистого інтерв’ю та ще 3312 ВПО, взятих на облік 

Міністерством соціальної політики, опитаних по те-

лефону в усіх регіонах країни «26% ВПО сказали, 

що вони не збираються повертатися до своїх домі-

вок. 39% хотіли б повернутися після закінчення 

конфлікту. Ще 17% зазначили, що вони можуть роз-

глянути можливість повернення у майбутньому» [6]. 

Отримані результати опитування різняться через 

вплив численних чинників, проте всі дані характери-

зують наявність частки ВПО, які вже вирішили не 

повертатися додому.  

На восьмому місці за значущістю серед чинни-

ків, які перешкоджають інтеграції ВПО у громади 

знаходиться «Внутрішній спротив громади інтегра-

ції ВПО до громади через їх різні політичні та куль-

турні погляди й негативне ставлення до мешканців 

зі Сходу», проте серед причин стигматизації пересе-

ленців він знаходиться на першому місці. Що саме 

перешкоджає позитивному ставленню місцевого на-

селення до ВПО представлено в табл. 3. 

Негативне ставлення місцевого населення до 

ВПО призводить до зростання конфліктності. За ре-

зультатами проведеного дослідження основні чинни-

ки, які сприяють негативному ставленню місцевого 

населення до ВПО – це негативна інформація про по-

дії на Сході та про переселенців зі Сходу - зазначили 

53,3 % респондентів, відсутність інформаційної про-

паганди про ВПО як ресурсу розвитку громади  - 41,4 

%, низький рівень життя в громаді - 33,6 %, низький 

рівень солідарності в самій громаді, несформованість 

здорових продуктивних відносин між членами прий-

маючої громади – 32,9 %, нерозвиненість форм та ме-

ханізмів соціального діалогу в громаді – 31,6 %, нега-

тивне сприйняття ВПО місцевим населенням – 29,6 

%. Аналіз потреб громад Луганської та Донецької об-

ластей в роботі [7, с. 32] виявив наявність конфлікт-

них ситуацій « Отвечая на вопрос «Известно ли Вам о 

каких-либо конфликтных ситуациях между местными 

жителями и ВПЛ?», только 16 % выбрали вариант 

«да». Ответили «нет» 76 %, и еще 8 % затруднились 

ответить. 62,4 % заявили, что конфликты происходят 

в бытовом общении, 44,6 % – по поводу получения 

услуг органов власти и 20,3 % – по поводу получения 

услуг неправительственных организаций. Среди всех 

опрошенных 28,2 % рассматривают в качестве ини-

циаторов данных конфликтов местных жителей, и 

31,2 % – ВПЛ».  Вивчення стану безпеки та правосу-

ддя в Україні дозволило отримати такі дані: «У Доне-

цькій області четверо з 67 опитаних ВПО повідомили 

про напруженість у відносинах між ВПО та прийма-
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ючою громадою як про головну проблему і 12 заяви-

ли, що це другорядна проблема. У Луганській області 

семеро з 57 опитаних ВПО повідомили, що напруже-

ність між ВПО та приймаючою громадою є серйоз-

ною проблемою, а 15 заявили, що це другорядна про-

блема [8]. В багатьох джерелах, де наводяться резуль-

тати опитування ВПО, вказується про негативне став-

лення з боку домовласників та роботодавців при по-

шуку роботи і додаткового заробітку [1; 5].  

Враховуючи значний вплив інформаційної про-

паганди на ставлення місцевого населення до ВПО 

засобам масової інформації слід формувати суспільну 

думку, спрямовану на соціальний діалог, сприйняття 

ВПО як ресурс розвитку громади, розповсюджувати 

інформацію про позитивні приклади допомоги пере-

селенцям з боку лідерів громади та місцевої бізнес-

спільноти, наводити успішні приклади інтеграції пе-

реселенців зі Сходу у місцеві громади. 

На думку опитаних найбільш вагомі позитивні 

наслідки інтеграції ВПО пов’язані з активізацією під-

приємницької діяльності, відкриттям ВПО нових під-

приємств з новими робочими місцями і для мешкан-

ців громади - 43,4 % респондентів зазначили у своїх 

відповідях, стимулюванням розвитку громади за ра-

хунок допомоги міжнародних організацій ВПО, що 

мешкають у громаді - 31,6 %, зростанням якості та кі-

лькості трудового потенціалу - 28,9 %, зростанням за-

гальної соціальної активності за рахунок громадських 

активістів з числа ВПО - 25,7 % (табл.4).  

Значний внесок в інтеграцію ВПО здійснюють 

міжнародні організації, стимулюючи громадські ор-

ганізації шляхом фінансування, консультативної під-

тримки, реалізації спільних заходів, збагачуючи їх 

досвід та підвищуючи відомість і вагу у світі ГО та в 

громаді.  

Основні заходи міжнародних організацій, оріє-

нтовані на інтеграцію ВПО у громади мають таку 

спрямованість: 

- соціально-економічну: розвиток соціальних 

інфраструктурних об’єктів, відновлення житла, 

сприяння самозайнятості і створення нових робочих 

місць, підтримка малого та середнього бізнесу шля-

хом проведення конкурсу бізнес-планів, розміщення 

замовлень на обслуговування подій міжнародних ор-

ганізацій; 

- соціально-гуманітарну: надання психологі-

чної та медичної  підтримки, гуманітарна допомога 

(видача одягу, їжи, води, ліків, засобів гігієни), на-

дання першого притулку, допомога у переселенні із 

зони бойових дій, соціальні виплати найбільш неза-

хищеним верствам населення; 

- законодавчо-правову: захист прав та надан-

ня фізичної безпеки ВПО, юридичні консультації, 

допомога у відновленні документів, експертна до-

помога з правових та інституційних питань, спів-

праця з органами влади всіх рівнів в розробці та ре-

алізації стратегій розвитку громад та програм вирі-

шення проблем ВПО, розробка рекомендацій Верхо-

вній Раді, КМУ та окремим міністерствам щодо до-

тримання прав ВПО та їх соціального захисту. 

- соціально-культурний та інформаційно-

освітній: культурний обмін, візити по обміну досві-

дом, створення соціальних площадок для соціально-

го діалогу, підтримка неформальної освіти (прове-

дення тренінгів з підвищення бізнес-культури, фі-

нансової грамотності ВПО, розвитку підприємниць-

ких навичок, правової та громадської безпеки, про-

ведення майстер-класів та курсів з отримання нових 

навичок для додаткового заробітку, навчання новим 

професіям, які мають попит на ринку праці), стипе-

ндіальні програми для переселенців, конкурси та 

фестивалі за участю переміщених театрів, художни-

ків, співаків, оркестрів, розважальні майстер-класи 

для дітей ВПО та місцевого населення, інформацій-

на пропаганда необхідності інтеграції ВПО у грома-

ди, висвітлення  стану задоволення потреб та дис-

кримінації ВПО шляхом проведення моніторингу, 

опитування, публікації звітів результатів досліджен-

ня проблем ВПО,  проведення семінарів, круглих 

столів тощо; 
 

Таблиця 4 

Які найбільш вагомі позитивні наслідки інтеграції ВПО очікуються у територіальній громаді, де вони проживають? 

(відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді), % 

1 Зростання загальної соціальної активності за рахунок громадських активістів з числа ВПО 25,7 

2 Активізація підприємницької діяльності, відкриття ВПО нових підприємств з новими робочими мі-

сцями і для мешканців громади 
43,4 

3 Покращення іміджу громади на місцевому і регіональному рівні 3,9 

4 Розвиток споживчого ринку 17,1 

5 Заповнення на ринку праці вакансій, які незатребувані постійним населенням 14,5 

6 Зростання якості та кількості трудового потенціалу 28,9 

7 Зростання кількості громадських об'єднань у територіальній громаді 12,5 

8 Стимулювання розвитку громади за рахунок допомоги міжнародних організацій ВПО, що мешка-

ють у громаді 
31,6 

9 Збільшення чисельності громади за рахунок ВПО, що посилює спроможність громади 15,1 

10 Зростання надходжень до місцевого бюджету за рахунок податків та витрат ВПО 21,1 

11 Розвиток соціальної інфраструктури 4,6 

12 Консолідація зусиль ВПО, громади, влади, бізнесу на засадах партнерства 14,5 

13 Активізація інноваційної та інвестиційної діяльності в регіоні 6,6 

14 Важко відповісти 7,9 

15 Інше 1,3 

16 Немає відповіді 2 
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- координаційний: співпраця з українською 

владою: Міністерством України з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб, Міністерством юстиції України, Міністерством 

соціальної політики України, Державною міграцій-

ною службою України, Державною службою Украї-

ни з надзвичайних ситуацій, Секретаріатом Уповно-

важеного Верховної Ради України з прав людини, 

Комітетом Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин, Координаційним центром з надання пра-

вової допомоги; обласними державними адміністра-

ціями у регіонах з високою чисельністю ВПО – у 

Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Київ-

ській областях, органами місцевого самоврядування; 

з іншими міжнародними організаціями, представни-

ками країн-донорів, з громадськими організаціями 

шляхом обміну інформацією та реалізації спільних 

проектів, взаємодопомоги. 

Так, наприклад, 31 березня 2017 року Проектом 

Ради Європи “Посилення захисту прав людини вну-

трішньо переміщених осіб в Україні” у співпраці із 

Луганською обласною військово-цивільною адмініс-

трацією проведено обласний форум “Інтеграція 

ВПО та розвиток громад: кращі практики” [9],  на 

якому відбулось спілкування, обмін досвідом та 

планування спільних заходів учасників, які працю-

ють у напрямах інтеграції ВПО в приймаючі грома-

ди Луганської області.  

Серед найкращих практик інтеграції зазначені 

були: 

- організація заходів, тренінгової діяльності 

щодо налагодження комунікативних зв’язків між 

ВПО та місцевими громадами, проведення тренінгів 

на тему «Конвенція з захисту прав дитини» (Луган-

ська обласна організація «Суспільна служба право-

вої допомоги»); 

- проведення заходів некомерційного харак-

теру (розважальні, спортивні, освітні, культурні то-

що), в т.ч. виготовлення та розміщення інформацій-

них стендів, проведення молодіжних конкурсів, 

спортивних турнірів спільно з дітьми ВПО та місце-

вими школярами (ГО «Всеукраїнська організація зі 

справ вимушених переселенців», ГО «Всеукраїнська 

організація «Клас»), виготовлення методичних посі-

бників «Кроки до порозуміння», організація роботи 

клубу «Разом ми сила», обмінні навчальні візити до 

інших громад Луганської області з метою форму-

вання соціокультурних зв’язків; 

-  проведення спільних заходів (зустрічі, кру-

глі столи) між органами влади, місцевого самовря-

дування, громадським сектором;  

- проведення заходів з забезпечення згуртова-

ності місцевих громад та ВПО, спрямовані на розви-

ток творчого потенціалу дітей та молоді, налаго-

дження комунікації та миротворення всередині гро-

мади, створення комфортних умов для організації 

відпочинку населення та спілкування ВПО;  
- проведення заходів з профорієнтації ВПО, 

інформування про можливості самозайнятості, орга-

нізація курсів з пошуку дистанційної роботи в інте-
рнеті, впровадження заходів з працевлаштування та 
підвищення потенціалу ВПО;  

- створення медіапростору для партнерів, 
створення платформи для систематичної та плідної 
співпраці виконавців Регіональної програми з місце-
вими/регіональними/національними/міжнародними 
НУО щодо реалізації Регіональної програми з підт-
римки та адаптації ВПО 2017-2018, формування 
єдиної бази волонтерів, донорів та державних струк-
тур у вигляді онлайн довідника для «вимушено пе-
реміщених осіб» (громадське об’єднання «Спільна 
справа»); 

- відкриття Віртуального консультаційного 
центру для внутрішньо переміщених осіб, які без-
коштовно отримують правову допомогу через Skype 
та Viber на базі Всеукраїнського благодійного фонду 
«Горєніє» за сприяння представництва Фонду ім. 
Фрідріха Еберта в Україні; 

- відкриття Дитячого центру соціально-
психологічної підтримки «Генерація UA» в межах 
проекту «Сприяння розвитку міжсекторного парт-
нерства в цілях захисту інтересів дітей: долучення 
ВПО до активних учасників процесу» за підтримки 
Дитячого Фонду Німеччини (ChildFund Deutschland) 
і МБФ «Жовто-Блакитні Крила». 

Великий потенціал для інтеграції має створен-
ня діалогових площадок - нових форм самоорганіза-
ції, якими можуть бути центри місцевого розвитку 
та дитячої творчості, клуби за інтересами, соціальні 
центри для дітей, молоді, клуби культури, центри 
здоров’я тощо. Але участь у спілкуванні ВПО з ін-
шими залежить від наявності потреби в такому спіл-
куванні під впливом багатьох чинників. За результа-
тами дослідження потреб населення Донбасу в кінці 
2015 р. [7, с. 67-68] до таких чинників належать си-
льна мотивація до отримання швидких результатів; 
відсутність стійких соціальних зв'язків на новому 
місці проживання і необхідність встановити їх; 
включеність деяких ВПО в соціально корисну діяль-
ність на колишньому місці проживання.  

Кожна організація, яка бере участь в інтеграції 
ВПО у громади має свою цільову аудиторію  і зале-
жно від цього обираються ті чи інші напрями роботи 
з ВПО та місцевим населенням, оскільки у різних 
вікових груп існують різні потреби та мотиви залу-
чення у громади. Переваги для громади при залучені 
працездатних та непрацездатних членів ВПО подано 
в табл. 5 та табл. 6. 

На думку опитаних до основних переваг інтег-
рації працездатних ВПО у громади є розвиток підп-
риємницького і трудового потенціалів 55,3 % та 43,4 
% відповідей відповідно. На третьому місці за кіль-
кістю відповідей знаходиться розвиток соціальних 
зв'язків у громаді - 25 % і зростання трудової актив-
ності та зайнятості - 23,7 %. За даними дослідження 
[10, c. 243] працездатний контингент ВПО також ха-
рактеризується високим освітнім і професійно-
кваліфікаційним рівнями – серед вимушених пере-
селенців близько 50% мають вищу освіту, а середню 
та середню спеціальну − по 25% відповідно.  
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Таблиця 5 

Які переваги для територіальної громади є найбільш значущими у зв’язку з залученням працездатних ВПО? 

 (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді), % 

1 Формування і розвиток трудового потенціалу громади 43,4 

2 Зростання трудової активності та зайнятості 23,7 

3 Зростання додаткової зайнятості для членів громади за рахунок розширення соціальної та транс-

портної інфраструктури 
12,5 

4 Розвиток та активізація підприємницького потенціалу 55,3 

5 Зростання обсягів і якості освітніх, медичних, оздоровчих та ін. послуг 19,1 

6 Заповнення непрестижних вакансій на ринку праці 19,7 

7 Формування і розвиток інноваційного потенціалу 18,4 

8 Розвиток суспільно-приватного партнерства 17,1 

9 Розвиток соціальних зв'язків у громаді 25 

10 Важко відповісти 6,6 

11 Інше 2,6 

 
Таблиця 6 

Які переваги для територіальної громади є найбільш значущими при залученні непрацездатного контингенту 

ВПО? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді), % 

1 Розвиток соціальної інфраструктури за рахунок міжнародної допомоги, грантів, донорської до-

помоги на задоволення потреб ВПО 
56,6 

2 Державне фінансування потреб ВПО у медичних, освітніх та соціальних послугах 39,5 

3 Розвиток соціальної інфраструктури 19,7 

4 Формування спільних цінностей ВПО та територіальної громади, розвиток партнерських відно-

син 
27,6 

5 Збільшення ємності споживчого ринку 24,3 

6 Розвиток соціальних зв'язків 13,2 

7 Формування принципів толерантності в громаді, забезпечення інтеграції в громаді 34,9 

8 Важко відповісти 9,2 

9 Інше 0 

10 Немає відповіді 2 

 

Серед переваг інтеграції непрацездатних ВПО 

у громади респондентами обрані відповіді: розвиток 

соціальної інфраструктури за рахунок міжнародної 

допомоги, грантів, донорської допомоги на задово-

лення потреб ВПО – 56,6 %, державне фінансування 

потреб ВПО у медичних, освітніх та соціальних по-

слугах – 39,5 %. Формування принципів толерант-

ності в громаді, забезпечення інтеграції в громаді 

(34,9 %) і формування спільних цінностей ВПО та 

територіальної громади, розвиток партнерських від-

носин (27,6 %), як і для працездатних ВПО на тре-

тьому місці.  

Кошти необхідні на відновлення миру на Дон-

басі визначені  спільною місією ЄС, ООН та Світо-

вого банку "Оцінка шляхів відновлення та розбудови 

миру в Україні" і склали 1.52 млрд. дол., в тому чис-

лі на відновлення інфраструктури та соціальні пос-

луги – 1 млрд 257.7 млн. доларів США, відновлення 

економіки – 135.5 млн. [11]. Європейський інвести-

ційний банк мав виділити близько 350 млн. грн на 

відновлення інфраструктури в Луганській області 

протягом 2016 року, Японія - 13.64 млн доларів між-

народним організаціям на допомогу з відновлення 

постраждалих від бойових дій територій Донбасу 

[12] та інші [13]. Загальний перелік проектів і про-

грам представлено на Офіційному порталі коорди-

нації міжнародної допомоги України Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України [14]. Таким 

чином території постраждалі в наслідок конфлікту 

отримують кошти на відновлення інфраструктури та 

соціальні послуги як з бюджету, так і від міжнарод-

них організацій країн – донорів. Зокрема ООН дося-

гла значних успіхів у підтримці відновлення 32 об'є-

ктів соціальної сфери в Донецькій і Луганській об-

ластях [15]. 

Серед опитаних ВПО щодо бажання поверну-

тися додому в різних дослідженнях вказуються різні 

цифри, проте існує значний відсоток небажаючих 

повертатися, оскільки знайшли нову домівку у 

приймаючій громаді. Переваги, які отримують ВПО 

в процесі інтеграції подано в табл. 7. 

