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БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
 

ЯК ДАЛІ БУДЕМО ЖИТИ ТА ЩО РОБИТИ 

 

Маємо сподіватись, що 2012 рік буде не менш успішним для всіх нас, ніж 

минулий. За новорічними святами прийшли морози, які ще й ще раз показали 

всім нам, що «санчата» для зими треба готувати літом. Тому як не важко пра-

цювати у морозній та студеній атмосфері, але все ж таки нас зігрівають ті плани 

й перспективи роботи, яких маємо майже як сніжну лавину. 

По-перше, впродовж цього року будемо намагатися висвітлювати підсум-

ки роботи за Податковим Кодексом та спрощеною системою оподаткування.: 

чи дали вони ті результати, на які сподівалися не тільки податківці, але й пере-

січні платники податків. 

По-друге, сподіваємось, що наших читачів будуть цікавити й питання по-

дальшого просування пенсіонної реформи, яку більшість потенційних пенсіо-

нерів сприйняла скептично, критично та, судячи зі статистики смертності, та 

захворювань, що була у період останніх похолодань в Україні у 2012 році, нега-

тивно й песимістично. 

По-третє, не залишаться за бортом й питання соціальної політики й еко-

номіки, до яких слід звертатися на ґрунті постійного збідніння населення, де-

пресивності стану окремих територій в Україні, продовжуваного погіршення 

демографічної ситуації, зниження духовності й моральності суспільства. Споді-

ваємось, що заплановані публікації про соціалізацію економіки, соціальну від-

повідальність бізнесу, самомобілізацію населення, філантропічне підприємниц-

тво і такі інші, найдуть відгук у наших читачів. 

По-четверте, новації, інноваційна активність трудового потенціалу, тен-

денції щодо отримання інноваційних знань – теж будуть постійними супутни-

ками досліджень, які будуть висвітлюватись і надалі. 

І, останнє, ми будемо намагатися триматися на хвилі тих подій, що відбу-

ваються в країні, сприяти публікаціями, на сторінках нашого журналу, пошуку 

напрямів розв’язання тих проблем, що накопичилися у суспільстві та окремих 

регіонах. І , не зважаючи на те, що питання всі старі, відомі, описані та обгово-

рені багато разів на шпальтах уже відомих видань, але будемо шукати усі разом 

нові відповіді на одвічне питання як далі жити та що робити?  

Бажаємо усім нашим читачам привести свої плани до існуючих можливо-

стей не тільки особистих, а і тих, що надає нам наше суспільство й Україна – як 

держава, що намагається мати гідне обличчя на фоні не тільки передбачуваного 

«Євро – 2012», але і тих подій що, відбуваються у глобальному світовому сере-

довищі. Успіхів, оптимізму й наснаги у досягненні поставлених цілей і задач! 
 
 

Головний редактор науково-виробничого  

журналу «Часопис економічних реформ» Т.В. Калінеску
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ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ 
 

 Економіка та підприємництво 

УДК 339.137.2:338.246.025.2 

БІЛА І. С., НАСІКАН Н. І. 
 

КОНКУРЕНЦІЯ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ЯКІСНО НОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 
В статті досліджуються проблеми розвитку конкуренції в Україні. Автори стверджують, що ни-

зька частка конкурентних ринків у загальній кількості загальнодержавних і регіональних ринків, не-

сприятливе для розвитку конкуренції зростання частки найбільших підприємств в обсязі реалізованої 

промислової продукції та у чисельності працівників і наявність негативних наслідків існування при-

родних монополістів зумовлюють необхідність управління державою даними процесами на якісно 

новому рівні.   

Ключові слова: конкуренція, конкурентне середовище, антимонопольно-конкурентна політика 

держави. 

 

Постановка проблеми. Характер 

конкуренції формується під впливом тих 

інституціональних умов, які складаються в 

результаті заходів із впорядкування самої 

конкуренції та взаємодії учасників ринку. 

Специфіка формування конкуренції в 

України полягає в тому, що цей процес мав 

революційну форму. Через радикальний 

спосіб трансформування вітчизняної гос-

подарської системи суб’єкти підприємниц-

тва опинилися в конкурентних умовах, які 

принципово відрізняються від тих, на яких 

базувалася діяльність підприємств перед 

початком реформ.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. На початку ринкових перетворень 

суб’єкти господарювання в Україні стикну-

лись з неефективною організаційною струк-

турою, затратними технологіями, нерозви-

нутою системою контролю якості продукції, 

відсутністю регулюючих ринкову поведінку 

управлінських структур. Становлення підп-

риємництва відбувалося за умов відсутності 

стабільного законодавчого простору, спри-

ятливого середовища для розвитку конку-

рентних відносин, ринкової інфраструктури 

для нормального його функціонування, а 

найголовніше, нерозвиненості державного 

регулювання підприємницької діяльності. 

Саме тому питання становлення, розвитку 

та управління конкуренцією в Україні є 

складною проблемою економічної дійсності, 

яка знайшла своє відображення у працях 

вчених-економістів Ю. Архангельського, В. 

Базилевича, З. Борисенко, Л. Дідківської, Г. 

Жемчужнікової, Ю. Кіндзерського, О. Кос-

тусєва, С. Крук, В. Лагутіна, Г. Лозової, Н. 

Насікан, Г. Паламарчук, К. Пугачевської, Г. 

Філюк та інших. Вченими розглянуті пи-

тання сутності, особливостей формування 

конкуренції та конкурентного середовища, 

необхідності створення умов для розвитку 

конкурентних відносин, виявлені деструк-

тивні чинники становлення конкурентного 

середовища, виділені етапи розвитку кон-

куренції в Україні та досліджені основні 

аспекти конкурентної та антимонопольної 

політики.  

Разом із тим, деякі питання проблема-

тики потребують подальших досліджень у 

зв’язку із мінливістю економічної дійсності 

України з метою виявлення проблем у роз-

витку конкуренції у вітчизняній економіці 

та обґрунтування необхідності впливу дер-

жави на означені процеси, у відповідності 

до змін, які відбуваються у сучасному житті.  

Метою даної статті є аналіз процесів 

розвитку конкуренції в Україні та обґрун-

тування необхідності її державного регулю-

вання на якісно новому рівні. 

Виклад основного матеріалу. Процес 

формування конкурентного середовища в 

Україні мав досить складний та деформо-

ваний характер і в своєму розвитку прой-

шов декілька періодів: від неприйнятливо-

сті конкурентних відносин у суспільстві до 

їх формування у викривленому вигляді. 

Головними причинами першого періоду, 

який подовжувався приблизно до 1998 р., у 

вітчизняній економічній літературі нази-
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вають майже повну відсутність активних 

дій держави у напрямку формування кон-

курентного середовища та стійку несприй-

нятливість підприємництва серед населен-

ня. А появу завуальованих конкурентних 

відносин цілком слушно пояснюють не-

стабільністю законодавчої бази; корумпо-

ваністю та криміналізованістю органів 

державної влади; відсутністю добросовіс-

ної конкуренції у стратегічних галузях 

економіки; монополізованістю її секторів 

та недостатньо дієвою антимонопольною 

політикою; нарощуванням тіньової еконо-

міки тощо. Саме такі антиконкурентні 

чинники, які переважали у означений пері-

од, вплинули на стан і можливості розвит-

ку вітчизняного конкурентного середови-

ща. 

Зважаючи на такий суперечливий ро-

звиток, слід підкреслити, що процес стано-

влення конкурентних відносин в Україні 

став реальним відображенням недостат-

ньої або ж неефективної дієвості держав-

них інституцій, від яких визначальним чи-

ном залежить цивілізованість конкурент-

них відносин, рівень розвиненості конку-

рентного середовища. 