Серед основних переваг, які отримують ВПО 

респонденти вказали: зростання віри у власні сили, 

у можливості самореалізації (42,8 % до всіх відпові-

дей), відновлення соціального статусу, підвищення 

соціальної активності (35,5 %), зростання адапта-

ційних і інтеграційних здібностей ВПО (28,3 %), пі-

двищення рівня матеріального забезпечення (25,7 

%), мінімізація ризиків соціального відторгнення 

(21,1 %), зростання толерантності постійного насе-

лення громад до ВПО (19,7 %). 

Як було вище зазначено ВПО має високий тру-

довий та підприємницький потенціал, для перетво-

рення якого в реальний ресурс необхідні певні умо-

ви і відповідні заходи для їх створення. 

Експерти вважають, що такими заходами в пе-

ршу чергу мають стати: формування системи бага-

токанального фінансового забезпечення можливос-

тей інтеграції ВПО в територіальні громади, розви-

ток  доступного   іпотечного   кредитування  (44,7%),  
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Таблиця 7 
Які переваги, на Вашу думку, отримають внутрішньо переміщені особи при їх залученні  

до територіальних громад? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді), % 

1 Мінімізація ризиків соціального відторгнення 21,1 

2 Зростання толерантності постійного населення громад до ВПО 19,7 

3 Зростання адаптаційних і інтеграційних здібностей ВПО 28,3 

4 Зростання довіри ВПО до влади 13,8 

5 Зростання віри у власні сили, у можливості самореалізації 42,8 

6 Підвищення рівня матеріального забезпечення 25,7 

7 Створення можливості для виходу із статусу "нових бідних" 13,8 

8 Зростання соціальної захищеності 14,5 

9 Зростання можливостей участі ВПО в управлінні місцевими справами 15,1 

10 Зростання можливості для розвитку людського потенціалу 10,5 

11 Відновлення соціального статусу, підвищення соціальної активності 35,5 

12 Поширення можливостей участі в управлінні за рахунок збільшення громадських об'єднань ВПО 4,6 

13 Важко відповісти 2,6 

14 Інше 1,3 

15 Немає відповіді 0,7 

 

Таблиця 8 
Які заходи сприяють перетворенню ВПО на реальний ресурс розвитку територіальної громади?  

(відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді), % 

1 Формування системи багатоканального фінансового забезпечення можливостей інтеграції ВПО в те-

риторіальні громади, розвиток доступного іпотечного кредитування 
44,7 

2 Податкові преференції для суб'єктів господарювання, які працевлаштовують ВПО 31,6 

3 Розвиток соціального підприємництва 18,4 

4 Забезпечення доступності до земельних, матеріальних та технічних ресурсів для ВПО для ведення пі-

дприємницької діяльності 
17,1 

5 Надання ВПО виборчих прав, реалізація принципів демократії 24,3 

6 Забезпечення доступності для ВПО програм мікрокредитування для розвитку або розширення малого 

та середнього бізнесу 
28,3 

7 Забезпечення фінансування державних та регіональних програм з розв'язання проблем ВПО 24,3 

8 Підвищення професійного рівня, обізнаності державних та посадових осіб відносно законодавства та 

програм щодо ВПО для їх ефективної імплементації 9,9 

9 Підтримка громадських організацій, які створені ВПО та які надають допомогу ВПО та іншим кате-

горіям громадян, постраждалих внаслідок подій на Сході України та у АР Крим 
18,4 

10 Налагодження партнерських та координаційних мереж між державним, громадським і приватним сек-

торами та міжнародними організаціями для координації проектів допомоги ВПО 
26,3 

11 Важко відповісти 5,3 

12 Інше 0,7 

13 Немає відповіді 1,3 

 

податкові преференції для суб'єктів господарювання, 
які працевлаштовують ВПО (31,6%), забезпечення 
доступності для ВПО програм мікрокредитування 
для розвитку або розширення малого та середнього 
бізнесу (28,3 %), налагодження партнерських та ко-
ординаційних мереж між державним, громадським і 
приватним секторами та міжнародними організація-
ми для координації проектів допомоги ВПО (26,3%) 
(табл. 8). 

Найвищий ефект залучення ресурсу ВПО у 
життя громади досягається при повній інтеграції, 
якій сприяють економічні, соціально-психологічні, 
інформаційні та організаційно-управлінські заходи, 
представлені в табл. 9, 10, 11. На думку опитаних 
розробка нових, розширення існуючих державних 
програм із створення нових робочих місць, навчан-
ня, перекваліфікації ВПО, із забезпечення ВПО жит-
лом (83,6 % до всіх відповідей) та інформування 
громадськості про приклади ефективного залучення 
ВПО у громади (51,3 %), правова регламентація до-
даткових методів стимулювання та підтримки бізне-
су при залученні ВПО (44,7 %) є найефективнішими 
організаційно-управлінськими заходами в процесі 

інтеграції ВПО. Створення та підтримка діючих 
центрів соціально-психологічної допомоги ВПО 
(57,2 %), пропаганда серед населення позитивного 
ставлення до ВПО (50,7 %), поширення міжнарод-
ного досвіду роботи з переселенцями (44,1 %), фор-
мування органами влади та самоврядування позити-
вного іміджу підприємств, які активно залучають до 
роботи ВПО (41,4 %) майже в рівній мірі є високое-
фективними соціально-психологічними та інформа-
ційними заходами. 

Серед економічних заходів, які в більшій мірі 
сприятимуть інтеграції ВПО до приймаючих громад, 
відзначені експертами були інвестування проектів та 
програм підприємств, що активно працевлаштову-
ють ВПО та створюють робочі місця для них (69,1 % 
відповідей), надання податкових пільг підприємст-
вам при створенні нових робочих місць для ВПО та 
їх працевлаштування (59,9 %), надання кредитів на 
пільгових умовах підприємствам, які активно праце-
влаштовують ВПО (51,3 %), пріоритетне розміщен-
ня державних замовлень на підприємствах, які пра-
цевлаштовують ВПО (30,9 %). 
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Таблиця 9 
Як Ви вважаєте, які економічні заходи в більшій мірі сприятимуть інтеграції ВПО до приймаючих громад? 

 (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді), % 

1 Надання податкових пільг підприємствам при створенні нових робочих місць для ВПО та їх пра-

цевлаштування 
59,9 

2 Пріоритетне розміщення державних замовлень на підприємствах, які працевлаштовують ВПО 30,9 

3 Надання кредитів на пільгових умовах підприємствам, які активно працевлаштовують ВПО 51,3 

4 Інвестування проектів та програм підприємств, що активно працевлаштовують ВПО та створю-

ють робочі місця для них 
69,1 

5 Важко відповісти 3,9 

6 Інше 2,6 

7 Немає відповіді 0,7 

 

Таблиця 10 
Як Ви вважаєте, які соціально-психологічні та інформаційні заходи сприятимуть інтеграції ВПО  

до приймаючих громад? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді), % 

1 Поширення міжнародного досвіду роботи з переселенцями 44,1 

2 Пропаганда серед населення позитивного ставлення до ВПО 50,7 

3 Формування органами влади та самоврядування позитивного іміджу підприємств, які активно за-

лучають до роботи ВПО 
41,4 

4 Розповсюдження спеціальної літератури, проведення семінарів для соціальних працівників та 

представників органів самоврядування з питань ефективного залучення ВПО у громади 
21,1 

5 Створення та підтримка діючих центрів соціально-психологічної допомоги ВПО 57,2 

6 Важко відповісти 3,3 

7 Інше 3,9 

8 Немає відповіді 0,7 

 

Таблиця 11 
Як Ви вважаєте, які організаційно-управлінські заходи в більшій мірі сприятимуть інтеграції ВПО 

 до громади? (відмітьте не більше 3-х варіантів відповіді), % 

1 Правова регламентація додаткових методів стимулювання та підтримки бізнесу при залученні 

ВПО 
44,7 

2 Розробка нових, розширення існуючих державних програм із створення нових робочих місць, на-

вчання, перекваліфікації ВПО, із забезпечення ВПО житлом 
83,6 

3 Розробка навчально-методичних матеріалів із залучення ВПО у життєдіяльність громади 17,1 

4 Інформування громадськості про приклади ефективного залучення ВПО у громади 51,3 

5 Важко відповісти 3,3 

6 Інше 0,7 

7 Немає відповіді 2,6 

 
Таблиця 12 

Як Ви вважаєте, які нормативно-правові акти мають бути розроблені та ухвалені для сприяння 

 ефективній інтеграції ВПО до приймаючих громад? (оберіть всі варіанти, що підходять), % 

1 Зміни та доповнення до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб" щодо регламентації положень з інтеграції, взаємодії та співпраці ВПО і територіальних громад 
59,2 

2 Зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 26,3 

3 Зміни до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", які регламентують 

обов'язки та відповідальність територіальних громад щодо адаптації та інтеграції до них ВПО 
23 

4 Зміни до Постанови КМУ "Про затвердження Методики формування спроможних територіальних 

громад" 
11,2 

5 Зміни до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" 9,2 

6 Зміни та доповнення до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" щодо виді-

лення коштів на цільове фінансування Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внут-

рішньо переміщених осіб 

44,1 

7 Врахувати в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" фінансування 

програм і заходів щодо вирішення проблем ВПО 
58,6 

8 Зміни до Постанови КМУ "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року", про інтеграцію ВПО у громад 
37,5 

9 Важко відповісти 11,8 

10 Інше 2 

11 Немає відповіді 0,7 
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Для створення необхідних умов інтеграції ВПО 

до місцевих громад має бути сформовано правове 

забезпечення. На думку експертів в більшій мірі 

сприятимуть ефективній інтеграції ВПО зміни та 

доповнення до Закону України "Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо 

регламентації положень з інтеграції, взаємодії та 

співпраці ВПО і територіальних громад та враху-

вання в проекті Закону України "Про Державний 

бюджет України " фінансування програм і заходів 

щодо вирішення проблем ВПО та виділення коштів 

на цільове фінансування Міністерства з питань тим-

часово окупованих територій та внутрішньо пере-

міщених осіб (табл. 12). 

  

Висновок. Таким чином, розглянутий міжнаро-

дний досвід, практичні приклади реалізації та оцін-

ки експертів щодо ефективних заходів інтеграції 

ВПО до місцевих громад дозволяє сформувати ре-

комендації та пропозиції щодо розвитку та сприяння 

інтеграційних процесів. 

Економічні заходи з інтеграції ВПО в першу 

чергу мають включати: 

- інвестування проектів та програм підпри-

ємств, що активно працевлаштовують ВПО та ство-

рюють робочі місця для них, 

- надання податкових пільг підприємствам при 

створенні нових робочих місць для ВПО та їх пра-

цевлаштування, 

- надання кредитів на пільгових умовах підпри-

ємствам, які активно працевлаштовують ВПО та пі-

дприємцям з числа ВПО, 

- пріоритетне розміщення державних замовлень 

на підприємствах, які працевлаштовують ВПО,  

- сприяння появі техно-парків, бізнес-

інкубаторів на територіях, які відновлюються після 

збройного конфлікту, 

- підтримка появи різних форм самоорганізації, 

пов’язаних з наданням взаємних послуг для своєї 

спільноти, 

- підтримка та розвиток соціального підприєм-

ництва. 

Актуальними на сьогодні соціально-

психологічними та інформаційними заходами з інте-

грації ВПО є:  

- створення та підтримка діючих центрів соціа-

льно-психологічної допомоги ВПО, 

- пропаганда серед населення позитивного ста-

влення до ВПО, боротьба з мовою ворожнечи, 

- поширення міжнародного досвіду роботи з 

переселенцями, 

- формування органами влади та самовряду-

вання позитивного іміджу підприємств, які активно 

залучають до роботи ВПО, 

- формування суспільної думки, спрямованої на 

соціальний діалог та сприйняття ВПО як ресурсу 

розвитку громади, 

- розповсюдження інформації про позитивні 

приклади допомоги переселенцям з боку лідерів 

громади та місцевої бізнес-спільноти, 

- презентація НУО успішних практик інтеграції 

переселенців у місцеві громади, 

- висвітлення позитивних прикладів інтеграції 

ВПО, 

- створення онлайн-ресурсу для ВПО з постій-

ним оновленням вакансій на всій території України, 

конкурсів мікрогрантів на розвиток самозайнятості, 

державних програм підготовки, перепідготовки, під-

вищення кваліфікації, найдешевшого житла, 

центрами надання гуманітарної допомоги, переліком 

ГО, діяльність яких спрямована на допомогу ВПО, в 

тому числі безкоштовне переселення на нове пос-

тійне місце проживання. 

Організаційно-управлінські заходи мають 

включати: 

- розробку нових, розширення існуючих держа-

вних програм із створення нових робочих місць, на-

вчання, перекваліфікації ВПО, із забезпечення ВПО 

житлом, 

- правову регламентацію додаткових методів 

стимулювання та підтримки бізнесу при залученні 

ВПО, 

- запровадження системи електронних черг в 

усіх органах управління соціального захисту насе-

лення, пенсійного фонду, міграційної служби Украї-

ни, Ощадбанку, 

- збільшення штату персоналу соціальних 

служб та медичних установ, які працюють одночас-

но з переселенцями та місцевим населенням з кое-

фіцієнтом, який враховує додаткове зростання нава-

нтаження, пов’язаного з наданням послуг ВПО, 

- онлайн-консультування ВПО співробітниками 

соціальних служб, 

- надання можливості ВПО брати участь в 

управлінні громадою й вирішенні питань, що їх сто-

суються, залучення до контролю розподілу гумані-

тарної допомоги та бюджетних коштів, які виділя-

ються на адаптацію та інтеграцію, допомогу ВПО.  

Освітньо-культурні заходи з метою ефективної 

інтеграції ВПО мають бути орієнтовані: 

- на реалізацію спільних культурно-мистецьких 

заходів, конкурсів, знайомство зі звичаями та тради-

ціями громади, обмінні освітньо-культурні візити; 

- на навчання пошуку дистанційної роботи, пе-

репідготовку працездатного населення відповідно до 

потреб на ринку праці, навчання ВПО підприємни-

цькій діяльності; 

- сприяння дистанційному безкоштовному на-

вчанню та неформальній освіті у співробітництві з 

міжнародними організаціями. 

Тривалі військові події на Сході України загос-

трюють ситуацію з ВПО і актуалізують прийняття 

довгострокових рішень, а не лише реалізацію поточ-

них заходів щодо вирішення сьогоденних проблем. 

Четвертий рік адаптації та інтеграції ВПО демон-

струє наявність глобальних проблем, які не взмозі 

самостійно вирішити кожна родина переселенців і 

неефективність чи недостатність діючих державних 

програм допомоги. 
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У статті розкрита сутність та доведена значущість за-

гроз у реалізації процесу забезпечення економічної безпеки 

підприємства; встановлено зв’язок між загрозами, захо-

дами протидії загрозам і витратами на забезпечення 

економічної безпеки підприємства; виявлено місце загроз 

та системи захисних заходів протидії загрозам у концеп-

туальній моделі управління витратами на забезпечення 

економічної безпеки підприємства; доведено, що механізм 

побудови системи захисних заходів має опиратися на 

стратегію економічної безпеки підприємства, цільові 

орієнтири, що засвідчують стан захищеності підприєм-

ства, цільові об’єкти забезпечення економічної безпеки 

та цільові пріоритети між функціональними сферами 

діяльності підприємства; з метою підвищення результа-

тивності управлінської діяльності поняття загроз допов-

нене дуалістичним поняттям ризику в частині імовір-

ності настання загрози та вірогідності різних за роз-

мірами негативних наслідків від дії загроз.  

Ключові слова: загрози, ризики, забезпечення еко-

номічної безпеки, заходи протидії загрозам, витра-

ти на забезпечення економічної безпеки, стратегія 

забезпечення економічної безпеки, орієнтири еко-

номічної безпеки, об’єкти економічної безпеки. 

 

 

Постановка проблеми. За сучасних умов не-

стабільності, як політичної, так і економічної, а та-

кож ускладненого виявлення та врахування багатьох 

чинників та критеріїв функціонування сучасних 

суб’єктів господарської діяльності відбувається ак-

туалізація питань, що присвячені забезпеченню еко-

номічної безпеки підприємств, яка у загальному ро-

зумінні є діяльністю по захисту підприємства від 

впливу різноманітних загроз. Дослідження у статті 

спирається на думку, що серед відомих із наукових 

джерел різновидів дестабілізуючих чинників у 

діяльності підприємств, як то загрози, виклики, не-

безпеки, ризики, саме загрози є наріжним камінням 

у питаннях забезпечення економічної безпеки 

підприємства. На користь цього твердження зазна-

чимо, що загроза, по-перше, є наслідком небезпеки, 

її конкретною (реальною) формою вияву, яка перед-

бачає чітко визначений об’єкт, на який спрямована 

дія; по-друге, загроза є чинником, вплив якого ін-

терпретується виключно як негативний, тобто та-

кий, що може нести шкоду безпеці певного (зазда-

легідь визначеного) об’єкта; по-третє, загрозам при-

таманні статика (негативний вплив на об’єкт через 

існуючі умови, явища, процеси) та динаміка (нега-

тивний вплив на об’єкт через зміну умов, явищ, 

протікання процесів, настання подій, здійснення 

дій); по-четверте, шкода безпеці підприємства як 

соціально-економічній системі з боку загроз прояв-

ляється у вигляді отримання додаткових витрат, 

втрат або збитків, недоотримання вигоди, небажа-

них змін параметрів безпеки, і, як наслідок, пору-

шення стійкості функціонування підприємства та 

відхилення від обраної стратегії розвитку [1, с. 175].  

Протидіяти загрозам діяльності підприємства, 

тобто забезпечувати його економічну безпеку шля-

хом запровадження певних заходів або дій, можливо 

у різний спосіб, як то: пошук найбільш ефективних 

способів використання ресурсів, захист потенціалу 

підприємства, його бізнесових інтересів та еко-

номічної свободи, підтримка конкурентних переваг, 

посилення задоволеності й гармонізації інтересів не 

лише самого підприємства, а й суб'єктів внутрішнь-

ого і зовнішнього середовища, що з ним 

взаємодіють та ін. Наразі, стає зрозумілим, що за-

безпечення економічної безпеки є окремим, частко-

во самостійним, а частково вписаним в операційну 

діяльність підприємства, без жорсткої формалізації 

як з боку держави, так і збоку керівництва 

підприємства, складним (через необхідність систем-

ного та процесного укладання та узгодження) видом 

діяльності по досягненню бажаного стану або міри 
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захищеності підприємства від впливу загроз, який, 

як і будь-який інший вид діяльності, пов'язаний із 

виникненням різноманітних за своїми ознаками 

(ступінь відкритості, міра участі в операційному 

процесі, альтернативність рішень, вид використо-

вуваних ресурсів, функціональні зони виникнення, 

етап забезпечення економічної безпеки, альтерна-

тивна цінність, рівень достатності, часовий гори-

зонт, джерело відшкодування та ін.) витрат на ре-

алізацію системи захисних заходів. Цілком при-

роднім є те, що виникнення цих витрат, одночасно з 

очікуваним ефектом, приводить до зменшення еко-

номічної вигоди (фінансового результату, власного 

капіталу) підприємства. А отже, надійна організація 

управління витратами на забезпечення економічної 

безпеки підприємства може стати запорукою ефек-

тивної реалізації цього напряму діяльності і розпо-

чинається вона із побудови системи захисних за-

ходів від впливу загроз.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Дослідженню загроз, а також пов’язаних з ними ін-

ших базових дестабілізуючих чинників, як то 

виклики, небезпеки, ризики, встановленню їхніх 

спільних та відмінних ознак присвячена досить 

значна кількість наукових робіт різних авторів. До 

таких авторів належать:  Г.В. Козаченко, О.М. Ля-

шенко,  Є.І. Овчаренко, Ю.С. Погорелов, Г.О. 

Мінаєв, О.В. Орлик, І.П. Мігус, С.М. Лаптєв, Н.Н. 

Пойда-Носик, О.О. Мельник, Є.М. Рудніченко, С.М. 

Лаптєв, В.Г. Алькема, В.С. Сідак, М.І. Копитко та 

багато інших [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 та 

ін.]. Поряд з ґрунтовним концептуально-

теоретичним висвітленням питань щодо загроз, 

їхньої комплексності та системності, значення у за-

безпеченні економічної безпеки підприємства по-

требують додаткового вивчення питання щодо кон-

цептуальних, методологічних та методичних засад 

механізму побудови системи захисних заходів про-

тидії впливу загроз на результат (стан або міру) еко-

номічної безпеки підприємства та управління витра-

тами на тлі реалізації цього процесу.    

Мета статті. Оскільки процес управління вит-

ратами на забезпечення економічної безпеки 

підприємства має ґрунтовно опиратися на систему 

захисних заходів протидії загрозам, то метою статті 

є встановлення та обґрунтування концептуальних 

основ вироблення та реалізації механізму побудови 

такої системи.  

Матеріали і результати дослідження. Особ-

ливої уваги серед усіх базових дестабілізуючих 

чинників потребують загрози, адже саме їхній вплив 

на діяльність підприємства викликає необхідність 

здійснення комплексу заходів з метою попереджен-

ня виникнення додаткових витрат, збитків та втрат 

шляхом прийняття відповідних управлінських 

рішень.  

У концептуальній моделі проблемних питань, 

які виникають в управлінні витратами на забезпе-

чення економічної безпеки підприємства і проявля-

ються через складність ідентифікації таких витрат 

[14, с. 225], загрози фігурують як у зоні суб’єкта за-

безпечення економічної безпеки підприємства в ча-

стині складності ідентифікації та оцінювання загроз, 

вплив яких може призвести до небажаних змін у 

діяльності підприємства, так і у зоні об’єкта забез-

печення економічної безпеки підприємства через 

прихованість, розпорошеність та альтернативність 

заходів протидії загрозам. А отже має бути виробле-

ний такий механізм побудови системи захисних за-

ходів протидії загрозам, який би дозволяв, з одного 

боку, здійснювати якісне розпізнавання актуальних 

загроз економічній безпеці підприємства з наданням 

їхньої різносторонньої характеристики, що дозво-

лить оцінити саму загрозу (за її класифікаційними 

ознаками у статиці та динаміці), імовірність (ризик) 

її настання та вірогідність (ризик) різних за роз-

мірами наслідків від загрози за умови прийняття то-

го чи іншого управлінського рішення. З іншого бо-

ку, результатом реалізації такого механізму мають 

стати чітко визначені заходи протидії загрозам з 

огляду на стратегію, цільові об’єкти та цільові 

орієнтири (результати) забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 

Розпочати вибудовування системи захисних за-

ходів протидії загрозам у забезпеченні економічної 

безпеки підприємства слід із визначення й обґрун-

тування вибору стратегії, концептуальні особливості 

якої накладуть свої відбитки і на управління витрат-

ами на забезпечення економічної безпеки. Будь-яка 

стратегія забезпечення економічної безпеки 

підприємства, перш за все, ґрунтується на виборі 

способу реагування на виникнення загроз, що доз-

воляє визначити такі її типи [15, с. 69]:  

превентивна (стратегія випереджувальної про-

тидії) – це стратегія, що спрямована на збереження 

належного рівня безпеки шляхом попередження ви-

никнення можливих загроз. Цей тип стратегії орієн-

тований на прогнозування, завчасне виявлення за-

гроз, цілеспрямоване дослідження політичної та 

економічної ситуації як всередині підприємства, так 

і у зовнішньому середовищі. Для вирішення такого 

об’ємного завдання формуються, як правило, 

спеціальні підрозділи або служби безпеки;  

реальна (стратегія адекватної відповіді) – це 

стратегія, що передбачає реагування на загрози без-

посередньо в момент їхнього впливу на діяльність 

підприємства. Стратегія такого типу пов’язана з 

необхідністю миттєвого реагування на загрози, які 

виникають у діяльності підприємства. Вони діють за 

принципом «виникнення загрози — відбиття її дії». 

Створення спеціальних підрозділів (служб) або за-

лучення спеціалістів для вирішення завдання по за-

безпеченню економічної безпеки у такий спосіб 

відбувається, як правило, ситуативно, і навіть інко-

ли, спонтанно;   

ліквідаційна – це стратегія, що передбачає 

відновлення рівня економічної безпеки та компен-

сацію завданого збитку чи упущеної вигоди. Така 

стратегія, спрямована на відшкодування (компенса-

цію) отриманих збитків (втрат). Доцільність її за-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84$
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провадження виявляється у разі, коли на відшкоду-

вання (компенсацію) збитків (втрат) підприємство 

має реальні ресурси (резерви, джерела). Відсутня 

необхідність створення та утримування спеціальних 

служб або підрозділів.  

У монографії таких авторів як С.М. Лаптєв, 

В.Г. Алькема, В.С. Сідак, М.І. Копитко виокремлені 

типи стратегій, прийняття яких залежить від 

співвідношення між рівнем економічної безпеки та 

рівнем зовнішніх й внутрішніх загроз. До них відно-

сять:  

захисну стратегію – передбачає реалізацію ряду 

взаємопов’язаних заходів, спрямованих на 

нейтралізацію впливу дестабілізуючих чинників; 

умовою для її прийняття є низький рівень економіч-

ної безпеки підприємства і високий рівень зовнішніх 

та внутрішніх загроз;  

адаптаційну стратегію – передбачає здійснення 

обумовленого переліку взаємопов’язаних заходів, 

спрямованих на удосконалення забезпечення еко-

номічної безпеки підприємства з метою підвищення 

рівня безпеки та недопущення реалізації загроз із 

найвищим рівнем впливу; умовою для її прийняття є 

достатній рівень економічної безпеки підприємства і 

допустимий рівень зовнішніх та внутрішніх загроз;  

пасивна стратегія – передбачає відслідковуван-

ня змін у зовнішньому та внутрішньому середови-

щах, розроблення превентивних захисних заходів з 

можливістю швидкої реакції з мінімальними втра-

тами ресурсів; умовою для її прийняття є високий 

рівень економічної безпеки підприємства і низький 

рівень зовнішніх та внутрішніх загроз [13]. 

Який би тип стратегії забезпечення економічної 

безпеки не був обраним на підприємстві, слід 

пам’ятати, що така стратегія за своїм змістом є 

функціональною і, як будь-яка функціональна стра-

тегія, є невід’ємною частиною загальної стратегії 

функціонування і розвитку підприємства. Залежно 

від зміни головної стратегічної мети підприємства 

відбувається беззаперечна зміна реагування на за-

грози його діяльності і, як наслідок, зміна типу за-

хисної стратегії. В свою чергу, кожному типу стра-

тегії забезпечення економічної безпеки підприєм-

ства відповідає певний комплексний набір захисних 

заходів, що уніфікує як самі витрати (за переліком 

класифікаційних ознак), так процес їхнього управ-

ління на підприємстві.     

Механізм побудови системи захисних заходів 

забезпечення економічної безпеки підприємства має 

складний характер і не обмежується лише стра-

тегічною складовою реагування на вплив загроз. Ще 

одним концептуальним моментом, на якому має 

ґрунтуватися механізм побудови системи захисних 

заходів є цілеполягання, яке може змінювати ком-

плекс заходів протидії впливу загрозам виходячи із 

цільових проміжних та кінцевих установок (орієн-

тирів), які свідчать про стан (міру) захищеності 

діяльності підприємства, цільових об’єктів забезпе-

чення економічної безпеки та цільових пріоритетів 

між функціональними сферами діяльності 

підприємства.     

Орієнтири економічної безпеки підприємства 

можуть відображатися у вигляді різних критеріїв та 

показників. Так, наприклад, у якості первинного і 

найбільш узагальнюючого орієнтира економічної 

безпеки можна прийняти показник економічної 

дієвості, який характеризує здатність підприємства 

досягати встановленні цілі і виконувати завдання по 

реалізації власної місії щодо здійснення ефективної 

діяльності та розвитку підприємства у стратегічній 

перспективі. Якщо підприємство здатне у повній 

мірі досягати встановлені цілі та виконувати запла-

новані завдання, то воно, як правило, може забезпе-

чити опір впливу загроз внутрішнього та зовнішньо-

го середовища. Міра економічної дієвості (як по 

підприємству в цілому, так і за окремими напряма-

ми діяльності) визначається шляхом співвідношен-

ням фактичних параметрів досягнення цілей до пла-

нових.  

В свою чергу кожна із цілей, що встановлюєть-

ся для забезпечення економічної безпеки підприєм-

ства, має власну структуру підцілей, які обумовлю-

ються різними аспектами, і міра реалізації яких 

обов’язково має бути врахована при визначенні за-

гального показника дієвості. До таких аспектів 

можна віднести:  

організаційні (збереження підприємства як 

юридичної одиниці, збереження його організаційної 

цілісності, побудова оптимальної організаційної 

структури, створення ефективної системи управлін-

ня, забезпечення технологічної незалежності, ре-

зультативне функціонування основних підрозділів 

по виконанню своїх функцій задля досягнення за-

гальної цілі діяльності підприємства а ін.);  

правові (створення умов правового захисту усіх 

сторін діяльності підприємства, захист законних 

прав та інтересів підприємства, відповідність діяль-

ності підприємства у всіх його сферах дії чинного 

законодавства та ін.);  

інформаційні (збереження захищеності 

внутрішньої конфіденційної інформації та ко-

мерційної таємниці у різний спосіб та у різних її 

формах; створення умов для ефективного інфор-

маційного забезпечення роботи всіх структурних 

підрозділів підприємства та ін.);  

кадрові (надійна організація безпеки роботи 

персоналу на підприємстві; підвищення виробничо-

інтелектуального потенціалу персоналу підприєм-

ства та ін.);  

економічні (стабільність або зростання основ-

них фінансово-економічних показників діяльності 

підприємства, як то: розмір активів і власного 

капіталу та їхня рентабельність; обсяг річного обо-

роту, ділова активність і рентабельність діяльності; 

фінансова стійкість і незалежність підприємства, йо-

го платоспроможність; рівень конкурентоспромож-

ності й динаміка його зміни та ін.).  

Крім того серед аспектів, які впливають на бу-

дову системи орієнтирів забезпечення економічної 
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безпеки підприємства, можна виділити функціо-

нальну доцільність (пріоритетність) в організації 

усього захисного процесу. Така пріоритетність може 

бути загальною, як то протидія усім дестабілізую-

чим загрозам, або частковою: протидія загрозам 

втрати капіталу і майна підприємства, збереженню 

його інтересів і можливостей на ринку товарів і по-

слуг; створення максимально сприятливих умов для 

ведення інноваційно-інвестиційної діяльності; ак-

тивізація зовнішньоекономічної діяльності з мож-

ливістю виходу на міжнародні ринки; створення 

умов для запровадження диверсифікації операційної 

діяльності підприємства; створення максимально 

гнучкої системи ефективного використання ресурсів 

на підприємстві та ін.  

Приймаючи до уваги обрану стратегію забез-

печення економічної безпеки підприємства та, на її 

основі, встановлених установок (орієнтирів) стану 

захищеності діяльності підприємства стає можли-

вим вирізнення цільових об’єктів, по відношенню до 

яких мають вироблятися та реалізовуватися сценарії 

подолання впливу загроз. Ґрунтуючись на припу-

щенні про системну природу підприємства як інте-

гратора різноманітних соціально-економічних еле-

ментів як у просторі, так і у часі, стає можливим 

вирізнення та системна ув’язка цільових об’єктів, у 

межах яких має відбуватися захист від дії загроз.    

Найбільш розповсюдженим просторовим кри-

терієм побудови фундаментальної системи об’єктів 

впливу загроз економічній безпеці підприємства є 

функціональна системність безпосередньо самої ка-

тегорії «економічна безпека підприємства». Покла-

даючись на думки різних авторів [3, с. 175; 5, с. 49; 

16, с. 154; 14, с. 255], до функціональних елементів 

(зон), які складають економічну безпеку підприєм-

ства, відносять: фінансову, виробничо-технологічну, 

ринкову або маркетингово-збутову, адміністративну 

або інтелектуально-кадрову, інформаційно-

аналітичну, правову, екологічну та силову складові. 

Є і більш поширені структури, проте вони, як пра-

вило, є лише більш деталізованими функціональни-

ми зонами господарчої діяльності підприємства, у 

межах яких можуть виникати загрози його еко-

номічній безпеці [1, с. 175]. Доведення значущості 

тих або інших функціональних сфер діяльності 

підприємства дозволяє визначити і розподілити 

цільову пріоритетність зон захисту економічної без-

пеки.     

Динамічна діяльність підприємства як відкритої 

соціально-економічної системи потребує при фор-

муванні захисних заходів протидії загрозам у межах 

цільових об’єктів та прийнятті управлінських рішень 

щодо їхньої реалізації, врахування додаткових ін-

формаційних аспектів, як то класифікаційні ознаки 

загроз, які зустрічаються у діяльності підприємства, а 

також статичну й динамічну природу цих загроз.     

Слід зауважити, що питанням класифікації за-

гроз у діяльності підприємства з метою їхньої 

уніфікації та систематизації присвячена досить знач-

на кількість наукових робіт вітчизняних і закордон-

них авторів, і до сьогодні така робота продовжується, 

додаються нові критерії та види загроз. Тож, загрози 

поділяються в залежності від: місця виникнення 

(зовнішні і внутрішні загрози), масштабу (загроза 

певній сфері діяльності та загроза господарській 

діяльності в цілому); можливості передбачення (про-

гнозовані і непрогнозовані загрози); можливості по-

передження (загрози, що піддаються контролю і по-

передженню з боку підприємства, та загрози, які не 

знаходяться в зоні впливу підприємства); свідомої дії 

виконавця (об’єктивні і суб’єктивні загрози), систе-

матичності прояву (систематичні і несистематичні за-

грози), тривалості дії (тимчасові та постійні загрози); 

ступеня керованості (керовані і некеровані загрози), 

можливості нейтралізації (такі, що піддаються і не 

піддаються нейтралізації), впливу на функціональні 

зони економічної безпеки (ті, що впливають на всі 

зони та ті, що впливають на декілька або одну зону), 

моменту виникнення (актуальні і потенційні загрози), 

об’єктивності існування (реальні і минулі загрози), 

частоти виникнення (постійні і випадкові загрози), 

ступеню очевидності (явні і приховані загрози), 

впливу на об’єкт (активні і пасивні загрози),  

вірогідності реалізації (реальні і потенційні загрози), 

тривалості впливу на результати діяльності і розвитку 

підприємства (довготермінові, короткотермінові за-

грози), характеру прояву (закономірні і випадкові за-

грози) та ін. [8, с. 155; 13, с. 20]. Отже, перш ніж ви-

робити захисний захід протидії у межах обраної стра-

тегії, кожна загроза, вплив якої може привести до 

зміни цільового орієнтиру у діяльності підприємства 

через вплив на цільовий об’єкт забезпечення еко-

номічної безпеки, має отримати свою розширену ха-

рактеристику за класифікаційними ознаками. Врахо-

вується також статика загрози, коли зберігаються усі 

умови, явища або процеси, що привели до її появи, а 

також динаміка загрози, яка засвідчує трансформацію 

її впливу у ситуації зміни таких умов, явищ або про-

цесів. 

З метою підвищення управлінського впливу на 

дію загроз, що виникають у діяльності підприємства, 

додається вивчення категорії ризику, який у до-

слідженні розглядається, з одного боку, як 

імовірність настання загрози, з іншого, як усвідомле-

ну частину загрози, тобто як вірогідність різних за 

розмірами негативних наслідків від її дії. Отримана 

таким чином додаткова інформація дозволяє підви-

щити результативність управлінської діяльності при 

прийнятті рішень щодо формування заходів з врегу-

лювання впливу загроз на рівень економічної безпеки 

підприємства. Імовірність настання загрози та 

вірогідність розміру втрати може відобразитися у та-

кий спосіб: низька імовірність настання загрози – 

вплив загрози не перешкоджає діяльності підприєм-

ства; висока імовірність настання загрози з 

вірогідними мінімальними втратами (наприклад, 

втрачається дохід від однієї операції або відбувається 

незначне недоотримання прибутку) – вплив може 

привести до часткової (некритичної) зміни діяль-

ності; висока імовірність настання загрози з 
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вірогідними помірними втратами (наприклад, відбу-

вається втрата річного прибутку, часткова втрата 

платоспроможності)  – вплив загрози може спричи-

нити допустимі зміни у діяльності підприємства; ви-

сока імовірність настання загрози з вірогідними ви-

сокими втратами (наприклад, втрата фінансової стій-

кості і незалежності підприємства, втрата його майна) 

– вплив може причинити значну зміну або навіть 

припинення діяльності. Взаємозв’язок «загроза – 

імовірність (ризик) настання загрози – вірогідність 

(ризик) розміру втрати від дії загрози» наведено на 

прикладі фінансової зони забезпечення економічної 

безпеки. Таку форму зв’язку можна встановити у 

будь-якій іншій сфері, яка відповідає за захист діяль-

ності підприємства від впливу загроз.   