У зв’язку з цим, однією з найважли-

віших умов становлення ефективного кон-

курентного середовища у трансформацій-

ній економіці України, стало створення 

інституціональних засад для розвитку кон-

куренції: прийняття конкурентного зако-

нодавства, формування відповідних інсти-

тутів тощо. Для цього необхідними перед-

умовами стали: формування розвинутої 

ринкової інфраструктури для розвитку як 

великого, так і малого бізнесу; забезпечен-

ня рівних умов здійснення підприємниць-

кої діяльності для всіх суб’єктів господа-

рювання незалежно від форми власності; 

упорядкування та оптимізація системи 

державної підтримки суб’єктів господарю-

вання та галузей економіки; спрямування 

дій вітчизняних підприємств на підвищен-

ня їх конкурентоспроможності на світових 

ринках на основі інноваційного розвитку 

економіки країни тощо. 

Зрозуміло, що з часів початку здійс-

нення економічних реформ Україна досяг-

ла певних результатів у даній сфері. 

Останнє підтверджується сформованим 

законодавством в сфері регулювання кон-

куренції і монополії (Закони України ―Про 

Антимонопольний комітет України‖ (1993р.), 

―Про захист від недобросовісної конкурен-

ції‖ (1996р.), ―Про захист економічної кон-

куренції‖ (2001р.) та ін.), наявністю базових 

елементів ринкової інфраструктури, ство-

реними, хоч і не завжди досконалими і рі-

вними, умовами здійснення підприємниць-

кої діяльності всіма суб’єктами господа-

рювання. Однак більшість заходів, що 

проводила і продовжує проводити держава 

в сфері регулювання конкуренції мали і 

мають декларативний характер.  

Не викликає сумніву, що лише декла-

рування переходу до ринкових способів гос-

подарювання не забезпечує конкурентності 

ринків. Перенесенням в економіку відповід-

ної законодавчої бази та інститутів автома-

тично вирішити проблему не можливо, оскі-

льки питання полягає не у формальному на-

борі певних умов, а у створенні конкуренто-

спроможних підприємств. Разом із тим, сві-

товий досвід ринкового розвитку свідчить, 

що без відповідного регулювання сама кон-

курентна боротьба може настільки загост-

рюватися, що негативні наслідки її для сус-

пільства значно перевершуватимуть позити-

вний результат. Тому переваги об’єктивного 

механізму конкуренції слід підтримувати 

ззовні. Погоджуючись з думкою Ю. Тарану-

хи, можна вважати, що не дивлячись на різ-

номанітні недоліки впливу держави на кон-

курентне середовище, неприпустимо відпу-

скати потужну силу конкуренції на самоп-

лив, адже цивілізована добросовісна конку-

ренція не є, на жаль, природним атрибутом 

ринкової стихії, вона не розвивається сама 

по собі, а вимагає відповідних державних 

заходів [7, с. 345-346].  

Одним із результуючих факторів дія-

льності держави із забезпечення рівних умов 

здійснення підприємницької діяльності для 

всіх суб’єктів господарювання, упорядку-

вання і оптимізації системи конкурентної 

взаємодії суб’єктів господарювання, є частка 

конкурентних ринків у загальній кількості 

загальнодержавних і регіональних ринків. 

Так, за розрахунками фахівців Антимонопо-

льного комітету, в Україні на початок 2009 

року більше половини продукції виробляло-

ся суб’єктами господарювання, що працю-
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вали на загальнодержавних і регіональних 

ринках із конкурентною структурою. Частка 

в обсязі виробництва суб’єктів господарю-

вання, що працювали на зазначених засадах, 

зросла на початок 2009 р. у порівнянні з 

2001 р. незначно – на 0,4 в.п., тобто до 

54,3%. При цьому частка суб’єктів господа-

рювання, що діяли на монополізованих рин-

ках (з ознаками індивідуального домінуван-

ня та в умовах чистої монополії), хоча і зме-

ншилась – із 34,5% у 2001 р. до 29,1% у 2009 

р., тобто на 5,4 в.п., однак залишалася знач-

ною проблемою функціонування конкурен-

тного середовища (табл. 1).  

За даними Антимонопольного коміте-

ту України на початок 2010 року ситуація 

різко погіршилася, що, на наше переконан-

ня, стало відображенням економічної кризи 

у Україні. Так, частка ринків із конкурент-

ною структурою зменшилась на 6 в.п., у той 

час як частка ринків «чистої монополії» збі-

льшилася на 2 в.п., а ринків з ознаками до-

мінування – на 8,1 в.п. порівняно із відпові-

дними показниками 2009 року. Крім того, 

рівень монополізації на початок 2010 року 

зріс у 29 галузях, у той час як зниження цьо-

го рівня спостерігалося лише у 14 галузях. 

Частка монополізованих ринків зросла в усіх 

секторах економіки, особливо суттєво – у 

ПЕК: частка ринків «чистої монополії» в об-

сязі реалізації підвищилася з 14,2 відсотка на 

початок 2009 року до 17,2 відсотка на поча-

ток 2010 року, з ознаками домінування – із 

36,6 відсотка до 64,5 відсотка. У гірничо-

металургійному комплексі частка ринків із 

ознаками домінування підвищилась із 4,5 

відсотка до 13,8 відсотка [4, с. 3]. 

Т а б л и ц я 1 

 

Розподіл підприємств, що працюють на загальнодержавних та регіональних ринках 

із різним ступенем конкуренції в Україні у 2001-2010 рр., % [3] 

 

Як бачимо, проблеми розвитку кон-

куренції в Україні посилили свій негативний 

вплив на результати національної економіки. 

Крім того, враховуючи той факт, що частка 

конкурентних ринків у загальній кількості 

загальнодержавних і регіональних ринків, 

яка б засвідчила високу ефективність систе-

ми державного регулювання підприємницт-

ва в сфері регулювання конкуренції має ста-

новити 60%-75%
1
, можна зазначити, що си-

туація, яка склалася, є важливим аргументом 

на користь підвищення ефективної дієвості 

державних інституцій.  

                                                 
1
 Означений оптимум був виведений нами у попе-

редніх дослідженнях внаслідок здійснення багаток-

ритеріальної оптимізації системи державного регу-

лювання підприємництва. Результати даного дослі-

дження викладені в окремій статті [6]. 

Незначну ефективність системи дер-

жавного регулювання розвитку конкуренції 

засвідчують і показники концентрації 

суб’єктів господарювання в промисловості. 

Так, значення останніх у 2004-2008 рр. ілюс-

трують несприятливе для розвитку конкуре-

нції зрoстання частки найбільших підпри-

ємств в oбсязі реалізованої промислової 

продукції та у чисельнoсті працівників, хоча, 

на думку фахівців, це зростання ще не є за-

грoзливим (табл. 2).  

Загалом, як видно із табл. 2, динамiка 

рівня концентрації в промисловості України 

має досить суперечливі тенденції. Так, з од-

ногo боку, частка 10 та 20 найбiльших підп-

риємств у обсязі реалiзованої продукції в 

2008 роцi порiвняно з 2004 роком зменшила-

ся на 1,7 в.п. та 0,9 в.п відповідно. Однак ча-

стка 50, 100, 150 та 200 помітно зросла – на 

Тип ринків  

Частка підприємств, що діють на ринку певного типу, у загальному обсязі 

виробництва (реалізації) у відсотках на початок 

2001  2004  2005  2007  2008  2009  2010  

З конкурентною структурою 53,9 54,3 55,4 53,1 56,7 54,3 48,3 

Олігополія 11,6 15,3 13,6 14,4 12,0 16,6 12,5 

З ознаками домінування 22,7 19,9 22,1 25,8 25,6 22,6 30,7 

―Чиста‖ монополія 11,8 10,5 8,9 6,7 5,7 6,5 8,5 
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1 в.п., 1,8 в.п., 1,8 в.п. та 1,9 в.п. відповідно. 

Думається, зростання частки саме 200 

найбiльших підприємств у показниках кон-

центрацiї промисловостi свідчить про недо-

статньo якісний розвиток мaлого та серед-

нього підприємництва через відсутність рів-

них умови для різних за розміром суб’єктів 

бізнесу. 

Т а б л и ц я 2 

Сукупний рівень концентрації в промисловості України у 2004 – 2008 рр.[2; 3; 5]. 

 

Ще однією проблемою розвитку кон-

куренції в Україні є ситуація, що склалася 

на ринках природних монополій. Найбіль-

шими державними підприємствами, які 

відносяться до сфери природних монопо-

лій в Україні, на сьогодні є: ―Національна 

енергетична компанія ―Укренерго‖, що за-

ймається передачею електричної енергії 

магістральними та мiждержавними елект-

ричними мережами; Національна акціоне-

рна компанія ―Нафтогаз України‖, діяль-

ність якої зосереджена в сфері транспорту-

вання нафти та природного газу магістра-

льними трубопроводами; Державна 

адмiнiстрацiя залізничного транспорту 

України (Укрзалізниця), яка надає послуги 

користування залізничними коліями, дис-

петчерськими службами, вокзалами та ін-

шими об’єктами інфраструктури, що за-

безпечують рух залізничного транспорту 

загального користування; Державне підп-

риємство обслуговування повітряного ру-

ху України (Украерорух), що надає послу-

ги управління з аеронавiгацiйного обслу-

говування повітряних суден; Державне пі-

дприємство поштового зв’язку ―Укрпош-

та‖, що займається наданням універсаль-

них послуг поштового зв’язку тощо. 

Дослідження ринків природних мо-

нополій України дає підстави стверджува-

                                                 
2
 Відсутність статистичних даних не дозволяє нам 

проаналізувати означені показники у наступних 

роках. 

ти, що відсутність ефективної політики з 

боку держави призвела до того, що ці під-

приємства поводяться як класичні монопо-

лії: намагаються одержати додаткові при-

бутки, встановлюють дискримінаційні ці-

ни, здійснюють тіньовий оборот капіталу 

тощо. Так, за даними Антимонопольного 

Комітету України кількість порушень у 

сферах природних монополій у 2001 р. 

складала 42% всіх порушень антимонопо-

льного законодавства. Протягом 2008 р. 

державними органами було вжито 1626 

контрольних заходів у сфері діяльності 

природних монополій, тобто, більше ніж 

50 %. Крім того, зростання цін на товари і 

послуги природних монополій значно ви-

переджає середні темпи збільшення цін в 

економіці. Протягом останніх чотирьох 

років цей негативний вплив суттєво поси-

лився: відсоток промислових підприємств, 

що його відчувають, згідно з даними про-

ведених Дeржкомстатом опитувань, збіль-

шився з 20% в середині 2005 р. до 26-27% 

у 2009 р. Найбільш істотний нeгативний 

вплив висoких тарифів на послуги 

прирoдних монополій вiдчували металурги 

(45% опитаних у IV кварталi 2008 р. та 

35% – у ІІ кварталі 2009 р.), виробники ін-

ших неметалевих мiнеральних виробів (36-

41%), текстильної прoмисловості (33-41% 

oпитаних) [3, с. 6-7]. Крім того, у 2010 році 

найбільш поширеними видами зловживань 

були зловживання цінового характеру. 

Так, у названому періоді найбільша частка 

порушень у загальній кількості порушень 

Н
ай

б
іл

ьш
і 

п
ід

п
р

и
єм

ст
-

в
а 

Частка найбільших підприємств (%)
2
 

в обсязі реалізованої продукції у чисельності працівників 

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

10 20,9 20,3 23,5 19,7 19,2 5,7 6,4 6,9 5,5 5,7 

20 29,5 29,2 31,8 27,8 28,6 8,9 9,9 10,0 9,2 9,8 

50 41,9 41,3 43,2 40,9 42,9 14,2 16,3 15,4 15,8 15,7 

100 52,7 51,9 51,9 51,8 54,5 22,7 24,3 23,2 22,3 24,9 

150 58,6 57,5 56,9 57,6 60,4 28,2 29,2 28,6 28,3 30,7 

200 62,4 61,4 60,3 61,4 64,3 31,2 32,5 33,1 33,2 35,9 
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спостерігалася у житлово-комунальній 

сфері – 18,9 % та у паливно-енергетичному 

комплексі – 17,9 %, суб’єкти господарю-

вання яких є природними монополістами 

[4, с. 6].  

Як бачимo, у період кризових 

прoявів суб’єкти прирoдних монополій 

вoчевидь намагалися підтримати і 

пoкращити своє фінансoве станoвище за 

рахунок одержання дoдаткової мо-

нопoльної рeнти. Саме тому Антимоно-

польний комітет здійснює кoнтроль за 

регулюванням цін (тарифів) на тoвари, 

що вирoбляються (реалізуються) 

суб’єктами природних монополій, 

шляхoм їх пoгодження. Однак, фактич-

ний стан речей свідчить, що в системі 

державного регулювання діяльності мо-

нополій в Україні існують значні розбіж-

ності між його цілями і ефективністю ре-

гулювання на практиці. По-перше, діяль-

ність урядових структур не завжди від-

повідає інтересам суспільства, частіше 

захищає і підтримує інтереси природного 

монополіста, оберігаючи від потенційних 

конкурентів. По-друге, встановлення ці-

ни, яка дозволяє підприємствам-

монополістам одержувати так званий 

справедливий прибуток, фактично озна-

чає, що у своїй політиці цін фірми діють, 

як правило, за принципом ―витрати 

плюс‖, тобто не мають ніякого стимулу 

стримувати зростання витрат. По-третє, 

існує ймовірність застосування даного 

виду регулювання для галузей, які не 

тільки не є природними монополіями, 

але й потенційно повинні бути цілком 

конкурентними. Така практика призво-

дить до створення високоприбуткових 

легальних картелів і блокує створення 

рівних умов діяльності для всіх суб’єктів 

господарювання.  

Оскільки конкуренція, як динаміч-

ний процес, об’єктивно веде до виник-

нення монополістичних тенденцій, то 

конкурентна політика не може не супро-

воджуватись антимонопольною. Зазна-

чимо, що термін ―конкурентна політика‖ 

вживається для позначення заходів, 

спрямованих безпосередньо на контроль 

за дотриманням конкурентного законо-

давства. Іншими словами, це комплекс 

заходів, безпосередньо пов’язаних зі 

створенням і захистом конкурентного се-

редовища: запобігання антиконкурентних 

узгоджених дій підприємців, попере-

дження зловживань монопольним стано-

вищем, усунення проявів недобросовіс-

ної конкуренції, профілактика антикон-

курентних дій органів влади тощо. Ан-

тимонопольна політика держави, в свою 

чергу, відрізняється від конкурентної бі-

льшим спрямуванням на запобігання мо-

нопольній діяльності, на її обмеження та 

припинення. Антимонопольна політика 

передбачає наявність сформованого кон-

курентного середовища, як способу взає-

модії окремих суб’єктів господарювання, 

держави, інститутів колективного захисту, 

факторів зовнішнього і внутрішнього 

впливу, а конкурентна політика забезпе-

чує створення і функціонування самого 

конкурентного середовища.  