Висновки. Таким чином, забезпечення еко-

номічної безпеки є тим видом діяльності на 

підприємстві, який, приймаючи до уваги сучасні об-

ставини функціонування усіх господарюючих 

суб’єктів, отримав значний розвиток та поступове 

виокремлення у складі комплексних систем опе-

раційної діяльності та управління підприємством. 

Головним результатом, що очікується власниками та 

керівництвом підприємства від реалізації цього виду 

діяльності, є надбання такого стану захищеності 

підприємства від дії загроз, який у змозі забезпечити 

тривале й ефективне функціонування підприємства 

(здатність здійснювати прибуткову діяльність у по-

точному й перспективному періодах, підтримувати 

належний стан фінансово-економічної стійкості, 

платоспроможності та ін.) та його розвиток 

(здатність досягати, підтримувати та покращувати 

свою конкурентну позицію у нестабільному та мін-

ливому конкурентному середовищі). Стратегічно 

орієнтована комплексна система цільових 

проміжних і кінцевих установок (орієнтирів) еко-

номічної безпеки підприємства у поєднанні із 

цільовими об’єктами забезпечення економічної без-

пеки та цільовими пріоритетами між функціональ-

ними сферами діяльності підприємства є підґрунтям 

для побудови системи захисних заходів, що стане 

надійною основою для ідентифікації витрат у забез-

печенні економічної безпеки та створення ефектив-

ної системи управління таким специфічним 

об’єктом. А отже, актуальним постає подальша при-

кладна архітектоніка заходів протидії загрозам еко-

номічній безпеці підприємства з урахуванням 

висвітлених у статті концептуальних моментів.         
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Христенко Л.Н. Концептуальные основы меха-

низма построения системы защитных мероприятий в 

управлении расходами на обеспечение экономической 

безопасности предприятия 

В статье раскрыта сущность и доказана значи-

мость угроз в реализации процесса обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия; установлена связь 

между угрозами, мерами противодействия угрозам и 

расходами на обеспечение экономической безопасности 

предприятия; установлено место угроз и системы за-

щитных мероприятий противодействия угрозам в кон-

цептуальной модели управления расходами на обеспече-

ние экономической безопасности предприятия; доказано, 

что механизм построения системы защитных мероприя-

тий должен основываться на стратегии экономической 

безопасности предприятия, целевых ориентирах, под-

тверждающих состояние защищенности предприятия, 

целевых объектах обеспечения экономической безопасно-

сти и целевых приоритетах между функциональными 

сферами деятельности предприятия; с целью повышения 

результативности управленческой деятельности, поня-

тие угроз дополнено дуалистическим понятием риска в 

части вероятности наступления угрозы и риска различ-

ных по размерам негативных последствий от воздей-

ствия угроз. 

Ключевые слова: угрозы, риски, обеспечение эконо-

мической безопасности, меры противодействия угрозам, 

расходы на обеспечение экономической безопасности, 

стратегия обеспечения экономической безопасности, 

ориентиры экономической безопасности, объекты эко-

номической безопасности. 

 

Khristenko L. Conceptual bases of the mechanism of 

creation of system of protective measures in management 

of expenses for ensuring economic security of the enter-

prise 

In article the entity is opened and the significance of 

threats in implementation of process of support of an econom-

ic safety of the enterprise is proved; connection between 

threats, measures of counteraction to threats and expenses on 

ensuring economic security of the enterprise is established; 

the place of threats and the system of protective measures of 

counteraction to threats in conceptual model of cost manage-
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ment on ensuring economic security of the enterprise is estab-

lished; it is proved that the mechanism of creation of system of 

protective measures has to be based on the strategy of eco-

nomic security of the enterprise, the target reference points 

confirming a condition of security of the enterprise, target 

subjects to ensuring economic security and target priorities 

between functional fields of activity of the enterprise; for the 

purpose of increase in effectiveness of administrative activity, 

the concept of threats is complemented with a dualistic con-

cept of risk regarding probability of approach of threat and 

risk of negative consequences, various by the sizes, from im-

pact of threats. 

Keywords: threats, risks, ensuring economic security, 

measure of counteraction to threats, expenses on ensuring 

economic security, strategy of ensuring economic security, 

reference points of economic security, objects of economic se-

curity. 
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КАДРОВА БЕЗПЕКА ІНТЕГРОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ:  

ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ 
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У статті визначено роль і місце кадрової безпеки інтег-

рованих промислових структур як складової економічної 

безпеки. Досліджено наукові підходи вчених до визначення 

категорії кадрова безпека підприємства та її специфіч-

них ознак.  Подано бачення сутності поняття кадрової 

безпеки інтегрованих промислових структур, виокремле-

но її особливості та визначено основні складові кадрової 

безпеки ІПС. Уточнено категорію загроза, запропоновано 

класифікацію загроз кадрової безпеки інтегрованих про-

мислових структур. Надано основні загрози кадрової без-

пеки ІПС за сферою виявлення.    
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Вступ. Сучасні умови функціонування еконо-

мічних суб’єктів господарювання в Україні  харак-

теризуються глобалізацією економічних процесів, 

складністю нових  нормативно - правових і ринко-

вих відносин, консолідацією власності, зростанням 

рівня і ступеня конкуренції між товаровиробниками, 

об’єднанням підприємств і реорганізацією вже ство-

рених інтегрованих промислових структур (далі 

ІПС). 

Інтеграційні процеси в промисловості як ре-

зультат поглиблення і розширення взаємозалежності 

окремих підприємств потребують теоретичного 

осмислення і визначення об'єктивних передумов 

створення, функціонування, позитивних і негатив-

них наслідків виникнення ІСП та їх впливу на еко-

номіку України в цілому.  

Вітчизняні ІПС є складним і неординарним 

економічним явищем, утвореним внаслідок посту-

пового об’єднання простих систем, що послугувало 

ускладненню їх функціонування та управління.   

Труднощі, які іманентно притаманні управлінню та-

кими об’єднаннями, пов’язані, передусім, з неузго-

дженістю підсистем управління та розбалансованіс-

тю ресурсообміну акторів об’єднання. Такі трудно-

щі є головною причиною виникнення економічних 

небезпек щодо функціонування та управління про-

мисловими об’єднаннями, зумовлюючи необхід-

ність забезпечення їх економічної безпеки, яке є не-

можливим без дієвого функціонування підсистеми 

кадрової безпеки, що передбачає визначення мети, 

завдань, принципів, об’єктів, суб’єктів та механізму 

її забезпечення у системі економічної безпеки ІПС. 

Отже, питання кадрової безпеки у системі економі-

чної безпеки ІПС набувають особливої значущості.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

показав, що питання кадрової безпеки постійно пе-

ребувають у центрі уваги науковців. Теоретичні ос-

нови кадрової безпеки та спроба оцінювання її рівня 

на основі загальних показників діяльності підприєм-

ства знайшли відображення в працях вітчизняних і 

зарубіжних науковців Г. В. Козаченко, О. М. Ляше-

нко, , В. Г.  Алькема, В. П. Пономарьова, І. Я.  Бур-

ди, А. Я. Кібанова, В. Л. Ортинського, І. П. Мігус, В. 

І. Франчук, Н. А. Подлужної, В. А. Ліпкан, І.Г. Чу-

маріна, Н. К. Швець й інших [1,2,3,5,10,12, 

15,16,17,19]. Однак відсутні комплексні досліджен-

ня поняття "кадрова безпека ІПС", яке має свою 

специфіку, складові, рівні забезпечення, критерії 

оцінки та інше. Проте, на наш погляд, саме кадрова 

безпека набуває особливої важливості та є однією з 

умов життєздатності і конкурентоспроможності 

ІПС. Дослідження понятійно-категоріального апара-

ту кадрової безпеки ІПС слід визнати практично ві-

дсутніми.   

Метою статті є визначення кадрової безпеки 

ІПС, як однієї із найважливіших складових економі-

чної безпеки ІПС, систематизація наукових праць 

зарубіжних та вітчизняних вчених і практиків з пи-

тань кадрової безпеки та дослідження й розкриття 

суті, змісту, складу та основних загроз кадрової без-

пеки ІПС.  

Матеріали і результати дослідження. На ряду 

з фінансовою складовою економічної безпеки ІПС, 

одну з головних, а можливо й найголовнішу роль 
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займає інтелектуальна й кадрова складова [2,9,11]. 

Безумовно, всі інші складові економічної безпеки 

ІПС, відіграють значущу роль в процесі функціону-

вання ІПС, виконують ті необхідні функції, які зу-

мовлюють ефективну діяльність ІПС та забезпечу-

ють його такими необхідними властивостями як за-

хист та конкурентоспроможність, але саме інтелек-

туально-кадрова ланка виглядає найбільш суттєвою 

та специфічною.   

Необхідність приділення особливої уваги кад-

ровій безпеці ІПС як ключовій функціональній 

складовій економічної безпеки ІПС, вмотивованої 

роллю персоналу, який одночасно є і об’єктом, і 

суб’єктом загальної системи економічної безпеки 

ІПС послугувало підґрунтям для уточнення розу-

міння кадрової безпеки, визначення її відмінностей 

та особливостей.  

Персонал є найбільш вагомим ресурсом ІПС, 

основа забезпечення її стійкості, конкурентоспро-

можності та економічної безпеки. На мікрорівні лю-

дина, виконуючи функції персоналу певної ІПС, 

стає найважливішим інструментом, який забезпечує 

високу ефективність діяльності та досягнення місії. 

Зазначене знаходить підтвердження в структурі дов-

гострокових інвестицій в економічно розвинених 

країнах, де сьогодні переважають вкладення не в 

нове обладнання і технології, а в підготовку та роз-

виток наукового, технологічного персоналу й 

управлінських кадрів. Наприклад, в Японії на нові 

технології й устаткування витрачається 8% ВВП, а 

на освіту і перепідготовку персоналу – 16%, у США 

ця частка становить 20% ВВП. Водночас персонал 

впливає на всі сфери життєдіяльності підприємства, 

виконуючи роль як об’єкта, так і суб’єкта економіч-

ної безпеки [9].  

Один з найбагатших людей в Світі, Уорен Ба-

ффет, говорив: "Наймаючи людей, я звертаю увагу 

на три якості. Перше - цілісність, друге - інтелект і 

третє - висока енергетика. Але при відсутності пер-

шого - два інших вб'ють вас!" 

Словом "цілісність" перекладач назвав те, що в 

Україні прийнято називати порядністю. 

Однак цілісність - це щось більше, ніж поряд-

ність. Цілісність Людини - ще і вже зріла особис-

тість, тобто сформовані моральні цінності людини. 

Плюс порядність дорівнює діяльність виходячи з 

цих своїх моральних цінностей. 

А поки не сформовані моральні цінності - не-

зріла особистість, і порядним, як не крути, - бути не 

вийде, напевно. 

З’ясуванню сутності кадрової безпеки ІПС та 

виокремленню її особливостей має передувати кон-

кретизація деяких термінологічних положень . 

Дослідження свідчать, що до  останнього часу 

саме поняття «кадрова безпека» у нашій управлінсь-

кій практиці було відсутнє, хоча в системі управлін-

ня кожної організації існувала підсистема управлін-

ня кадрами і соціальним розвитком колективу. Про-

те і на сьогодні особливу увагу науковці приділяють 

дослідженню понять "кадрова безпека держави", 

"кадрова безпека регіону", "кадрова безпека підпри-

ємства" (табл. 1) [1,2,3,5,8,9,10,12], але відсутні 

комплексні дослідження поняття "кадрова безпека 

ІСП", яке має свою специфіку й особливості засто-

сування. В табл. 1 наведено основні визначення по-

няття "кадрова безпека підприємства". 

Беручи до уваги визначення понять економічна 

безпека підприємства, які подано в табл. 1, їх доці-

льно розділити на три частини за ключовими слова-

ми: перший, за якими кадрова безпека є частиною 

економічної безпеки і  процесом запобігання загро-

зам, друга, упорядкована сукупність певних елемен-

тів і третя, забезпечення процесу управління персо-

налом.  

Таким чином, кадрова безпека була й залиша-

ється поняттям складним і багатогранним, тому віт-

чизняні та зарубіжні автори виокремлюють різні пі-

дходи до визначення поняття та розуміння сутності і 

змісту трактування категорії «кадрова безпека». Го-

ловним завданням кадрової безпеки є запобігання 

негативним впливам на систему економічної безпе-

ки підприємства через ризики і погрози, пов’язані з 

персоналом, його інтелектуальним потенціалом і 

трудовими відносинами загалом;  визначення цілей 

діяльності організації на найближчу та віддалену 

перспективу, в контексті розгляду питання про за-

безпечення економічної безпеки.  

Отже, дослідивши наявні у сучасному безпе-

кознавстві поняття кадрової безпеки підприємства, 

формулювання її мети та завдань, специфіку функ-

ціонування і управління ІПС [4,6,11] маємо обрати 

авторську позицію щодо розуміння кадрової безпе-

ки ІПС.  

Під кадровою безпекою ІПС пропонуємо розу-

міти здатність до збереження організаційної, інфор-

маційної та соціально-економічної цілісності такої 

структури внаслідок протистояння й подолання ри-

зиків та загроз пов’язаних з персоналом, інтелектуа-

льним потенціалом і трудовими відносинами зага-

лом, що існують як у зовнішньому, так і в її внутрі-

шньому середовищі, шляхом узгодження інтересів 

та досягнення збалансованості трудових ресурсів в 

часі та просторі. 

Наріжним каменем такого розуміння кадрової 

безпеки є одна з найважливіших властивостей ІСП, 

якою є її цілісність, порушення якої призводить до 

руйнування кадрової безпеки ІСП. Набір таких 

ознак цілісності зумовлений, перед усе, специфікою 

утворення самих ІСП, а саме – необхідністю ство-

рення єдиного організаційно-інформаційного, соціа-

льно-економічного простору взаємодії її акторів.  

Під організаційно-інформаційним цілісністю 

розуміється взаємодію організаційних та інформа-

ційних процесів, які нерозривно пов'язані з економі-

чними та технологічними процесами та формують 

контури управління економічною безпекою ІСП. Ві-

дповідно, соціально-економічна цілісність являє со-

бою взаємодію соціальних та економічних процесів, 

які нерозривно пов'язані з організаційно-

інформаційним   процесами  та  формують   контури  
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Таблиця 1  
Визначення поняття "кадрова безпека підприємства" 

Джерело Визначення 

О.М. Ляшенко     

[2, с. 24] 

 

процес запобігання негативним впливам на економічну безпеку підприємства через ризики і 

погрози, пов'язані з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносина-

ми загалом. 

Н.А. Швець      

 [13, с. 47] 

 

комплекс дій керівництва організації, який включає в себе безпеку життєдіяльності, соціа-

льно-мотиваційну безпеку, професійну     безпеку та анти конфліктну безпеку, які в свою 

чергу також мають складові і спрямовані на захист кадрового складу організації. 

Бурда І. Я. [12, с. 34]  підсистема економічної безпеки підприємства, що являє собою упорядковану сукупність 

елементів, які можуть належати іншим підсистемам,  комплексна взаємодія котрих слугує 

цілям протидії загрозам його внутрішнього і зовнішнього середовища завдяки ефективності 

використання наявних ресурсів та усунення перешкод у реалізації інтересів підприємства та 

скерована на досягнення динамічної рівноваги системи економічної безпеки підприємства. 

Д . Староверов  

[8, с. 34] 

відіграє домінуючу роль в системі економічної безпеки компанії, оскільки «це робота з пер-

соналом,  кадрами, які в будь-якій організації первинні» 

О.А. Кіріченко 

 [21, с. 104] 

 

правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом: вирішення право-

вих питань трудових відносин, підготовка нормативних документів, що їх регулюють, за-

безпечення необхідною інформацією всіх підрозділів управління персоналом, що   скоріше 

є функціями кадрової безпеки або її задачами. 

М.Г. Луньов 

[19, с. 62] 

синтетична категорія: економічної теорії,  теорії управління персоналом, економіки праці, 

соціології, політології; 

 уніфікована категорія, яка виявляється на всіх рівнях від окремо взятого підприємства до 

національної економіки. 

Р.Б. Зеленов 

[9, с. 47] 

такий економічний стан організації, за якого кадровий склад здатний показувати максима-

льні показники своєї діяльності.  

М.М. Єрмошенко 

[17, с. 84] 

процес мінімізації негативних чинників на кадровий склад організації за допомогою методів 

захисту цілісності виробничої одиниці.  

Кібанов А.  

[10, с. 214] 

генеральний напрям кадрової роботи, сукупність принципів, методів, форм організаційного 

механізму з опрацювання цілей, завдань, що спрямовані на збереження, зміцнення і розви-

ток кадрового потенціалу, а також створення відповідального та високопродуктивного згур-

тованого колективу, який здатен вчасно реагувати на мінливі вимоги ринку з урахуванням 

стратегії розвитку організації 

Поскрипко Ю. А. 

[9, с. 32] 

складова функціональної підсистеми СЕБП, спрямована на запобігання негативним впли-

вам та досягнення і підтримку рівня захищеності СЕБП від ризиків та загроз, пов’язаних із 

персоналом 

Єгорова О.С. [13]  Процес запобігання негативних впливів на економічну безпеку підприємства через ризики і 

загрози, пов’язані з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносина-

ми в цілому. 