Для трансформаційної економіки 

найбільш характерним, на наше переко-

нання, є поєднання конкурентної політи-

ки через нествореність різних типів вза-

ємозв’язків між економічними 

суб’єктами, заснованих на ринкових за-

садах, із антимонопольною політикою 

через існування ―залишків‖ старої моделі 

взаємодії економічних суб’єктів і значно-

го рівня монополізації економіки країни. 

Тому, погоджуючись загалом із позицією 

Л. Дідківської, під антимонопольно-

конкурентною політикою будемо розумі-

ти систему заходів правового, організа-

ційно-адміністративного та економічного 

характеру, спрямованих на створення та 

розвиток конкурентного середовища; ре-

гулювання конкурентних відносин [1, с. 

28] та монопольної діяльності суб’єктів 

підприємницького сектору.  

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Отже, низька частка 

конкурентних ринків у загальній кількос-

ті загальнодержавних і регіональних ри-

нків, несприятливе для розвитку конку-

ренції зрoстання частки найбільших під-

приємств в oбсязі реалізованої промис-
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лової продукції та у чисельнoсті праців-

ників і наявність негативних наслідків 

існування природних монополістів зумо-

влюють необхідність управління держа-

вою даними процесами на якісно новому 

рівні. Останнє, можливо, на нашу думку, 

за рахунок: 

посилення контролю держави в 

сфері дотримання якості продукції та 

створення єдиних стандартів, технічних 

регламентів і процедур оцінки відповід-

ності вітчизняної продукції з метою по-

ліпшення якісних і кількісних показників 

розвитку підприємництва за рахунок до-

бросовісно функціонуючого конкурент-

ного середовища, збільшення конкурент-

них ринків у загальній кількості загаль-

нодержавних і регіональних ринків; 

підвищення ефективності контролю 

держави за концентрацією суб’єктів гос-

подарювання за рахунок посилення зо-

бов’язань суб’єктів концентрації, з одно-

го боку, та посилення відповідальності 

представників органів державної влади, з 

іншого боку; 

зменшення негативного впливу і ти-

ску суб’єктів природних монополій; 

подолання зрощення бізнесу із вла-

дою з метою підвищення дієвості рішень 

Антимонопольного комітету України; 

формування інституційного середо-

вища, в якому зловживання монопольним 

середовищем та обмеження ефективного 

розвитку конкурентного середовища було 

б економічно недоцільним тощо. 

Названі напрями вирішення про-

блем розвитку конкуренції в Україні зна-

ходяться в компетенції держави, здатні 

забезпечити взаємодію господарюючих 

суб’єктів на ефективній конкурентній ос-

нові та, зрозуміло, мають реалізуватися у 

конкретних заходах держави, які й ста-

нуть предметом наших подальших дослі-

джень. 
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УДК 338.242.42 

БУРЛУЦЬКИЙ С. В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ ПРОПОЗИЦІЇ 

ДОМОГОСПОДАРСТВА 

 
В статті в межах домогосподарства-системи визначені особливості функціонування підсисте-

ми пропозиції. Проведене дослідження підсистеми реалізації ресурсів домогосподарства дозволило 

визначити та охарактеризувати формальні причинно-наслідкові зв’язки між її елементами. Викорис-

тання в межах емпіричного аналізу показників еластичності неринкового доходу підтверджує гіпоте-

зу щодо переважаючої компліментарності ринкових та неринкових доходів домогосподарств. Субс-

титуція складових доходу є винятковим випадком і свідчить про особливості окремих регіонів Украї-

ни та спрямованість  домогосподарств на отримання неформальних доходів. 

Ключові слова: домогосподарство, гомеостат, підсистема пропозиції, динамічна рівновага, 

еластичність, субституція. 

 

Постановка проблеми. Інститу-

ційна перебудова вітчизняної економіки, 

що відбувається на фоні  посилення кризо-

вих явищ в суспільному та економічному 

житті країни, призвела до значної транс-

формації місця та ролі домогосподарств у 

системі соціально-економічних взає-

мозв’язків. Майже віковий термін  функці-

онування вітчизняних домогосподарств в 

межах планової командно-адміністратив-

ної економіки створив систему неформа-

льних правил, рутин та настанов несуміс-

них с вимогами ринку. Стрімка переорієн-

тація України в ринковому напрямку приз-

вела  до катастрофічних наслідків: втрати 

стабільних джерел доходу, знецінення та 

втрати заощаджень, розшарування на бід-

них та багатих, появи люмпен-прошарків. 

Отже трансформація поведінки домогос-

подарств, їх адаптація до ринкових умов є 

не тільки доцільною, а життєво необхід-

ною для підтримки процесів відтворення 

як на рівні національно економіки, так і на 

рівні окремої людини.  

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Дослідженню тенденцій транс-

формації та адаптації домогосподарств в 

умовах перехідної економіки присвячено 

роботи багатьох вітчизняних та закордон-

них фахівців. Методологічні та прикладні 

аспекти функціонування  домогосподарств  

знайшли своє відображення у роботах Е. 

Лібанової [1], Т. Кізими [2, 3], О. Гладуна 

[4] та ін. В наших попередніх дослідження 

було доведено, що домогосподарство може 

розглядатися як поєднання особи (декіль-

кох осіб) та належних їм прав власності з 

ціллю підтримки гомеостазу [5, c.26]. Під-

тримка динамічної сталості функцій та па-

раметрів домогосподарства реалізується у 

процесі розв’язання конфлікту між його 

підсистемами попиту (споживання) та 

пропозиції (виробництва, отримання дохо-

ду) [6, c.215]. Отримана відповідна когні-

тивна модель потребує більш детальної 

методологічної проробки та емпіричної 

перевірки. 

Метою статті є теоретико-

методологічне обґрунтування особливос-

тей функціонування підсистеми пропозиції 

домогосподарства в процесі реалізації прав 

власності та емпірична перевірка отрима-

ної когнітивної моделі.  

Виклад основного матеріалу. У 

підсистемі пропозиції домогосподарства 

можна виділити декілька складових. Пер-

ша пов’язана з ринковою реалізацію прав 

власності домогосподарства  та передбачає 

отримання відповідного ринкового доходу. 

Частіш усього цей доход приймає грошову 

форму та складається з оплати праці, до-

ходу від підприємницької діяльності та са-

мозайнятості, доходу від власності, доходу 

від продажу нерухомості та домашнього і 

особистого майна. Друга складова має не-

ринковий характер і характеризується вар-

тістю спожитої продукції, отриманої з осо-

бистого підсобного господарства та від 

самозаготівель. Особливістю останньої 

складової є комбінація та рекомбінація ча-

сткових правоможностей ПСФД у процесі 

ведення неринкового (натурального) гос-

подарства [5, c.28]. Ще однією неринковою 

складовою є канали отримання доходів 
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(рис. 1) у процесі перерозподілу націона-

льного продукту як між системними функ-

ціональними домогосподарствами одного 

рівня, так і системою найвищого рівня 

(державні соціальні трансферти, допомоги 

та ін.). Слід зазначити, що вказані канали 

виконують компенсаційну функцію та по-

чинають впливати на підсистему пропози-

ції  при порушенні можливості домогоспо-

дарства самостійно підтримувати гомеос-

таз. Ці порушення можуть мати як зовніш-

ні чинники (нестабільність зв’язків систем 

вищого рівня відносно домогосподарства) 

та внутрішні причини (об’єктивна неспро-

можність реалізувати права власності 

суб’єктів домогосподарства). 

 
Рис. 1. Підсистема пропозиції гомеостату домогосподарства [6, c.216] 

 

Домогосподарство вирішуючи пи-

тання щодо формування своїх доходів, по-

перше, обмежене внутрішнє через наяв-

ність, кількість та якість належних йому 

ресурсів.  По-друге, обмеження зовні про-

являться у тому, що зміна ринкової 

кон’юнктури може привести до втрати 

конкурентоспроможності ресурсів. Отже 

динамічність зовнішнього середовища 

примушує домогосподарства постійно 

адаптувати схему розподілу ресурсів. Не-

можливість або обмеженість їх ринкового 

використання повинна компенсуватися 

внутрішнім застосуванням. Можна перед-

бачати, що чим стабільніше зовнішнє се-

редовище тим у більшому ступені домого-

сподарства можуть адаптувати свої ресур-

си до вимог ринка і отримати більший ри-

нковий доход, та навпаки. 

Т а б л и ц я 1 

Характеристики складових підсистеми пропозиції 
Умовне 

позначення 

Функціональна 

назва 

Функціональна характеристика 

R1 Орган управлін-

ня підсистемою 

пропозиції 

Сукупність функцій корисності та кривих байдужості обумовлених зов-

нішніми умовами (нормами) функціонування домогосподарства та внут-

рішніми настановами  

М1 Виконавчій блок 

підсистеми про-

позиції 

Сукупність характеристик домогосподарства як власника та постачаль-

ника ресурсів, а саме: 

- кількість та конкурентоспроможність працездатних членів домогоспо-

дарства (якість та кількість ; 

- наявність та можливість використання ресурсів домогосподарства для 

здійснення неринкової господарської діяльності; 

-наявність та можливість використання ресурсів домогосподарства для 

здійснення  підприємницької ринкової діяльності. 

O1 Об’єкт управлін-

ня пропозицією 

Безпосередній результат реалізації ресурсів (прав власності) домогоспо-

дарства: Y1 = Iр + Iнр + Iд + Iі 

 

XR1 YМ1 

- 

- 

Y 

M1 O1 

F1 

 

R1 

X1 
Y1 

Y2 

L1 
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Емпіричні дослідження формування 

доходів в України призводить до висновку, 

що   у структурі ринкового доходу оплата 

праці займає переважну частку. На протязі 

1999-2010 у середньостатистичному вітчи-

зняному домогосподарстві ця стаття дохо-

ду коливається у межах 82,6%-85,7%. Ра-

зом з цим спостерігається тенденція зрос-

тання частки доходу від підприємницької 

діяльності та самозайнятості (6,4% у 2000 

році та 10,8% у 2010 році), та скорочення 

доходів від продажу сільськогосподарської 

продукції з 9,4% до 5,9%. Визначені тен-

денції свідчать про те, що переважним та 

стабільним джерелом ринкових доходів 

домогосподарств є реалізація своєї спро-

можності до праці. Одночасно з тим адап-

тація до ринкових умов господарювання  

характеризується витисненням найпрості-

ших форм ринкової діяльності домогоспо-

дарств (продаж сільськогосподарської  

продукції отриманої у власному господар-

стві) більш ефективною та досконалою пі-

дприємницькою  діяльністю.  

Значний розмір доходу за цією 

складовою свідчить про низьку інтегрова-

ність домогосподарства в ринкову систему 

у результаті дії взаємообумовлених чинни-

ків: не конкурентоспроможності ресурсів 

домогосподарств та(або) недосконалості 

ринкової системи. У порівнянні з ринко-

вим доходом частка неринкового скорочу-

ється від 56,8% у 1999 році до 8,3% у 2010 

році.  

Світова фінансово-економічна кри-

за що розгорнулася у 2008 році та призвела 

до глобальної рецесії торкнулася й вітчиз-

няної економіки. На рівні домогосподарств 

це проявилося у скороченні темпів зрос-

тання ринкового доходу та зростання від-

носної частки неринкового доходу до з 

6,9% до 8,3% (рис.2). 

Висновки отримані під час аналізу 

ринкового доходу дозволяють очікувати 

найбільшого впливу на динаміку цього по-

казника рівня оплати найманої праці. Лі-

нійний коефіцієнт кореляції між відповід-

ними показниками складає 0,9994 одиниць, 

що підтверджує висунуту гіпотезу. Отже 

оцінкою доходності одиниці ресурсу до-

могосподарства реалізованого на ринку 

можна вважати саме середній рівень опла-

ти праці. Витрати на відтворення ресурсів 

домогосподарства (в першу чергу спромо-

жності до праці) майже не будуть відрізня-

тися при ринковому або неринковому ви-

користанні. Отже доцільним є використан-

ня витрати альтернативних можливостей. 

 

 
Рис. 2. Співвідношення ринкового та неринкового доходу домогосподарств 
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В межах аналізованого питання 

альтернативними витратами отримання 

доходу є витрати домогосподарства, які 

вимірюються з точки зору утраченої мож-

ливості отримання іншого виду доходу, 

який вимагає таких же витрат ресурсів. 

Якщо при виборі із двох можливих варіан-

тів отримання доходу домогосподарство 

віддає перевагу одному, жертвуючи іншим, 

то другий варіант доходу є альтернатив-

ною ціною першого. Отже, альтернативні 

витрати отримання доходу є ціна втрати, 

на яку готове іти домогосподарство, щоб 

отримати можливість отримати необхід-

ний доход. 

Неринковий спосіб отримання до-

ходу та повне його споживання в межах 

домогосподарства є еквівалентом натура-

льного способу ведення господарства. На-

туральність не передбачає наявність над-

лишків, а тільки задоволення власних пот-

реб. Отже припустимим еквівалентом  не-

ринкового доходу є прожитковий мінімум. 

Таким чином ціною використання ресурсів 

домогосподарства задля отримання нерин-

кового доходу (прожиткового мінімум) є 

втрачена можливість отримати доход рин-

ковий (середню заробітну плату) та навпа-

ки. Альтернативною ціною неринкового 

доходу є відношення зарплати до прожит-

кового мінімуму, а альтернативною ціною 

ринкового доходу – зворотне співвідно-

шення. Базуючись на  інструментарії теорії 

економічної поведінки [7, с. 16] в межах 

аналізу системи ринкового та неринкового 

доходу доцільно припустити, що домогос-

подарство схильне у більшому ступені від-

давати перевагу такому варіанту отриман-

ня доходу який має меншу альтернативну 

ціну, а отже більшу доходність.  

Динамічний характер гомеостатич-

них процесів домогосподарства передбачає 

поперед усього аналіз не статичних харак-

теристик формування доходу, а визначен-

ня реакції доходу на вплив зовнішнього та 

внутрішнього середовища. В якості кількі-

сного показника реакції можливо викорис-

тання коефіцієнтів еластичності. У загаль-

ному розумінні коефіцієнт еластичності 

характеризує  відсоткову зміну аналізова-

ного показника під впливом зміні обумов-

люючого чинника. Доцільним є дослі-

дження зміни неринкового доходу домого-

сподарства як показника реакції домогос-

подарства на ефективність ринкової реалі-

зації власних ресурсів. Використання ме-

тодологічного базису аналізу неринкового 

доходу домогосподарства (табл. 2) щодо 

параметрів середньостатистичного вітчиз-

няного домогосподарства дозволив отри-

мати такі висновки. 