Мехеда Н.Г. [20] Комплекс дій та взаємовідношень персоналу, за якого відбувається ефективне економічне 

функціонування підприємства, його здатність протистояти внутрішнім і зовнішнім впливам 

і загрозам,пов’язаним з персоналом, діагностика та прогнозування впливу персоналу на по-

казники роботи,його інтелектуальний потенціал і трудові відносини загалом. 

В.Д. Шумський 

[19] 

такі умови діяльності організації, за яких кадровий її склад максимально захищений від 

впливу зовнішніх негативних факторів або ж внутрішніх (засоби виробництва), і мінімізація 

отримання фізичних чи психологічних травм є маловірогідною. 

Л.М. Висоцька [9] 

 

характеристика стану економічної системи при якому відбувається ефективне функціону-

вання всіх її функціональних складових, забезпечення захищеності та здатність протистоянь 

внутрішнім і зовнішнім впливам і загрозам пов’язаних з персоналом, змістовний та струк-

турний аналіз, діагностика та прогнозування впливу діяльності персоналу на внутрішні та 

зовнішні показники вказаної економічної системи. 

 

управління економічною безпекою ІСП. Обидва на-

бори ознак цілісності неможна розглядати відокрем-

лено, їх також слід розглядати як цілісне утворення, 

оскільки зміна одного набору ознак зумовлює зміну 

іншого набору в загальній їх сукупності, внаслідок 

чого може змінюватися як стан кадрової безпеки 

ІСП, так і цілісність ІСП загалом. 

Уявлення про кадрову безпеку як систему до-

цільно доповнити визначенням її суб’єктної 

об’єктної структури, оскільки будучи соціально-

економічною системою вона регулюється та управ-

ляється, а функціональне спрямування її рівнів про-

являється у діяльності відповідних суб’єктів кадро-

вої безпеки та їх впливові на об’єкти через відповід-

ні механізми[9]. Таким чином, до внутрішніх 

суб’єктів кадрової безпеки варто відносити, крім ка-

дрових служб і служб безпеки, також і менеджерів 

та керівників відповідних підрозділів, які на місцях 

реалізують ряд важливих функцій щодо забезпечен-

ня кадрової безпеки. Внутрішнім суб’єктом кадрової 

без- пеки, на нашу думку, виступає і персонал підп-

риємства – шляхом прямого або ж опосередкованого 

впливу на дії адміністрації підприємства, кадрові та 

інші служби, представників трудового колекти- ву, 
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зовнішні структури тощо[9].  До зовнішніх суб’єктів 

кадрової безпеки, здатних чинити вплив на неї, за-

безпечувати умови її функціонування, удосконален-

ня шляхом збору і аналізу необхідної інформації, 

отримання нових даних щодо способів організації 

роботи з персоналом або ж брати на себе функції 

управління ним, доцільно відносити рекрутингові 

агентства, державні служби зайнятості, органи ста-

тистики, НДІ, органи влади різних рівнів, компанії, 

що надають послуги аутсорсингу тощо.  

Кадрова безпека ІПС є комбінацією складових 

пов’язаних між собою складними і часто завуальо-

ваними зв’язками: 

безпека життєдіяльності; 

безпека здоров`я (створення певних умов праці 

працівникам по запобіганню травматизму, захворю-

вання на підприємствах ІПС); 

фізична безпека (виконання комплексу заходів, 

щодо недопущення порушень правил безпеки);  

соціально-мотиваційна безпека; 

фінансова безпека (фінансова, грошово-

кредитна платоспроможність працівників; впевне-

ність в своєму робочому місці; оплата праці, яка 

враховує обсяг, кваліфікацію, професіоналізм і 

якість виконаної роботи); 

кар`єрна безпека (професійно-кваліфікаційне та 

посадове просування працівників, заохочення в при-

стосуванні своєї кваліфікації до вимог робочого мі-

сця, в гарантіях виробничого зростання (планування 

кар'єри)); 

підвищення особистої мобільності на ринку 

робочої сили; отримання шансів для самореалізації 

на робочому місці; 

естетична безпека (проведення загальноосвіт-

ніх семінарів, конференцій, групових дискусій; мо-

тивація задоволення персоналу своєю роботою; по-

ліпшення власного іміджу кожного працівника); 

адміністративно-незалежна безпека (створення 

умов для відсутності можливості призначення непі-

дготовлених і некомпетентних кадрів, що знахо-

дяться у «родинних» стосунках з власниками, засно-

вниками, акціонерами підприємства до керівництва 

трудового колективу персоналу). 

Професійна безпека: 

безпека праці (система принципів, підходів і 

дій, яка спрямована на створення певних умов праці 

(рівень оплати праці, посада, обладнання робочого 

місця), з урахуванням новітнього, передового досві-

ду на ринку праці); 

інформаційна безпека (прогнозування структу-

ри персоналу, визначення потреби в кадрах, плану-

вання, залучення та розміщення персоналу; оціню-

вання результатів праці для виявлення потенціалу 

кожного працівника); 

пенсійно-страхова безпека (соціальний захист 

працівників, страхування, медичне обслуговування); 

безпека володіння сучасними знаннями (впро-

вадження новітніх технологій у розвиток персоналу, 

удосконалення рівня професійних знань, навичок, 

умінь, здібностей у зв'язку з розвитком науково-

технічного прогресу). 

Антиконфліктна безпека: 

патріотична безпека (створення психологічного 

клімату в колективі на основі позитивного відно-

шення до підприємства, що характеризується пси-

хологічними показниками об’єднаності працівників, 

яка забезпечує узгодженість, безконфліктність спіл-

кування, відповідальність та обов’язок, товариську 

допомогу, вимогливість до себе та іншого в інте-

ресах виробництва); 

психолого-комунікаційна безпека (сприяння 

міжособистісним комунікаціям і створенню сприят-

ливого мікроклімату);  

врахування інтересів і побажань працівників;  

задоволеність міжособистісними стосунками 

по вертикалі ((керівник-підлеглі) та горизонталі (ви-

конавці)) [12].   

Основною метою забезпечення кадрової безпе-

ки ІПС є стабільний розвиток ІПС, та її акторів за 

рахунок забезпечення та підтримки належного стану 

кадрової безпеки, реалізації кадрового потенціалу та 

мінімізації ризиків і загроз, пов’язаних із персона-

лом. 

Основними завданнями забезпечення кадрової  

безпеки ІПС  є розробка та реалізація комплексу за-

ходів із прогнозування та аналізу потенціальних і 

реальних загроз та ризиків з боку персоналу, вста-

новлення причин загроз та ризиків і можливих нас-

лідків цього впливу, заходів із попередження та мі-

німізації, визначення показників та індикаторів кад-

рової безпеки та обґрунтування критеріїв їх оцінки, 

ресурсного й функціонального забезпечення кадро-

вої безпеки, заходи з її удосконалення. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі дослі-

дження загроз діяльності підприємства є доволі ак-

туальним. 

Однак погляди науковців на сутність і контекст 

застосування поняття "загроза" мають низку розбі-

жностей. Поняття "небезпека" та "безпека" є юриди-

чними нормами міжнародного та національного 

права. Глибоке дослідження питань загроз предста-

влено в монографії О.М. Ляшенко. Автор, спираю-

чись на думку провідних науковців чітко розділяє 

поняття "безпека", "небезпека", "загроза" і "ризик", 

дає детальний опис схематичній картині загроз, кла-

сифікує за певними критеріями та розкриває сут-

ність поняття "загроза".  Загроза – це кінцева стадія 

несприятливих умов, після яких спричиняється 

шкода [2]. Однак окремі наковці схильні ототожню-

вати поняття "загроза", "небезпека" та "ризик", що 

пояснюється багатоаспектністю та складністю кож-

ного із цих понять. Багато в чому таке ототожнення 

понять та плутанина з ними породжені тлумаченням 

у словниках [7, 12,19]. 

Слід зазначити, що дослідження суб’єктно-

об’єктних відносин кадрової безпеки дозволяє дійти 

висновку, що в їх основі містяться загрози, які реа-

лізуються суб’єктом загроз щодо об’єкта безпеки 

актора ІПС або ІПС в цілому. 
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Проаналізувавши роботи українських нау-

ковців [1,2,3,10,12,14,16,19] та зробивши висновки, 

пропонуємо систематизацію загроз ІСП, яка пред-

ставлена в табл. 2. 
Таблиця 2 

Систематизація загроз кадрової безпеки ІСП  

Критерій системати-

зації 

Види загроз 

Джерело виникнення суб'єктивні; 

об'єктивні 

За сферою виникнен-

ня 

зовнішні;  

внутрішні 

За ймовірністю на-

стання:  

явні; 

реально існуючі та латентні; 

приховані; 

замасковані 

Термін прояву загро-

зи 

короткострокова; 

середньострокова; 

довгострокова 

Ступень системності системні; 

несистемні (унікальні) 

Рівень виникнення мікрорівень (актор ІСП); 

групові (декілька акторів 

ІСП); 

регіональні; 

державні; 

глобальні (світові) 

Можливість  

прогнозування 

передбачувані; 

частково передбачені; 

непередбачені 

Наслідки загальні; 

локальні 

Імовірність настання катастрофічні; 

значні; 

незначні 

Можливість запобі-

гання 

форс-мажорні; 

нефорс-мажорні 

За природою виник-

нення 

політична; 

нормативно-правова; 

виробнича; 

комерційна; 

фінансова; 

природно-екологічна; 

демографічна; 

екологічні 

 

Надана класифікація загроз кадровій безпеці 

ІПС виступає своєрідним помічником у виявленні 

проблем кадрової складової. Тобто, для ліквідуван-

ня цих проблем, необхідно розуміти до якого на-

пряму виникнення вона відноситься, що може пос-

лужити причиною появи такої загрози, які можуть 

бути збитки від неї, і, найголовніше, який алгоритм 

її ліквідації. Насправді, класифікаційних ознак за-

гроз кадровій безпеці ІПС значно більше, і кожна з 

них має свої особливості, тому розуміння процесу 

утворення таких загроз і розуміння важливості цьо-

го питання у сучасному економічному житті ІПС за-

слуговує на окрему увагу з боку керуючого складу 

ІПС.   Наведена систематизація загроз ІСП харак-

теризується широким діапазоном загроз та небез-

пек, їх виникнення, та й вона не відображає ту зна-

чну кількість загроз ІСП залежно від розміру, спе-

цифіки, спеціалізації ІСП та ін. Найбільш пошире-

ною в науці є класифікація загроз за сферою вини-

кнення. За цією ознакою розрізняють внутрішні і 

зовнішні небезпеки. Зовнішні загрози в ІСП мають 

два рівні: стосовно всього ІСП, тобто така зміна 

навколишнього середовища, яка може завдати зби-

тків ІСП, та стосовно її акторів 

[1,2,3,9,10,12,15,17,18,19]. 

Основні приклади внутрішніх та зовнішніх за-

гроз кадровій безпеці ІПС представлено в табл. 3. 

Без сумніву, менеджери персоналу можуть 

продовжити цей список, що й треба зробити, про-

аналізувавши стан кадрової роботи з огляду на без-

пеку як беззбиткову складову трудових відносин в 

ІПС. 

Основною ж причиною таких загроз є неефек-

тивна робота керівників в області управління кадро-

вим складом ІПС, яка в свою чергу породжує про-

блеми в інших сферах діяльності ІПС. Ідентифіка-

ція, систематизація загроз кадровій безпеці ІПС, ро-

зробка заходів їх виявлення, попередження та ней-

тралізації є важливим аспектом функціонування 

кадрової безпеки ІПС. 

Таким чином, кадрова безпека ІПС є однією з 

найважливіших складових системи економічної без-

пеки, тому що стосується найважливішого ресурсу 

виробництва - людини. Будується вона на різнома-

нітних підходах. Кожний з них відрізняється так би 

мовити способом розглядання кадрової безпеки ІПС 

з позиції керівників та під впливом різноманітних 

чинників, які фактично є  їх утворюючими елемен-

тами. Забезпечити нормальний процес праці робіт-

никам та зберегти ефективність діяльності виробни-

цтва є першочерговими цілями сучасних менедже-

рів. З огляду на сучасні умови виробництва, досягти 

таких цілей, може далеко не кожний керівник, для 

цього йому потрібно дослідити стан кадрового ме-

неджменту ІПС, визначитись з сильними та слабки-

ми сторонами і на основі отриманої інформації вір-

ним способом побудувати свої дії.   
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Таблиця 3 

 

Основні загрози кадровій безпеці ІПС за сферою виявлення [2,3, 15,17 ]. 

 

Сфера  

виникнення 

Загрози кадровій безпеці ІПС 

В
н

у
тр

іш
н

і 
за

гр
о
зи

: 

 

невідповідність кваліфікації працівників їхнім повноваженням;    

недостатня кваліфікація працівників; 

слабка організація системи управління персоналом; 

інформаційній безпеці, яка пов’язана з діяльністю персоналу і реалізується у формі  

розповсюдження конфіденційної інформації, а також недостовірність або видалення  

інформації, яку використовує організація у своїх потребах; 

безпеці організації з боку власних робітників, які в силу своєї безвідповідальності чи злого умислу 

здатні  нанести шкоду її інтересам 

прояви девіантної поведінки персоналу: шахрайство, крадіжка,  

негативний вплив на моральний клімат у колективі, конфліктність,  а також прояви мобінгу, булін-

гу, харасменту та пресингу за недостатнього моніторингу та контролю 

відсутність системи зворотного зв’язку при забезпеченні кадрової безпеки 

слабка організація системи навчання; 

неефективна система мотивації; 

помилки в плануванні ресурсів персоналу; 

зниження кількості раціоналізаторських пропозицій, ініціатив; 

відхід кваліфікованих працівників; 

працівники зорієнтовані на вирішення внутрішніх тактичних завдань; 

працівники зорієнтовані на дотримання інтересів підрозділу; 

відсутність корпоративної політики або вона «слабка»; 

неякісні перевірки кандидатів для приймання на роботу. 

З
о
в
н

іш
н

і 
за

гр
о
зи

: 

 

загроза рейдерства та загроза банкрутства 

зі сторони кримінальних структур та окремих зловмисників, які прагнуть реалізувати свої цілі, які 

стосуються захвату чи іншого способу нанесення збитку; 

з боку держави, у лиці різноманітних служб та перевірок; 

умови мотивації у конкурентів кращі (неважко за такого розкладу спрогнозувати перехід  

провідних фахівців до конкурентів); 

настанова конкурентів на переманювання; 

тиск на працівників ззовні; 

потрапляння працівників у різні види залежності; 

інфляційні процеси (неможна не враховувати під час розрахунку заробітної плати і  

прогнозувати її динаміки).  

 
Висновки. Вищевикладене дозволило зробити 

певні висновки. По-перше,  слід визнати системну 
природу кадрової безпеки ІПС яка представляє со-
бою підсистему економічної безпеки ІПС, що забез-
печує підтримку стабільного функціонування і пос-
тійного розвитку акторів ІПС зокрема, та ІПС в ці-
лому. 

По-друге, під кадровою безпекою ІПС слід  ро-
зуміти здатність до збереження організаційної, ін-
формаційної та соціально-економічної цілісності та-
кої структури внаслідок протистояння й подолання 
ризиків та загроз пов’язаних з персоналом, інтелек-
туальним потенціалом і трудовими відносинами за-
галом, що існують як у зовнішньому, так і в її внут-
рішньому середовищі, шляхом узгодження інтересів 
та досягнення збалансованості трудових ресурсів в 
часі та просторі. 

По-третє,  кадрова безпека ІПС є комбінацією 
складових пов’язаних між собою складними і часто 
завуальованими зв’язками такими як безпека життє-
діяльності, безпека здоров`я, соціально-мотиваційна 
безпека, фінансова безпека, кар`єрна безпека, есте-

тична безпека, адміністративно-незалежна безпека, 
професійна безпека, антиконфліктна безпека. Осно-
вними завданням забезпечення кадрової  безпеки 
ІПС  є досягнення поставлених цілей і результатів 
діяльності шляхом формування, постійного забезпе-
чення та моніторингу оптимальних умов відтворен-
ня персоналу, нарощення його інтелектуального по-
тенціалу як основи стійкості до загроз. 

 Наразі питання кадрової безпеки потребують 
подальшого наукового дослідження, оскільки вони 
визначають ступінь захищеності ІПС за професій-
ними, інтелектуальними, соціально-економічними, 
культурними і іншими параметрами персоналу. Пе-
рспективним напрямом подальших наукових дослі-
джень також є питання оцінки рівня кадрової безпе-
ки ІПС, який, у свою здійснюється на основі моні-
торингу якісних критеріїв та їх кількісних парамет-
рів.  

Саме ефективна реалізація заходів кадрової 
безпеки, на наш погляд, дозволить ІПС утримувати 
лідируючі позиції в умовах жорсткої конкурентної 
боротьби. 
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Чорна О. Ю. Кадрова безпека інтегрованої промисло-

вої структури: поняття, склад та основні загрози 

В статье рассмотрены роль и место кадровой без-

опасности интегрированных промышленных структур 

как составляющей экономической безопасности. Иссле-

дована научные подходы ученых к определению категории 

кадровая безопасность предприятия и его специфических 

признаков. Представлено видение сущности понятия кад-

ровой безопасности интегрированных промышленных 

структур, выделены ее особенности и определены основ-

ные составляющие кадровой безопасности интегриро-

ванных промышленных структур. Уточнено категорию 

угроза,определена классификация угроз кадровой безопас-

ности интегрированных промышленных структур. По-

дробно рассмотрены основные угрозы кадровой безопас-

ности интегрированных промышленных структур по 

сфере обнаружения. 

Ключевые слова: кадровая безопасность интегри-

рованной промышленной структуры, целостность, ак-

тор, система, субъекты, объекты, влияние, составляю-

щие, угрозы, риски 

 

Сhernay O.Y. Personnel security of integrated 

industrial structures: concept, components and main 

threats 

The article defines the role and the place of personnel 

security of integrated industrial structures as a component of 

economic security. The scientific approaches of researchers to 

determine the category of personnel security of the enterprise 

and its specific features are researched. Also the vision of the 

concept of personnel security of integrated industrial struc-

tures is presented, its features and its main components are 

determined. The category of threats is specified, as well as the 

classification of threats to the personnel security of the inte-

grated industrial structures is proposed. The main threats of 

integrated industrial structures personnel security in the area 

of detection are given.  