 

Т а б л и ц я 2  

Методологія аналізу показників еластичності неринкового доходу 
Показник еласти-

чності неринково-

го доходу 

Розрахункова формула Знак індексу 

еластичності 

Динаміка показників 

Ic Iнр Ip Pнр 

Еi 

(за доходом) 
. 

Еi > 0 ↑ ↑   

Еi < 0 ↑ ↓   

Еxy (перехресна) . 

Еxy > 0  ↑ ↑  

Еxy < 0  ↓ ↑  

Еp (за альтерна-

тивною ціною) 

, 

,  

Еp > 0  ↑  ↑ 

Еp  < 0  ↑  ↓ 

 

Від’ємне значення показника елас-

тичності обсягу неринкового доходу (Інр) 

за загальним доходом (Іс) на протязі 2000-

2004 року вказує на схильність домогоспо-

дарств відмовлятися від відповідного ви-

користання ресурсів. Так у 2000-2001 ро-
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ках збільшення загального доходу на 1% 

обумовило відмову домогосподарств від 

отримання неринкового доходу на 0,27%.  

Починаючи з 2004 року тенденція зміню-

ється та вказує на необхідність збільшення 

обсягу неринкового доходу в бюджеті до-

могосподарств. Згадані раніш кризові 

явища  2008 року та скорочення ефектив-

ності ринкової реалізації ресурсів обумо-

вили зростання неринкового доходу на 

10,64% для збільшення загального доходу 

на 1% (табл. 3). 

Т а б л и ц я 3 

Дугові показники еластичності неринкового доходу 
Показник 

еластичності 

2000-

2001 

2001- 

2002 

2002-

2003 

2003 - 

2004 

2004 - 

2005 

2005 - 

2006 

2006 - 

2007 

2007 - 

2008 

2008 - 

2009 

2009-

2010 

Е 

(за доходом) -0,27 -0,63 0,39 -0,24 0,59 0,45 0,41 0,55 10,64 1,08 

Е  

(перехрестна) -0,19 -0,46 0,35 -0,20 0,56 0,42 0,39 0,54 39,33 1,08 

Е 

(за ціною)   -0,89 0,35 -0,29 1,38 0,57 0,68 1,41 -5,27 -2,14 

 

Позитивне значення перехресної 

еластичності свідчить про те, що зростання 

обсягу ринкового доходу (Ір) призводить 

до необхідності домогосподарств збільшу-

вати обсяг отримуваного неринкового до-

ходу, а отже доходи є комплементарними 

один до одного. Від’ємне значення навпа-

ки свідчить про субституцію доходів. От-

же тільки в 2000-2002 та 2003-2004 році 

ринковий та неринковий доходи розгляда-

лися як субститути. На протязі більшості 

аналізованих років між ринковий та нери-

нковий доходи доповнювали один одного. 

Показовим є період загострення світової 

фінансової кризи. Для компенсації скоро-

чення темпів зростання ринкового доходу 

домогосподарства змушені були на 39,33% 

збільшити зростання доходу неринкового. 

Цінова еластичність на протязі деяких ана-

лізованих періодів має від’ємне значення, 

що пояснюється дією закону попиту: чим 

більша альтернативна ціна, а отже і втра-

чений ринковий доход, тим менший обсяг 

ресурсів відволікається в неринкове виро-

бництво. Позитивне значення вказує на те 

що існуюче співвідношення прожиткового 

мінімуму та середньої заробітної плати  

недостатньо для перерозподілу ресурсів 

домогосподарств.  

Аналіз у регіональному розрізі сві-

дчить про досить неоднозначну динаміку 

доходів. Якщо у 2001 році переважно в 

усіх регіонах України ринковий та нерин-

ковий доходи мали відносини субституції, 

то вже в 2010 році переважними були від-

носини компліментарності. Винятком є 

тільки Закарпатська, Хмельницька та Чер-

нівецька області.  

 
Рис. 3. Динаміка перехресної еластичності неринкового доходу 
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Досить показовою є реакція домо-

господарств на розгортання фінансової 

кризи. Як свідчать розрахунки (табл. 4) 

регіони України формують три перева-

жаючі стратегії реакції. Переважаюча 

група областей виявила не значну реак-

цію на кризові явища. Зростання сукуп-

ного доходу  супроводжувалося зростан-

ням ринкового доходу, хоча темпи цього 

зростання значно скоротилися порівняно 

з докризовим періодом. Бажання домого-

сподарств зберегти докризовий рівень 

споживання потребували збільшення об-

сягів неринкового доходу. Також слід 

враховувати інфляційні процесі, які ско-

рочують обсяги реального доходу домо-

господарств.  

Т а б л и ц я 4 

Реакція домогосподарств на розгортання фінансової кризи 

Область 
Динаміка показників 2008-2009 рік 

Ei Exy Iнр Iс Iр 

АР Крим 
<0 <0 ↓ ↑ ↑ 

Одеська 

Вінницька  

<0 <0 ↑ ↓ ↓ 

Донецька 

Закарпатська 

Київська 

Львівська 

Сумська 

Херсонська 

Волинська  

>0 >0 ↑ ↑ ↑ 

Дніпропетровська 

Житомирська 

Запорізька 

Івано-Франківська 

Кіровоградська 

Миколаївська 

Рівненська 

Тернопільська 

Хмельницька 

Черкаська 

Чернівецька 

Чернігівська 

Луганська 

>0 <0 ↑ ↑ ↓ Полтавська 

Харківська 

 

Луганська, Полтавська та Харків-

ська області  на фоні скорочення ринко-

вого доходу повинні більш активно пе-

рерозподіляти ресурси у неринковий сек-

тор для збереження росту сукупного до-

ходу. Зростання неринкового та сукупно-

го доходу на тлі скорочення ринкового 

доходу свідчить про більш значну реак-

цію на кризові явища. Ще більшу реак-

цію проявили Донецька, Київська та інші 

області де падіння ринкового доходу бу-

ло настільки значне, що зростання нери-

нкового доходу не змогло компенсувати 

падіння загальних доходів. Окремо слід 

зазначити Одеську область та АР Крим 

які майже не виявили реакції на світову 

фінансову кризу. Як і у попередні роки 

зростання сукупного доходу обумовлю-

валося скороченням неринкового доходу 

та зростанням ринкової складової. Так 

реакція цілком зрозуміла і має логічне 

пояснення. Маючі рекреаційну спрямо-

ваність вказані регіони стали більш при-
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вабливими на тлі загального скорочення 

реальних доходів населення України. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Дослідження функ-

ціонування складових підсистеми пропо-

зиції гомеостатичної системи домогос-

подарства дозволило визначити особли-

вості реакції доходів домогосподарства 

на зміну внутрішніх та зовнішніх умов 

функціонування. Використання в межах 

емпіричного аналізу показників еластич-

ності неринкового доходу підтверджує 

гіпотезу щодо переважаючої комплімен-

тарності ринкових та неринкових доходів 

домогосподарств. Субституція складових 

доходу є винятковим випадком і свідчить 

про особливості окремих регіонів Украї-

ни та спрямованість  домогосподарств на 

отримання неформальних доходів. 

Вплив світової фінансової кризи 

проявляється у скороченні темпів зрос-

тання (в деяких регіонах взагалі падіння) 

доходів домогосподарств, що обумовлює 

необхідність перерозподілу їх ресурсів у 

неринкову сфери натурального виробни-

цтва. Такі процеси ще більш поглиблю-

ють рецесію вітчизняної економіки та 

потребують розробки та реалізації  ком-

плексної державної програми підтримки 

домогосподарств як основних постачаль-

ників ресурсів та споживачів національ-

ного продукту.  

 

Література 

 

1. Людський розвиток в Україні: 

мінімізація соціальних ризиків (колекти-

вна науково-аналітична монографія) 

[Текст] / За ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-

т демографії та соціальних досліджень ім. 

М.В.Птухи НАН України, Держкомстат 

України, 2010. – 496 с. 

2. Кізима Т. О. Заощадження до-

машніх господарств: сутнісно-теоретичні 

та класифікаційні аспекти [Текст] / Т. О. 

Кізима // Формування ринкових відносин 

в Україні. – 2010. – № 10. – С. 200-206. 

3. Кізима, Т. О. Доходи домашніх 

господарств: теоретична концеп-

туалізація та пріоритети формування в 

сучасних умовах / Т. О. Кізима // Фор-

мування ринкових відносин в Україні. – 

2009. – № 2. – С. 47 – 54. 

4. Гладун О. М. Вибіркові обсте-

ження населення: методологія, методика, 

практика монографія [Текст] / Гладун О. 

М. – Ніжин: ТОВ „Видавництво „Ас-

пект-Поліграф‖, 2008. – 348 с 

5. Бурлуцький С. В. Концепція 

функціонального системного домогоспо-

дарства / С. В. Бурлуцький // Вісник 

ДДМА. Зб. наук. праць. - № 3(24), 2011. 

– С. 24 – 30. 

6. Бурлуцький С. В. Домогоспо-

дарство як сукупність гомеостатичних 

підсистем / С.В.Бурлуцький // Вісник 

Східноукраїнського національного уні-

верситету ім. В. Даля. – Луганськ, 2011 - 

№7(161). – Частина 2. – С. 215 – 221. 

7. Бурлуцький С. В. Методологіч-

ний дуалізм аналізу домогосподарства – 

системи / С.В. Бурлуцький // Актуальні 

проблеми економки. – К.: НАУ, 2011 - 

№.11(125). – 2011 – С. 8-19. 

 

 

 

Рецензент: Булєєв І. П. – д.е.н., професор, замісник директора з наукової роботи 

Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк. 
 

Стаття подана  

10.02.2012 р. 



 

 

- 19 -  

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

1
(

5
)

/
2

0
1

2
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 
Ч

А
С

О
П

И
С

 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

1
(

5
)

/
2

0
1

2
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 Податки та бюджетна політика 

УДК 336.226.44 

ЛЕГА Н. Ю. 

 

РОЗВИТОК БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ 

ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 

 
Обґрунтовано сутність, роль та значення бюджетного потенціалу в умовах подолання фі-

нансової кризи. Зіставлено погляди вчених – фінансистів на специфіку визначення поняття ―бю-

джетний потенціал‖. Проаналізовано особливості формування бюджетного потенціалу та дослі-

джено динаміку бюджетних ресурсів за доходами протягом 2006-2010 рр. Запропоновано генеа-

логічну схему поняття ―бюджетний потенціал‖ та розроблено теоретико-структурну модель роз-

витку бюджетного потенціалу.Запропоновано напрями застосування цієї моделі та обґрунтовано 

її ефективність. 

Ключові слова: розвиток, бюджетний потенціал, регіон, Податковий кодекс, фінанси, 

фіскальна політика, бюджетні ресурси, бюджет. 
 

Постановка проблеми. Основою 

функціонування місцевих фінансів є ре-

гіональні бюджети. Як свідчать реалії, 

протягом останніх років спостерігається 

тенденція зменшення частки доходів мі-

сцевих бюджетів (без врахування між-

бюджетних трансферів) у структурі ВВП 

України. Так, якщо в 2001 р. ця частка 

сягала 8,8%, то у планових показниках 

2011 р. лише 6,5% [1]. 

Отже, спостерігається динамічне 

зменшення власної регіональної фінан-

сової бази в частині бюджетних ресурсів. 

З 2011 р. набули чинності окремі поло-

ження Податкового кодексу України і 

місцеві фінансові ресурси, починаючи з 

цього періоду, зазнають певних змін. 

Для з’ясування ситуації щодо ди-

наміки регіональних фінансових ресурсів, 

зокрема бюджетного потенціалу регіону, 

в результаті введення в дію в повному 

обсязі всіх положень Податкового кодек-

су, виконаємо відповідне дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і пу-

блікацій. Проблемам формування бю-

джетного потенціалу як на рівні націона-

льному, так і регіональному присвячено 

низку фундаментальних наукових праць. 

Так, у монографії ―Економічні проблеми 

XXI століття: міжнародний та українсь-

кий виміри‖ С. Юрій досліджує пробле-

ми формування ресурсів бюджетної сис-

теми в напрямі обсягів державного боргу 

[2]. 

Т. Бондарук з’ясовує роль місце-

вих фінансових ресурсів, зокрема і бю-

джетних, у соціально-економічному роз-

витку регіонів [3]. 

А. Амоша, І. Булєєв, В. Дубниць-

кий, Ю. Іванов та інші вчені у 4-х томній 

монографії ―Україна та її регіони на 

шляху до інноваційного суспільства‖ ма-

сштабно досліджують напрями іннова-

ційного розвитку України, зокрема і з 

використанням бюджетного потенціалу 

[4]. 

Ю. Пасічник у монографії ―Бю-

джетний потенціал економічного зрос-

тання в Україні‖ ґрунтовно досліджує 

специфіку його формування, чинники, 

що впливають на нього, домінанти бю-

джетної політики тощо [5]. 

Крім цих та інших монографій, у 

періодиці з’являються і інші публікації з 

цієї проблематики, де з’ясовуються 

окремі складові цієї проблеми. 

Економічна система України та її 

складова – бюджетна перманентно за-

знають значного впливу чинників  як у 

внутрішньому, так і з боку зовнішнього 

середовища. Так, ще не повною мірою 

подолані наслідки світової фінансової 

кризи протягом 2010-2011 рр., набули 

чинності нова редакція Бюджетного ко-

дексу та впроваджений Податковий ко-

декс. Незважаючи на досить значні тем-

пи зростання ВВП, (порівняно з попере-

днім роком: 2008 р.– 106,2%, 2010 – 
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104,2%) рівень доходів населення зали-

шається низьким (у II кв. 2011 р. – 1691,3 

грн. на особу), рівень інфляції випере-

джає рівень зростання доходів населення 

(за жовтень 2011 р. – інфляція спожив-

чих цін – 104,2%, зростання доходів – 

103,4%). 

Беручи до уваги ці макроекономі-

чні показники, можна зазначити, що се-

редньостатистичний рівень оплати праці 

та доходів населення є одним із най-

менших у Європі, що при практично єв-

ропейських цінах  зумовлює соціальні 

конфлікти. Вирішення проблем полягає у 

підвищенні темпів зростання економіки, 

адекватному збільшенні надходжень до 

бюджету і на цій основі забезпечувати 

динаміку суспільного розвитку. 

Важлива роль у вирішенні цієї су-

спільної проблеми відводиться бюджет-

ній системі та її складовій – бюджетному 

потенціалу. 

Актуальність цієї проблеми є оче-

видною, тому вітчизняні науковці про-

понують певні напрями розв’язання цих 

питань, але нині є ще недостатньо висві-

тленими: 

 роль та значення бюджетного по-

тенціалу в забезпеченні динаміки соціа-

льно-економічного розвитку; 

 моделі формування бюджетного 

потенціалу, зокрема на регіональному 

рівні. 

Мета статті. Метою статті є 

з’ясування специфіки формування бю-

джетного потенціалу та розробка науко-

вих підходів до забезпечення механізмів 

його динамічного зростання. 