Keywords: personnel security of the integrated industri-

al structure, integrity, actor, system, subjects, objects, influ-

ence, components, threats, risks. 

 

Чорна О.Ю. – доцент кафедри менеджменту та маркетин-

гу, к.е.н., доц., Східноукраїнського національного універ-

ситету імені Володимира Даля. 

 

Рецензент: д.е.н., доц. Овчаренко Є. І. 

                                          
                                                 Стаття подана 24.05.2017. 

 

   
 

http://fp.cibs.ck.ua/files/1202/12maisam.pdf


250      ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 6 (236) 2017 

 

 

УДК 536.75:330.46 

 

ЕНТРОПІЯ ЯК МІРА ВПОРЯДКОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
 

Штапаук С. С. 
 

 

ENTROPY AS THE MEANING OF THE ECONOMIC SYSTEM 
 

Shtapauk S. S. 
 

 

 
Наведено огляд поглядів на розуміння ентропії та інтерп-

ретацію її показника у природничих науках, виявлено за-

кономірності його еволюції з розвитком науки. Визначено 

причини поширення поняття «ентропія» за межі природ-

ничих наук. Проаналізовано підходи до розуміння ентропії 

в економічних науках. Встановлено сутність ентропії 

економічної системи, виходячи з її загальнонаукових 

ознак. Виявлено параметри визначення ентропії та фор-

малізовано його показник для економічної системи як міри 

невизначеності ступеню реалізації функції системи за ра-

хунок реалізації функцій її суб’єктів. 

Ключові слова: ентропія, економічна система, невизна-

ченість, енергія, інформація, функція. 

 

 

Вступ. Функціонування економічної системи 

складається з двох протилежних процесів: організа-

ції і дезорганізації. Сутність першого полягає у впо-

рядкуванні суб’єктів (елементів) системи і внутріш-

ньосистемних зв’язків для реалізації функції систе-

ми у заданих параметрах. Других є наслідком при-

родного прагнення будь-якої системи до безладного, 

хаотичного стану. У поєднанні цих двох процесів 

виникає і третій процес – самоорганізація – спрямо-

ваний на реалізацію функції системи через реаліза-

цію функцій її суб’єктів. Пошук механізмів самоор-

ганізації економічної системи – складне, проте акту-

альне завдання, вирішенням якого протягом остан-

нього часу займається багато вітчизняних і зарубіж-

них спеціалістів. Проте їх винайдення неможливе 

без достатнього розуміння сутності процесів, що 

протікають в економічній системі, без їхньої пара-

метризації, вимірювання і оцінки. 

Важливою характеристикою стану будь якої си-

стеми є її ентропія, яка загалом характеризує міру 

впорядкованості системи, її спрямованості на реалі-

зацію власної функції. Виведений понад 150 років 

назад для пояснення певних фізичних процесів, він 

досить швидко поширився в інших наукових галу-

зях, а з другої половини XX ст. з’явилися і спроби 

його використання в економіці. Проте формального 

підходу до визначення ентропії економічних систем, 

який широко застосовується відносно фізичних чи 

інформаційних систем, до цього часу не існує. 

Ця проблема, викликана, з одного боку, необ-

хідністю оцінки ентропії економічних систем, а з 

другого, – відсутністю практичного інструментарію 

такої оцінки, і обумовила необхідність написання ці-

єї статті. 

Метою статті є визначення сутності ентропії 

економічних систем. Для її досягнення виникла не-

обхідність вирішення наступних завдань: 

огляду поглядів на розуміння ентропії у приро-

дничих науках та виявлення закономірностей їхньої 

еволюції; 

огляду поглядів на розуміння ентропії в еконо-

мічних науках; 

встановлення сутності ентропії економічної си-

стеми, виходячи з її загальнонаукових ознак; 

виявлення параметрів визначення ентропії та 

формалізація його показника для економічної систе-

ми. 

Огляд поглядів на визначення ентропії у фі-

зиці і математиці. У первісному значенні ентропію 

(від грецьк. ἐντροπία – зміна, поворот, перетворення) 

було визначено в межах класичної термодинаміки як 

міру незворотної дисипації енергії, її втрати, розсію-

вання в навколишній простір при переході від збу-

дженого до термодинамічно рівноважного стану [14, 

с. 13; 3; 17]. Ентропія мала компенсувати недолік За-

кону збереження енергії, який не міг пояснити, чому 

тепло завжди передається від теплого тіла до холод-

ного і ніколи навпаки. Вперше цей термін було за-

пропоновано німецьким фізиком Рудольфом Клаузі-

усом (1822–1888) в роботі «Про різні зручні для за-

стосування форми основних рівнянь механічної тео-

рії теплоти» (1865) та розкрито в його фундамента-

льній роботі «Механічна теорія тепла» (1864-1867) 

[5, с. 448]. Він визначив зміну ентропії термодина-

мічної системи в оборотному процесі dS як відно-

шення зміни кількості теплоти dQ до величини аб-

солютної температури T: 

 



ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 6 (236) 2017     251 

 

 

T

dQ
dS  . 

 

Наведене рівняння визначає не саму ентропію, 

а лише її зміну. Р. Клаузіус з цього приводу зауважує, 

що величина dS «є диференціалом певної пов’язаної 

зі станом тіла величини, причому такої, яка повніс-

тю визначена, якщо відомо стан тіла у конкретний 

момент, хоча нічого не було відомо про шлях, по 

якому тіло дійшло до такого стану» [5, с. 448]. Тобто 

в інтерпретації Р. Клаузіуса ентропія є характерис-

тикою конкретного стану систем безвідносно до 

процесів, які в ній протікають. Згідно другого закону 

термодинаміки ентропія існує для будь-яких рівно-

важних систем, проте наведена формула є справед-

ливою тільки для ізотермічного процесу (тобто тако-

го, що відбувається при постійній температурі). При 

її узагальненні для будь-якого квазістатичного про-

цесу (такого, що складається із станів рівноваги, які 

безперервно слідують один за одним) величина dQ 

має бути замінена на величину елементарної (не-

скінченно малої) теплоти процесу δQ, а формула 

диференціалу ентропії набуває вигляду: 

 

T

Q
dS




. 

 

Практично ентропія пояснює механізм переті-

кання енергії від одного стану в інший: в природі, як 

і в будь-якій відносно замкнутій системі енергія на-

магається від впорядкованого (вільного для подаль-

шого використання) стану до хаотичного (в якому 

вона далі використанню не підлягає). Наприклад, 

енергія бензину у двигунах внутрішнього згоряння 

перетворюється на корисну кінетичну енергію, яка 

рухає автомобіль. Проте велика частина енергії, що 

вивільнюється при згорянні бензину, перетворюєть-

ся на тепло, яке розсіюється у навколишньому сере-

довищі. Звичайно частину цього тепла можна впо-

рядкувати, спрямувавши його, наприклад, на обігрів 

салону автомобілю, проте стовідсоткове викорис-

тання енергії все одно неможливе. 

Наявність ентропії також пояснює той факт, що 

задля впорядкування певної кількості енергії, необ-

хідно затратити значно більшу кількість впорядко-

ваної енергії, розуміючи, що в процесі впорядкуван-

ня матиме місце її дисипація. 

Вагомий внесок у розуміння природи ентропії 

вніс австрійський фізик Людвіг Больцман (1844–

1906), який заклав основні засади статистичної ме-

ханіки. Зв’язок ентропії із ймовірністю стану систе-

ми, який було встановлено Л. Больцманом (і названо 

Альбертом Ейнштейном принципом Больцмана), у 

інтерпретації Макса Планка виглядає, як: 

 

)ln( kS
, 

 

де  S – ентропія термодинамічного стану систе-

ми; 

k – постійна Больцмана (k = 1,3806 ∙ 10-23 Дж/К); 

Ω – статистична вага стану системи, яка дорівнює 

кількості можливих мікростанів, за допомогою яких 

можна скласти даний макроскопічний стан [10]. 

В роботі самого Л. Больцмана формулу ентро-

пії не наведено, а величину Ω названо мірою перес-

тановки [1, с. 220]. Запропонована М. Планком фор-

мула зробила можливим поширення поняття ентро-

пії за межами фізики, ставши основою для визна-

чення ентропії в інших науках. 

Принцип Больцмана представляє собою міру 

неповноти інформації про систему. За його логікою 

збільшення складності системи збільшує її ентро-

пію. При цьому напрямок руху системи ніяким чи-

ном не впливає на значення ентропії. Проводячи фі-

зико-економічну паралель, можна стверджувати, що 

ентропія будь-якої економічної системи достатньо 

велика, оскільки всі економічні системи є складни-

ми. 

Таким чином, використання принципу Больц-

мана в економічній науці дозволяє формалізувати 

уявлення про складність економічних систем, проте 

не дозволяє вирішувати проблему їх впорядкування. 

Узагальненням принципу Больцмана в статистичній 

механіці є ентропія Гіббса, сформульована амери-

канським фізиком і математиком Джозайєй Гіббсом 

(1839–1903) у 1876 році в книзі «Основні принципи 

статистичної механіки» [2]: 
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де  pi – ймовірність перебування системи в ста-

ні i (i = 1, …, N); 

kB – позитивний коефіцієнт, який визначає вибір ма-

сштабу виміру (у термодинаміці при натуральному 

логарифмі під знаком суми відповідає постійній Бо-

льцмана). 

В подальшому через свою універсальність тер-

мін «ентропія», який від самого початку мав виклю-

чно фізичне визначення, став поширюватися у ін-

ших науках. Так, у теорії інформації його використо-

вують як міру невизначеності джерела повідомлен-

ня, в математичній статистиці – як міру невизначе-

ності розподілу ймовірностей, в теорії управління – 

як міру невизначеності стану чи поведінки систему 

у певних умовах [17]. З огляду на велику кількість 

уточнених визначень базове (у розумінні Клаузіуса) 

визначення ентропії отримало уточнюючий визнач-

ник «термодинамічна ентропія», а надалі з’явилися 

поняття «інформаційна ентропія», «диференціальна 

ентропія» та інші. 

Термін «інформаційна ентропія» запроваджено 

засновником теорії інформації, американським ін-

женером і математиком Клодом Шенноном (1916–

2001). В інтерпретації К. Шеннона ентропія H пред-

ставляє собою міру кількості різноманіття на кож-

ному кроці ланцюга Маркова [18, с. 249], міру неви-

значеності результату інформаційного процесу 

(джерела інформації), швидкість створення інфор-
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мації джерелом, що виробляє статистично незалежні 

повідомлення [15, с. 259]. Математично вона визна-

чається як: 
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де pi – ймовірність появи i-го повідомлення; 

K – певна позитивна константа, яка визначає вибір 

одиниці виміру [15, с. 260-261]. 

Не важко помітити, що і математично, і за зміс-

том ентропія К. Шеннона еквівалента ентропії 

Дж. Гіббса. 

Інформаційна ентропія дорівнює нулю виключ-

но тоді, коли один результат наступає із ймовірністю 

1, а ймовірність інших результатів дорівнює нулю, 

тобто коли має місце повна визначеність результату 

інформаційного процесу. В інших випадках ентропія 

процесу позитивна. Свого максимального значення 

log n вона досягає тоді, коли ймовірність настання 

всіх результатів однакова і дорівнює pi = 1/n [15, 

с. 262]. 

Тут слід зазначити, що значення коефіцієнту 

перед оператором суми та основа логарифму в цій та 

інших формулах ентропії виконують функцію суто 

масштабування кінцевого значення. По-перше, оби-

два параметри у формулі є взаємозалежними, оскі-

льки pkp kxx loglog  , тобто експонентне збіль-

шення основи логарифму при одночасному мульти-

плікаційному збільшенні коефіцієнту у той самі мірі 

приводить до тотожного значення виразу. По-друге, 

використання постійної Больцмана, яка є мірою 

зв’язку температури і енергії, для визначення ентро-

пії за межами термодинаміки є умовним, що підтве-

рджується іншими формулами ентропії, у яких цей 

коефіцієнт може приймати різні значення. Тому бі-

льшість учених, посилаючись на ентропію Шенно-

на, наводять формулу з двійковим логарифмом (од-

ночасно називаючи її двійковою ентропією, маючи 

на увазі двійкову природу кодування інформації). 

Розглядаючи цей показник як окремий випадок ент-

ропії Реньї, в формулі уже традиційно використову-

ється натуральний логарифм [10]. 

Подальший розвиток поглядів на ентропію так 

чи інакше пов'язано з уточненням, узагальненням чи 

наданням дещо іншого змісту ентропії Шеннона (чи 

ентропії Гіббса). Одним з таких уточнень є К-

ентропія, яку запропонована у 1958 році видатним 

радянським математиком Андрієм Миколайовичем 

Колмогоровим (1903–1987), який представив теорію 

інформації як суто математичну науку. 

А. Колмогоров визначив ентропію як середню шви-

дкість втрати інформації про систему. Величина, 

зворотна К-ентропії, має розмірність часу і визначає 

середній час, на який можна передбачити стан сис-

теми з динамічним хаосом [9, с. 137–138; 16, с. 115–

119]. Пізніше інтерпретація К-етропії була розшире-

на учнем А. Колмогорова Яковом Григоровичем Си-

наєм (нар. 1935), який пристосував її для широкого 

класу динамічних систем. Ентропія Колмогорова–

Синая (КС-ентропія) визначає середню швидкість 

розбігання в початковий момент траєкторій будь-

якого руху. 

Угорський математик Альфред Реньї (1921–

1970) ввів однопараметричну родину ентропій, які 

узагальнюють більшість виведених до того інтерп-

ретаційних формул: 
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де  α – задане дійсне число (параметр), яке за-

довольняє вимогам 0 , 1 ; 

pi = P(X = xi)  – ймовірність того, що дискретна ви-

падкова величина X дорівнюватиме своєму можли-

вому значенню; 

n – загальна кількість можливих значень випадкової 

величини X. 

Деякі з запропонованих раніше формул ентро-

пії є окремими випадками ентропії Реньї. Зокрема за 

умови, що 1  вона набуває вигляду ентропії 

Шеннона. 

Наведений огляд, хоча і містить досить багато 

визначень і підходів до інтерпретації поняття «ент-

ропія», є далеко не повним. Проте його достатньо 

для концептуалізації та формулювання поняття ент-

ропії в економічній науці. 

Розвиток розуміння ентропії в економічній 

науці. Ідея застосування законів термодинаміки в 

економіці вперше з’явилася у 1911 році в роботі анг-

лійського радіохіміка Фредеріка Содді (1877–1956) 

«Матерія і енергія» [11]. Ф. Содді стверджував, що 

політичні та соціальні коливання, економічні цикли, 

розвиток комерції і промисловості, збагачення та зу-

божіння визначаються насамперед законами термо-

динаміки. 

Поняття ентропії в економічну науку вперше 

було введено американським економістом румунсь-

кого походження, професором університету Вандер-

білта Ніколасом Джорджеску-Регеном (1906–1984), 

який заклав підвалини нового напряму в економіч-

ній науці – екологічної економіки, – в книзі «Закон 

ентропії та економічний процес» (1971) [21]. Основ-

ні ідеї Н. Джорджеску-Регена зводяться до наступ-

ного. Кількість природних ресурсів і енергії в при-

роді – величина постійна. Природа як закрита сис-

тема, підпорядковується закону ентропії: кількість 

недоступних природних ресурсів постійно підвищу-

ється, а відтак зменшується кількість доступних ре-

сурсів і енергії. Тому будь-яке виробництво, оскіль-

ки воно використовує обмежені запаси ресурсів і 

енергії, незважаючи на постійне зростання продук-

тивності, обумовлене загальним економічним зрос-

танням, врешті решт зіткнеться з проблемою спада-

ючої віддачі від затрат праці, викликаною висна-

женням запасів природних ресурсів і забрудненням 

навколишнього середовища [20]. 

Ідеї Н. Джорджеску-Регена, спочатку не прийн-

яті у науковому середовищі, згодом знайшли свій 
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подальший розвиток у роботах основоположників 

екологічної економіки американця Германа Едварда 

Дейлі (нар. 1938), автора книги «До економіки стій-

кого стану» [19] та японця Козо Маюмі (нар. 1954), 

автора книги «Витоки екологічної економіки: біое-

кономіка Джорджеску-Регена» [24], а також в моно-

графії Джеремі Ріфкіна та Теда Говарда «Ентропія» 

[25]. 

З позиції екологічної економіки будь-яка діяль-

ність, спрямована на створення тимчасової вартості 

за рахунок використання природних ресурсів, при-

чому обсяг виснаження ресурсів в енергетичному 

еквіваленті значно перевищує обсяг створених благ. 

Віддзеркалюючи закони термодинаміки на суспільні 

явища, економісти цього напряму спростовують ос-

новні положення класичної економічної теорії, запе-

речуючи можливість створення самодостатнього су-

спільства. Такий песимізм біоекономістів компенсу-

ється важливою тезою щодо необхідності урахуван-

ня екологічних аспектів в господарській і взагалі в 

суспільній діяльності. 

Положення екологічної економіки, які надають 

можливість використовувати закони термодинаміки, 

базуються на тому, що екологічна система, як і тер-

модинамічна система є закритою, а відтак додатко-

вого притоку впорядкованої енергії немає. Проте в 

останній чверті XX ст. з’являються спроби викорис-

тання ідей термодинаміки, в тому числі і показника 

ентропії, для відкритих економічних систем (народ-

ного господарства, галузей, підприємств тощо). 

Продуктивні ідеї з цього приводу містяться в робо-

тах В. Ісламутдінова [4], І. Маркіної та Д. Дьячкова 

[22], В. Млодецького [6], Н. Нізовкіної [7], 

О. Тетеріної [12], Л. Усова [13] та деяких інших. 

Нажаль, жодну з них не було доведено до рівня за-

вершеного дослідження. 

Викладення основного матеріалу. Економічна 

система – штучно організована соціальна підсисте-

ма, спрямована на виконання певних, встановлених 

ззовні суспільно-економічних функцій. Вона є відк-

ритою відносно соціальної системи в цілому, а від-

так має місце інтенсивний матеріально-

енергетичний обмін між економічною системою і 

зовнішнім середовищем. Тому розглядаючи еконо-

мічну систему з термодинамічних позицій, необхід-

но виділити принаймні чотири стани енергії (тут 

слово «енергія» використовується як універсальна 

міра будь-якого прояву властивостей матерії, пере-

ходу її руху з одних форм у інші; це слово фактично 

узагальнює різні форми обміну як всередині систе-

ми, так і з зовнішнім середовищем) (рис.). 

У кожний момент часу співвідношення цих 

станів неоднакове, оскільки постійно спостерігаєть-

ся перетікання енергії від одного стану в інший. Як і 

в закритих системах природним є процес 

зв’язування енергії (тобто перехід від впорядковано-

го до невпорядкованого стану), який протікає тільки 

в одному напрямі і збільшує ентропію системи. 

Проте паралельно відбувається «впорскування» впо-

рядкованої енергії із зовнішнього середовища, яке 

цю ентропію повинно знижувати. Крім того, в еко-

номічних системах може спостерігатися перетікання 

зв’язаної (невпорядкованої енергії із зовнішнього 

середовища). У свою чергу зовнішнє середовище 

характеризується постійним зростанням зв’язаної 

енергії (збільшенням ентропії) і ентропія макросис-

теми (економічної системи і зовнішнього середови-

ща) як закритої системи постійно збільшується. За-

галом ступінь впорядкованості економічної системи 

(її ентропія) є результатом усіх цих процесів, а здат-

ність впливати на деякі з них визначає можливість 

регулювання рівня ентропії в конкретній економіч-

ній системі. Практично ця обставина визначає рі-

вень керованості в економічній системі. 

 

 
 

Рис.  Стани енергії та напрями їх трансформації 

Елементами (суб’єктами) економічної системи 

є люди, які, у свою чергу, являють собою складну 

біосоціальну систему, яка має власні цілі і функції. 

Кожна людина реалізує ці функції згідно власних 

потреб і власного розуміння людських благ. Згідно з 

теоремою інституціональної інтеграції мотивації 

Т. Парсонса яка стверджує, що «цілі одиниць соціа-

льної системи … повинні мати значення внесків у 

функціонування соціальної або культурної системи, 

частинами яких ці одиниці є» [8, с. 49], функція еко-

номічної системи реалізується настільки, наскільки 

вона відповідає функції конкретної людини. Тому 

повноцінна реалізація функції економічної системи 

можлива тільки у тому випадку, коли вона узгоджена 

з функціями кожного її суб’єкта. 

Ступінь впорядкованості економічної системи 

визначимо показником узгодженості загальної фун-

кції економічної системи і персональних функцій її 

окремих суб’єктів. 

Нехай FC – обсяг функції, що реалізується еко-

номічною системою у цілому (загальна функція), а 

Fj – обсяг функції, що реалізується j-м конкретним 

суб’єктом економічної системи (персональна функ-

ція). Тоді міра реалізації загальної функції через пе-

рсональну функцію j-го суб’єкта може бути позна-

чена як перетин вказаних вище функцій: 
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Міра реалізації загальної функції через персональні 

функції усіх суб’єктів економічної системи при 

цьому становитиме: 
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де  m – кількість членів корпоративного суспі-

льства. 

А відтак, міра узгодженості загальної функції з 

персональними функціями суб’єктів CC може бути 

визначена наступним чином: 
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Наведений коефіцієнт фактично визначає сту-

пінь реалізації загальної функції через реалізацію 

персональних функцій суб’єктів економічної систе-

ми. Його значення знаходиться в діапазоні від нуля 

до одиниці, причому нульове значення коефіцієнту 

практично означає, що через персональні функції за-

гальна функція не реалізується, а при 1СС  вона 

реалізується у повному обсязі. 

Персональну функцію конкретного суб’єкта 

економічної системи можна представити у вигляді 

кінцевої кількості дій, які у своїй сукупності забез-

печують реалізацію його персональної функції: 

 

 njjjj aaaA ,...,, 21
, 

 

де  n – кількість дій, що складають персональну 

функцію j-го суб’єкта економічної системи. 

Нехай pij – ймовірність того, що i-та дія j-го 

суб’єкта економічної системи забезпечує реалізацію 

загальної функції: 

 

 njjjj pppP ,...,, 21
. 

 

Тоді ймовірність реалізації загальної функції за 

рахунок реалізації персональної функції j-го 

суб’єкта економічної системи можна представити як 

математичне очікування ймовірностей pij цього 

суб’єкта: 

 

 jP PMP 
. 

 

А ймовірність реалізації загальної функції за 

рахунок реалізації персональних функцій усіх 

суб’єктів економічної системи – як математичне очі-

кування ймовірностей PP: 

 

 PС PMP 
. 

 

Зниження ймовірності реалізації загальної функції 

за рахунок реалізації персональних функцій 

суб’єктів економічної системи може бути визначена 

як ентропія економічної системи. Спираючись на 

формулу ентропії, запропоновану К. Шенноном (за 

базову формулу можна було б узяти будь-яку з на-

ведених вище; ентропію Шеннона вибрано як най-

більш уживану в економічній літературі), замінюю-

чи для спрощення на підставі вищезазначеного за-

уваження двійковий логарифм натуральним та опу-

скаючи розмірну константу K, невизначеність (ент-

ропію) реалізації функції економічної системи за 

рахунок реалізації функції її j-го суб’єкта можна ви-

значити таким чином: 
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Ентропія економічної системи визначається ен-

тропією реалізації її функції за рахунок реалізації 

функцій усіх його суб’єктів. Тому для її формалізації 

необхідно враховувати ймовірності усіх дій усіх 

суб’єктів економічної системи. В остаточному ви-

гляді формула набуває вигляду: 
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Наведена формула ентропії економічної систе-

ми може бути використана для оцінки міри її впоря-

дкованості і здатності реалізовувати закладену в неї 

функцію. 

Висновки. За результатами дослідження можна 

сказати наступне. 

1. Термін «ентропія» вперше використано для 

пояснення термодинамічних законів, проте універ-

сальність ідеї невпорядкованості сприяла поширен-

ню використання ентропії в суміжних науках. 

2. В економічній науці поняття ентропії поча-

ли використовувати з 70-х років XX ст. в межах 

екологічної економіки, хоча ідея використання за-

конів термодинаміки в економіці з’явилася ще на 

початку XX ст. 

3. В останній чверті XX ст. виникли спроби 

пояснювати ентропією певні соціально-економічні 

процеси у відкритих соціальних та економічних сис-

темах. 

4. Ентропія економічної системи може бути 

визначена як невизначеність ступеню реалізації фу-

нкції економічної системи за рахунок реалізації фу-

нкцій її суб’єктів. 

Подальше дослідження повинно бути спрямоване на 

пошук механізмів практичного застосування розро-

бленої формули для оцінки ступеня впорядкованості 

економічної системи. 
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Штапаук С. С. Энтропия как мера упорядоченно-

сти экономической системы 

Приведен обзор взглядов на понимание энтропии и 

интерпретацию ее показателя в естественных науках, 

выявлены закономерности его эволюции с развитием 

науки. Определены причины распространения понятия 

«энтропия» за пределы естественных наук. Проанализи-

рованы подходы к пониманию энтропии в экономических 

науках. Определена сущность энтропии экономической 

системы, исходя из ее общенаучных признаков. Выявлены 

параметры определения энтропии и формализован его 

показатель для экономической системы как меры неопре-

деленности степени реализации функции системы за 

счет реализации функций ее субъектов. 

Ключевые слова: энтропия, экономическая систе-

ма, неопределенность, энергия, информация, функция. 

 
Stapauk S. S. Entropy as a measure of the ordering 

of the economic system 

An overview of the views on the understanding of entro-

py and the interpretation of its indicator in natural sciences is 

presented, the regularities of its evolution with the develop-

ment of science are revealed. The reasons for the extension of 

the concept of "entropy" beyond the boundaries of the natural 

sciences are determined. The approaches to understanding en-

tropy in economic sciences are analyzed. The essence of the 

entropy of the economic system is determined, based on its 

general scientific features. The parameters of the determina-

tion of entropy are revealed and its index for the economic 

system is formalized as a measure of unrepeatability of the 

degree of realization of the function of the system due to the 

implementation of the functions of its subjects. 

Keywords: entropy, economic system, uncertainty, ener-

gy, information, function. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ  

РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Шумська Г. М. 

 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  

OF ANALYSIS OF REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX 

 

Shumskaya A. 
 

 

 
У статті обґрунтовано, що всі регіони країни суттєво 

різняться за наявним промисловим потенціалом терито-

рії та ефективністю його використання. Автором запро-

поновано проведення комплексного аналізу промислового 

комплексу регіону, що забезпечить прийняття рішень 

щодо можливих сценаріїв подальшого його функціонуван-

ня і розвитку. Доведено, що забезпечення ефективного 

розвитку регіонів країни доцільно проводити шляхом орі-

єнтації сучасних підприємств на інноваційний шлях роз-

витку. Автором удосконалено положення стратегічного 

управління розвитком промислового комплексу регіону, 

методологічними засадами якого є: орієнтація на іннова-

ційний напрям розвитку промислового комплексу регіону, 

забезпечення його економічної безпеки та орієнтація на 

створення кластерних структур. 
Ключові слова: регіон, промисловий комплекс регіону, ре-

гіональна спеціалізація, органи публічної влади, регіональ-

ні кластери, інноваційний розвиток регіону, стратегічне 

управління розвитком промислового комплексу регіону 

 

 

Вступ. У сучасних умовах господарювання ро-

звиток вітчизняного промислового комплексу зали-

шається основою соціально-економічного розвитку 

країни. Разом з тим необхідність децентралізації 

державних функцій з управління соціально-

економічним розвитком регіонів, у тому числі роз-

витком регіональних промислових комплексів, об-

ґрунтовує доцільність проведення наукових дослі-

джень з розробки стратегій промислового розвитку 

регіонів. Застосування оцінки промислових компле-

ксів регіонів при цьому стає важливим інструмен-

том стратегічного планування та управління розвит-

ком промисловості регіонів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретичним аспектам аналізу промислового комплек-

су регіону приділяли значну увагу такі вчені, як: О. 

Балацький [1], Н. Гавкалова [2], К. Давискіба [3], А. 

Жулавський, Є. Лапін [4], В. Захарченко [5], 

Л. Ковальська [6], С. Лукін [7], А. Тищенко [8], 

І. Ткаченко [9] та ін. Практично усі зазначені учені 

під час аналізу промислового комплексу регіону в 

основному досліджують сформовану спеціалізацію 

регіону, однак це недостатньо для визначення мож-

ливих сценаріїв подальшого функціонування і роз-

витку промислового комплексу регіону. Сучасна 

методика аналізу використання та розвитку промис-

лового комплексу регіону, яку застосовують регіо-

нальні органи публічної влади, не зовсім відповідає 

принципам системності, комплексності та потребам 

регіонального управління. Вона зводиться до аналі-

зу основних показників розвитку промисловості 

(валовий регіональний продукт, обсяги реалізованої 

промислової продукції, обсяги капітальних інвести-

цій та ін.). У зв’язку з цим виникає необхідність 

проведення комплексного аналізу промислового 

комплексу регіону, що дозволить не тільки обґрун-

тувати напрями ефективної спеціалізації у розвитку 

регіонального господарського комплексу для пода-

льшого формування інноваційних регіональних кла-

стерів та інших інтеграційних об’єднань у регіоні, а 

й для реалізації найбільш важливих проектів регіо-

нального розвитку.  

Мета статті, з огляду на означене, полягає в 

дослідженні і розкритті особливостей теоретичних і 

методологічних аспектів аналізу регіонального про-

мислового комплексу, а також його застосування як 

базису для стратегічного управління розвитком 

промислового комплексу регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Успішність соціально-економічного розвитку регіо-

нів України залежить, перш за все, від відновлення 

промислового потенціалу. Як наслідок, від розвитку 

галузей регіонального промислового комплексу зале-

жить не тільки економічний стан регіону, створення 

належних умов для життя і праці його населення, а й 

отримання значного економічного ефекту за раху-

нок реалізації різних видів економічної діяльності і 

зовнішньоекономічних відносин відповідно до при-

родно-економічних, історичних, соціальних, еколо-
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гічних та інших умов регіону, його геополітичного 

положення.  

Слід зазначити, що промисловий комплекс ре-

гіону є основою для задоволення потреб його насе-

лення, та його слід розглядати як складову частини 

системи господарства країни. Промисловий ком-

плекс регіону характеризується певною структурою, 

яка розкриває найбільш істотні елементи, зв’язки і 

відносини системи, та виступає основою його функ-

ціонування. Структура цього комплексу розгляда-

ється у галузевому (покомпонентному), функціона-

льному та територіальному аспектах. Саме розгляд 

структури комплексу, залежно від цих аспектів, дає 

можливість розкрити його внутрішню будову та 

роль у процесі розвитку виробництва на території 

регіону. Цим визначається «триєдиність» структури 

регіонального промислового комплексу як системи 

[10]. 

Кожен регіон у межах економічного простору 

країни має власну спеціалізацію, яка є концентраці-

єю на його території конкретних видів виробництв, 

що задовольняють своєю продукцією не тільки вла-

сні потреби, але також і потреби інших регіонів кра-

їни. Галузі спеціалізації визначають місце регіону у 

територіальному розподілі праці.  

Галузева структура включає підсистеми, а са-

ме: галузі виробництва та соціальної сфери (проми-

словість, сільське господарство, транспорт, інфра-

структуру, споживання), тобто має набір галузей 

(компонентів) як галузевий поділ праці. Між компо-

нентами переважають зв’язки за сировиною і мате-

ріалами, за продукцією, за послугами. Отже, галузе-

ва (покомпонентна) структура регіонального промис-

лового комплексу є досить різноманітною. Він може 

мати різні ступені розвитку, спеціалізацію та поєд-

нання виробництв.  
Функціональна структура має три аспекти (фу-

нкціонально-галузевий, функціонально-
організаційний, функціонально-територіальний). У 
функціонально-галузевому аспекті до структури ре-
гіонального промислового комплексу включаються 
галузі і виробництва різного значення (головні, ба-
зисні, супутні, додаткові, допоміжні, обслуговуючі, 
місцеві). Так, головні (профілюючі) галузі зумов-
люють економічний профіль регіону, спеціалізацію 
його господарства та виробляють продукцію як для 
внутрішніх потреб, так і для інших регіонів. Базис-
ними галузями регіону є ті, у яких видобувається і 
виробляється сировина для подальшої переробки. 
Навколо головного виробничого процесу виникають 
супутні галузі, що раціонально використовують від-
ходи виробництва, а їх продукція задовольняє міс-
цеві потреби та вивозиться в інші регіони. Виво-
зиться також продукція додаткових галузей. Матері-
али та вироби, що необхідні для виробництва певної 
продукції, постачають допоміжні галузі. Обслуго-
вуючі галузі сприяють ефективному здійсненню 
усіх інших виробництв на території регіону. Завер-
шують комплекс місцеві галузі, що виробляють 
продукцію для місцевого споживання. Вони вини-
кають незалежно від спеціалізації регіону, хоча всі 

інші галузі комплексу впливають на них через зрос-
тання населення та місцевого господарства [11]. 

Крім того, деякі автори [10; 12 та ін.] також ви-
діляють суміжні і паралельні галузі. Взаємносуміжні 
галузі супроводжують одна одну при розміщенні, їх 
об’єднують тісні виробничі зв’язки, наприклад, ме-
талургія, коксохімія (пов’язані технологічно), гірни-
чодобувна промисловість, легка (господарств із ви-
користання чоловічої і жіночої праці). Значення цієї 
групи галузей зростає з розвитком техніки і збіль-
шенням масштабів концентрації, комбінування і ко-
операції виробництва. Паралельні галузі, тобто ті, 
що взаємно заміщуються, розвиваються відносно 
ізольовано на базі різних природних і економічних 
умов (ресурсів). Вони часто не мають між собою ті-
сних виробничих зв’язків (наприклад, чорна мета-
лургія і сільське господарство), їх об’єднує сумісне 
освоєння загальних регіональних (міжгалузевих) ре-
сурсів (трудових, мінеральних, водних тощо). Це 
означає те, що розвиток (розміщення) деяких галу-
зей у даному регіоні обмежується або виключається 
можливостями розвитку інших, ефективніших виро-
бництв. Проблема розміщення паралельних галузей, 
які можуть заміщати один одного, має об’єктивну 
основу для правильного вирішення тільки при дер-
жавному регулюванні господарства, зокрема ринко-
вого. Отже, характер поєднання галузей, ступінь їх 
взаємного тяжіння визначають істотні особливості 
регіонального промислового комплексу.  

Слід зазначити, що особливо важливу роль у 
розвитку промислового комплексу регіону викону-
ють головні галузі спеціалізації, оскільки вони за-
безпечують найбільший економічний ефект.  

Функціонально-організаційний аспект є регу-
лятором регіонального промислового комплексу і 
включає відомства, починаючи від загальнодержав-
них до місцевих, що пов’язані зв’язками управління.  

Функціонально-територіальний аспект включає 
точки функціонування (пункти, підприємства, 
центри), що пов’язані виробничо-територіальними 
зв’язками. Територіальна структура регіонального 
промислового комплексу як підсистема включає те-
риторіальні об’єднання (територіальний поділ пра-
ці), зокрема економічні зони, ареали, вузли, центри 
тощо, які пов’язані виробничо-територіальними 
зв’язками, тобто зв’язками функціонування системи. 

Територіальна структура регіонального промис-
лового комплексу характеризується різними формами 
організації виробництва на території, що створилися 
на основі внутрішньотериторіальної диференціації 
природних умов і ресурсів, у результаті галузевого і 
територіального поділу праці, ринку попиту і пропо-
зиції. 

Слід зауважити, що спеціалізація регіонального 
промислового комплексу обумовлена, перш за все, 
можливостями ефективно виробляти масову продук-
цію, тобто таку продукцію, яка, будучи дешевою, ма-
ла б значну частку в загальнорегіональному балансі. 
Здешевлення продукції відбувається за рахунок вико-
ристання сприятливих природно-економічних умов. 
Тому особливо важливим є врахування низки факто-
рів, які впливають на формування і розвиток галузе-
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вої спеціалізації у регіональних промислових ком-
плексах в Україні. Це такі фактори, як [13]: суспіль-
но-географічне положення території, соціально-
демографічна ситуація, природно-ресурсний потенці-
ал функціонування господарського комплексу регіо-
ну, екологічна ситуація, інтенсивність впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу у виробничу і 
невиробничу сфери, суспільний поділ праці тощо. 

Оскільки окремі регіони України суттєво різ-
няться за наявним промисловим потенціалом тери-
торії та ефективністю його використання, важливим 
напрямом дослідження розвитку окремих галузей 
промисловості на мезорівні є виявлення їх регіона-
льних особливостей, зокрема, проведення ґрунтов-
ного аналізу й оцінки промислового комплексу регі-
ону. 

Слід зауважити, що промисловий комплекс ре-
гіону може досліджуватися як підсистема промис-
лового потенціалу країни або економічного потенці-
алу регіону, а також у розрізі потенціалів галузей 
промисловості, кластерів та елементів. 

Темпи розвитку галузей промисловості дозво-
ляють зробити висновки про ефективність функціо-
нування сфери виробництва у конкретному регіоні 
та прогнозувати майбутні структурні пропорції. Ди-
наміку структурних зрушень певній галузі у розрізі 
регіонів можна оцінити на основі  коефіцієнта випе-
редження (зростання). З його допомогою стає мож-
ливим проведення оцінки рівномірності зростання 
обсягів виробництва певних видів товарів за окре-
мими регіонами України.  

Коефіцієнт регіонального випередження (Кв) 

розраховується за наступною формулою: 
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де Тi
сер – середній темп зростання обсягу виробниц-

тва галузі в і-му регіоні; 

Тг
сер – середній темп зростання обсягу випуску 

промисловості в цілому. 

Важливою особливістю розвитку будь-якої га-

лузі промисловості України на сучасному етапі є на-

явність значних регіональних коливань у розміщен-

ні, структурі та динаміці її виробництва. Специфіч-

ним проявом просторової організації виробництва є 

його регіональна спеціалізація, яка проявляється у 

переважному розвитку на території регіону тих га-

лузей і виробництв, для яких існують найбільш 

сприятливі природні, економічні, соціальні переду-

мови та ресурси території. Регіональна спеціалізація 

певної галузі промисловості в раціональних масш-

табах приводить до економії витрат суспільної пра-

ці, оскільки передбачає найефективніше викорис-

тання природних умов і ресурсів, матеріально-

технічного і трудового потенціалу території [14, с. 

118–120]. 

Для визначення галузевих пріоритетів розвитку 

промислового комплексу регіону доцільно використо-

вувати низку показників галузевої спеціалізації. Стати-

стичними показниками, що відображають конкурентну 

стійкість галузі у регіоні і потенціал її комплексотво-

рення, є коефіцієнт локалізації даного виробництва на 

території регіону (коефіцієнт концентрації), коефіцієнт 

виробництва продукції на одного мешканця і коефіці-

єнт спеціалізації регіону у даній галузі [10; 15; 16, с. 

106; 17]. 

Для виокремлення галузей промисловості, що є 

пріоритетними з точки зору забезпечення максима-

льного задоволення потреб регіону при мінімальних 

витратах ресурсів, використовують застосувати ко-

ефіцієнт локалізації даного виробництва на терито-

рії регіону (коефіцієнт концентрації) (Кл), який мо-

жна розрахувати за наступною формулою:  
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де Ор – обсяг промислового виробництва за певною 

галуззю регіону, грн;  

     Пр – загальний обсяг промислового виробництва 

регіону, грн; 

      Ок – обсяг промислового виробництва за певною 

галуззю країни, грн;  

      Пк – загальний обсяг промислового виробництва 

країни, грн. 

Отже, коефіцієнт локалізації даного виробниц-

тва на території регіону є відношенням питомої ваги 

даної галузі у структурі виробництва до питомої ва-

ги тієї ж галузі в країні. Його розрахунок прово-

диться по валовій товарній продукції, основним 

промисловим фондам, чисельності промислово-

виробничого персоналу, продуктивності праці, фон-

довіддачі, обсягу інвестицій в основний капітал іно-

земних інвестицій, експорту та імпорту продукції.  

Якщо Кл = 1, то це вказує на рівномірну конце-

нтрацію галузі у регіоні. Чим більше концентрація 

(або локалізація) даної галузі в регіоні, тим більше 

значення коефіцієнта.  

Якщо Кл > 1, то локалізація галузі в регіоні пе-

ревищує середню частку цієї галузі у валовому ви-

пуску країни. 

Коефіцієнт концентрації виробництва промис-

лової продукції на одного мешканця (Кк) можна ро-

зрахувати як співвідношення частки галузі регіону у 

виробництві продукції відповідною галуззю у наці-

ональних масштабах до частки населення регіону у 

загальній чисельності населення країни: 
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де Нр – чисельність населення регіону, осіб; 

     Нк – чисельність населення країни, осіб. 
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Коефіцієнт спеціалізації регіону у даній галузі 

(Кс) визначається як відношення питомої ваги галузі 

регіону у виробництві продукції відповідною галуз-

зю у національних масштабах і питомої ваги регіону 

у валовому внутрішньому продукті (ВВП) країни: 
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де ОВВП – загальний обсяг ВВП країни, грн. 

Якщо розрахункові показники дорівнюють чи 

більше одиниці, то аналізовані галузі виступають як 

галузі ринкової спеціалізації і на їх основі можливо 

проводити комплексотворення. При формуванні 

комплексів та виборі найбільш пріоритетних видів 

діяльності (продукції) необхідно оцінити динаміку 

коефіцієнтів локалізації, оскільки збільшення зна-

чення показників свідчить про можливі подальші 

перспективи зростання, а зниження – про можливу 

необхідність розширення асортименту продукції, що 

випускається, проблеми відповідності сировинної 

зони чи необхідність модернізації виробництва. 

Окрім зазначених вище показників, сучасна 

економічна наука пропонує значну кількість показ-

ників, які можуть застосовуватись для оцінки спеці-

алізації регіону у територіальному поділі праці. Се-

ред них можна виділити такі: частка регіону у зага-

льнодержавному виробництві даного виду продук-

ції; питома вага галузі спеціалізації у промисловому 

комплексі регіону за вартістю основних засобів ви-

робництва; питома вага галузі спеціалізації у проми-

словому комплексі регіону за обсягами інвестицій; 

питома вага вивезеної продукції в її загальному ре-

гіональному випуску тощо. 

Однак важливо зазначити, що будь-який з показ-

ників, взятий окремо, недостатньо цілісно відображає 

сутність спеціалізації певної галузі у регіональному 

промисловому комплексі. Так, показник питомої ваги 

галузі спеціалізації у промисловому комплексі регіону 

значною мірою залежить від розвитку промислового 

потенціалу регіону в цілому, тому висока питома вага, 

наприклад, харчової промисловості у промисловому 

комплексі регіону, яка взята окремо, може бути озна-

кою як спеціалізації регіону, так і його відставання в 

промисловому розвитку [18, с. 118–120]. 

Отже, для аналізу й оцінки промислового ком-

плексу регіону та виявлення особливостей його га-

лузевих тенденцій є доцільним використання не 

окремо обраного показника (часткового), а системи 

показників, на основі яких може бути розрахований 

інтегральний показник. Важливою умовою відбору 

показників для розрахунку інтегрального індикатора 

є використання тих, які не суперечать один одному. 

Галузь може мати значну частку у промисловому 

комплексі регіону і незначну – у загальнодержавно-

му виробництві продукції, або ж регіон може мати 

високу частку у загальнодержавному виробництві 

продукції, але значно відставати за показником ви-

робництва промислової продукції на одного мешка-

нця чи виробництва на одиницю території від сере-

дньонаціонального рівня. 

Серед інтегральних показників спеціалізації 

можна виділити індекс суміщених показників:  
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де Ісп – індекс суміщених показників;  

      Ітов – індекс товарності галузі у регіоні (співвідно-

шення питомої ваги продукції, що вивозиться з регіо-

ну, у загальному обсязі виробництва її в регіоні до пи-

томої ваги продукції, що вивозиться з усіх регіонів 

країни, у загальнодержавному обсязі виробництва);  

      Інас – індекс виробництва продукції в регіоні у 

середньому на одного мешканця (виробництво про-

дукції в регіоні у середньому на одного мешканця 

до аналогічного показника по країні). 

Узагальнюючий індекс спеціалізації розрахову-

ється за формулою: 
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де Іспец – узагальнюючий індекс спеціалізації;  

     Ітер – індекс виробництва у розрахунку на одини-

цю території (співвідношення виробництва продук-

ції певної галузі у розрахунку на одиницю території 

в окремому регіоні і в країні в цілому). 

Важливим узагальнюючим критеріальним по-

казником регіонального розвитку окремої галузі ре-

гіонального промислового комплексу є узагальню-

ючий показник розвитку галузі, кількісна величина 

якого визначається за формулою: 

 

                           ,
2

I+I
=I
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де Іуз – узагальнюючий показник регіонального роз-

витку даної галузі у господарського комплексі регі-

ону.  

Цей показник є легким для розрахунку і необ-

хідним на початковій стадії дослідження або в ком-

плексі із зазначеними вище показниками, оскільки 

кількісне співвідношення окремих, хоч і важливих 

показників, не дозволяє отримати достатньо обґрун-

товану оцінку рівня розвитку певної галузі в регіоні, 

реальні розміри якого можуть бути визначені тільки 

з урахуванням всієї різноманітності передумов та 

чинників регіонального розвитку цієї галузі. 

Узагальнюючий показник регіонального розви-

тку даної галузі у промисловому комплексі регіону 

враховує концентрацію підприємств окремої галузі 

щодо площі регіону і чисельності його населення, 

тобто фактично відображає територіальне зосере-

дження і оцінку рівня насиченості внутрішньорегіо-

нального ринку певними товарами (забезпеченості 

населення). Однак розрахований таким чином пока-
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зник не відображає вагомість галузі у структурі ре-

гіонального промислового комплексу, який висту-

пає як вища ступінь ієрархії виробничої системи те-

риторії. Тому є доцільним, крім розглянутих вище 

індексів (за територією та населенням), увести дода-

тковий індекс, який являє собою різновид коефіціє-

нта спеціалізації і буде характеризувати потенціал 

комплексотворення окремих видів виробництва 

продукції у межах регіону. 

Інтегральний індекс спеціалізації виробництва 

на певному виді продукції у тому чи іншому регіоні 

необхідно розраховувати як середнє від індексів ло-

калізації (виробництво продукції на одиницю площі 

території у регіоні до аналогічного показника по 

країні), індексу виробництва продукції в регіоні у 

середньому на одного мешканця та індексу спеціалі-

зації за валовим регіональним продуктом. У свою 

чергу індекс спеціалізації за валовим регіональним 

продуктом розраховується як співвідношення част-

ки галузі спеціалізації в промисловому комплексі 

регіону (валовий регіональний продукт) до відпові-

дного загальнодержавного показника: 

 

                   ,
3

I+I+I
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де Іінт – інтегральний індекс спеціалізації виробниц-

тва на певному виді продукції у регіоні;  

     ІВРП – індекс виробництва продукції у розрахунку на 

частку валового регіонального продукту (ВРП). 
Узагальнення показників галузевої спеціаліза-

ції регіону дозволить проводити ґрунтовний галузе-
вий аналіз регіонального промислового комплексу, 
що, у свою чергу, забезпечить прийняття обґрунто-
ваних рішень щодо можливих сценаріїв його пода-
льшого функціонування і розвитку, а також реаліза-
цію важливих проектів регіонального розвитку. 

Досвід розвинених країн свідчить, що особливо 
ефективними для впровадження інноваційних тех-
нологій в економіку регіону і розвитку регіонально-
го промислового комплексу в цілому є програми 
створення регіональних кластерів. Їх створення 
спрямоване не тільки на ефективний перерозподіл 
доданої вартості та комплексне використання про-
мислового потенціалу регіону, але й на активізацію 
регіональних інноваційних процесів та підвищення 
ефективності управління модернізацією регіону. 
Тобто виділення регіональних кластерів має відбу-
ватися за логікою інноваційного розвитку продукти-
вних сил регіону, їх перегрупування у відповідності 
до стратегічних напрямів розвитку регіонального 
промислового комплексу. 

Отже, характер поєднання галузей у промисло-
вих комплексах регіонів України, ступінь їх взаємно-
го тяжіння визначають істотні особливості цих регіо-
нальних промислових комплексів. Галузеві тенденції 
розвитку промислових комплексів регіонів в Україні 
обумовлені, по-перше, природно-економічними, сус-
пільно-історичними та іншими передумовами, а, по-
друге, суспільним поділом праці і ступенем впрова-
дження досягнень науково-технічного прогресу у 

сфери матеріального і нематеріального виробництва. 
Використання показників галузевої спеціалізації ре-
гіону дозволить проводити галузевий аналіз регіо-
нального промислового комплексу, що, у свою чер-
гу, забезпечить прийняття обґрунтованих рішень 
щодо можливих сценаріїв подальшого функціону-
вання і розвитку господарського комплексу певного 
регіону. Методологічною основою стратегічного 
управління розвитком промислового комплексу ре-
гіону має стати, по-перше, орієнтація на інновацій-
ний напрям розвитку промислового комплексу регі-
ону як ідеології його розвитку, по-друге, забезпе-
чення економічної безпеки розвитку господарства 
регіону як спосіб забезпечення розвитку, по-третє, 
орієнтація на створення кластерних форм інтеграції 
зусиль підприємств як організаційної форми  їх роз-
витку, по-четверте, забезпечення підтримки розвит-
ку підприємництва як рушійної сили регіонального 
розвитку. Зазначене вище може стати основним на-
прямом реорганізації і вдосконалення системи 
управління економічним розвитком промислового 
комплексу регіону відповідно до ринкових умов го-
сподарювання, в умовах глобалізації економічних 
відносин. 

Висновки. Таким чином, обґрунтовано, що всі 
регіони України суттєво різняться за наявним про-
мисловим потенціалом території та ефективністю 
його використання, у зв’язку з чим запропоновано 
проведення комплексного аналізу й оцінки промис-
лового потенціалу регіону, ґрунтуючись на дослі-
дженні розвитку окремих галузей промисловості, 
визначенні їх регіональних тенденцій розвитку, а 
також регіональної спеціалізації (розрахунок уза-
гальнюючого показнику розвитку галузі, системи 
часткових показників тощо). Узагальнення показни-
ків галузевої спеціалізації регіону дозволить прово-
дити ґрунтовний галузевий аналіз регіонального 
промислового комплексу, що, у свою чергу, забез-
печить прийняття обґрунтованих рішень щодо мож-
ливих сценаріїв його подальшого функціонування і 
розвитку, а також забезпечить реалізацію значущих 
соціально-економічних проектів регіонального роз-
витку. У науковому дослідженні також доведено, 
що забезпечення ефективного соціально-
економічного розвитку регіонів країни доцільно 
здійснювати шляхом трансформації звичайних підп-
риємств на інноваційні, адже лише через інновацій-
ну діяльність та швидку орієнтацію у мінливому 
конкурентному середовищі можливо вижити сучас-
ній економіці України. Автором статті удосконалено 
положення стратегічного управління розвитком гос-
подарського комплексу регіону, методологічними 
засадами якого є: орієнтація на інноваційний напрям 
розвитку господарського комплексу регіону як ідео-
логії його розвитку, забезпечення економічної без-
пеки розвитку господарства регіону як спосіб забез-
печення розвитку, орієнтація на створення кластер-
них форм інтеграції зусиль підприємств як організа-
ційної форми їх розвитку, забезпечення підтримки 
розвитку підприємництва як рушійної сили регіона-
льного розвитку. 
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Шумская А. Н. Теоретико-методологические ас-

пекты проведения анализа регионального промыш-

ленного комплекса 
В статье обосновано, что все регионы страны су-

щественно отличаются по имеющемуся промышленному 

потенциалу территории и эффективности его использо-

вания. Автором предложено проведение комплексного 

анализа промышленного комплекса региона, которое 

обеспечит принятие решений по возможным сценариям 

дальнейшего его функционирования и развития. Доказано, 

что обеспечение эффективного развития регионов стра-

ны целесообразно проводить путем ориентации совре-

менных предприятий на инновационный путь развития. 

Автором усовершенствованы положения стратегическо-

го управления развитием промышленного комплекса реги-

она, методологическими основами которого являются: 

ориентация на инновационное направление развития про-

мышленного комплекса региона, обеспечение его экономи-

ческой безопасности и ориентация на создание кластер-

ных структур. 

Ключевые слова: регион, промышленный комплекс 

региона, региональная специализация, органы публичной 

власти, региональные кластеры, инновационное развитие 

региона, стратегическое управление развитием промыш-

ленного комплекса региона 

 
Shumskaya A. Theoretical and methodological 

aspects of analysis of regional industrial complex 
The article proposes comprehensive analysis and evalu-

ation of the industrial complex of region, based on the study of 

its individual branches development, their development trends, 

as well as regional specialization. This will allow to perform 

sectoral analysis of the regional industrial complex and will 

provide decision-making for possible scenarios of its further 

operation and development. It is proved that ensuring the ef-

fective development of country  regions should be carried out 

by orienting modern enterprises into an innovative way of de-

velopment. In connection with this, the author has improved 

the situation of strategic management of the development of 

the economic complex of region, the methodological princi-

ples of which are: orientation towards the innovative direction 

of development of the industrial complex of the region, ensur-

ing its economic security and orientation towards the creation 

of cluster structures. 

Key words: region, regional industrial complex, region-

al specialization, public authorities, regional clusters, innova-

tive development of the region, strategic management of the 

development of the industrial complex of the region 
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