Завданням статті є: 

 уточнення суті та значення бю-

джетного потенціалу в забезпеченні ди-

наміки соціально-економічного розвитку, 

зокрема в умовах подолання наслідків 

фінансово-економічної кризи; 

 аналіз динаміки надходжень до 

бюджету всіх рівнів, зіставлення погля-

дів вчених на особливості формування 

бюджетного потенціалу; 

 розробка механізму динамічного 

забезпечення зростання бюджетного по-

тенціалу, зокрема в розрізі регіонів. 

У вітчизняній та зарубіжній літе-

ратурі значенню функціонування бюдже-

тної системи приділяється значна увага, 

проте є декілька публікацій, де 

з’ясовується сутність, роль та значення 

бюджетного потенціалу, тому дослідимо 

витоки та розвиток економічної категорії 

―бюджетний потенціал‖. 

Термін ―потенціал‖ (potentia) ла-

тинського походження  і визначається як: 

1) ―міць, сила‖; 2) сукупність наявних 

засобів, можливостей у будь-якій галузі, 

наприклад, військовій потенціал – суку-

пність його економічних, морально-

політичних і військових ресурсів для ве-

дення війни [8, с. 404]. 

М. Скрипниченко зазначає: ―По-

тенціал як категорія означає ступінь по-

тужності, сукупність людських і матеріа-

льних ресурсів національної економіки, 

мобілізацію апріорних і прихованих мо-

жливостей ефективного використання, 

перерозподілу та відтворення ресурсів 

країни для стабільного економічного ро-

звитку в інтересах суспільства, спромо-

жність наявних засобів забезпечити мак-

симально можливий рівень виробництва 

товарів і послуг з дотриманням норм 

економічної безпеки країни‖ [9, c. 64]. 

С. Зенченко трактує бюджетний 

потенціал як максимально можливі вида-

тки, які може дозволити собі бюджет з 

огляду на власну дохідну частку і конце-

нтрує увагу на тому, що його також мо-

жна трактувати як отримані податкові 

платежі з необхідністю їх ефективного 

використання. 

Практично під бюджетним потен-

ціалом регіону він розуміє силу потенці-

алів усіх діяльних у регіоні доходів та 

витрат, що розкриває адекватну власти-

вість бюджетного потенціалу, окрім цьо-

го, він зауважує, що при оцінці регіона-

льного бюджетного потенціалу як дохід-

ної бази доцільно врахувати лише власні 

доходи регіону [6]. 
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Сконцентруємо увагу на визна-

ченні терміна ―бюджетний потенціал‖ Ю. 

Пасічник визначає: ―Бюджетний потен-

ціал  - реальні можливості максимально-

го використання наявних ресурсів бю-

джетної системи протягом визначеного 

періоду часу‖ [10, с. 149]. 

А. Сидорович бюджетний потен-

ціал визначає так: ―Бюджетний (бюджет-

но-податковий) потенціал характеризує 

потенційну можливість акумулювання 

фінансових ресурсів у бюджетній систе-

мі (можливий бюджетний потенціал). 

Поряд з ним необхідно виділити реаль-

ний бюджетний потенціал, який може 

сформувати держава або фактичний об-

сяг бюджетних ресурсів, які акумулю-

ються бюджетною системою. Фактичний 

бюджетний потенціал може бути обрахо-

ваний в іпотечних цінах з врахуванням 

показників інфляції (реальний бюджет-

ний потенціал – реальні доходи і витрати 

бюджетної системи). Бюджетний потен-

ціал країни характеризують такі індика-

тори – встановлені федеральними зако-

нами дохідні ресурси держави; рівень 

мобілізації бюджетно-податкового поте-

нціалу (або відношення встановлених 

законами дохідних ресурсів держави до 

наявного в державі реального бюджетно-

податкового потенціалу); основні бю-

джетно-податкові резерви та втрати; фа-

ктори зростання бюджетно-податкового 

потенціалу та його реалізація в середньо-

строковий і довгостроковий перспективи; 

індикатори бюджетно-фінансової безпе-

ки країни і т. п.‖ [11, с. 243]. 

Е. Конярова розглядає бюджетний 

потенціал як суму умовно – власних до-

ходів, отриманих від суб’єктів Російської 

федерації (доходів за винятками частин, 

що перераховані з федерального бюдже-

ту) та доходів федерального бюджету, 

що надійшли з території суб’єкта [7]. 

Я. Пушак під поняттям бюджет-

ний потенціал регіону, розуміє наявний 

фактичний обсяг бюджетних ресурсів 

акумульованих бюджетною системою. 

Він пропонує визначити його як величи-

ну грошових коштів, що формуються 

внаслідок використання державних фі-

нансових ресурсів (кошти місцевих бю-

джетів, відрахування з Державного бю-

джету, позабюджетні та цільові фонди, 

надходження від майнової та фінансової 

діяльності регіональних органів влади) 

[12]. 

Необхідно зазначити, що стосовно 

поняття ―бюджетний потенціал‖ у струк-

турі економічної категорії ―потенціал‖ 

подаються такі поняття як ―економічний 

потенціал‖, ―фінансовий потенціал‖, 

―податковий потенціал‖ тощо, які засто-

совуються на всіх рівнях економічної си-

стеми. 

Отже, ґрунтовний аналіз літерату-

ри стосовно з’ясування суті та значення 

бюджетного потенціалу дозволяє сфор-

мувати таку теоретико-методологічну 

конструкцію значення терміна ―бюджет-

ний потенціал‖ (рис. 1). 

На цьому рисунку під статичним 

потенціалом бюджетної установи розу-

міються бюджетні ресурси, якими повні-

стю задовольняється функціонування ці-

єї установи, а під динамічними – коли 

конкретна бюджетна установа згідно з її 

статутною діяльностю може займатись 

певними видами діяльності і додатково 

заробляти собі кошти (навчальні заклади, 

лікарні, заклади культури тощо). 

Відмінність запропонованої схеми 

від тих, які висвітлені у науковій літера-

турі, полягає у тому, що в ній ієрархічно 

відображені рівні бюджетного потенціа-

лу із виокремленням таких складових як 

можливий та реальний потенціал (у 

складі конкретної адміністративно-

територіальної одиниці) та статичний і 

динамічний потенціали у складі бюджет-

ної установи. 

Важливість значення категорії 

―бюджетний потенціал‖ полягає у такому: 

 дозволяє оцінювати можливості 

реалізації функцій держави, включаючи 

функції державного регулювання та під-

тримки економіки; 

 для виявлення відмінностей між 

реальним і номінальним бюджетом; 
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 для оцінки інфляційних джерел 

зростання доходів та, відповідно, інфля-

ційного розширення обсягів доходів; 

 для визначення інфляційної 

кон’юнктури при формуванні бюджетної 

та фінансової політики; 

 для розробки бюджетного законо-

давства, механізмів міжбюджетних від-

носин, інвестиційної політики. 

 
Рис. 1. Генеалогічна теоретико-структурна схема формування бюджетного потенціалу 

 

З’ясуємо роль та значення бюдже-

тного потенціалу у структурі ВВП Укра-

Потенціал 

Суспільний 

(всієї країни) 

Соціальний Економічний 

галузі економіки регіону 

Фінансовий 

Регіону 

Конкретної адміністрати-

вно-територіальної оди-

ниці 

Можливий Реальний 

 

Бюджетної установи 

Громадські органі-

зації (у випадку ви-

користання бюдже-

тних коштів) 

Домогосподарства 

(у випадку викорис-

тання бюджетних ко-

штів) 

Статичний Динамічний 
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їни для чого проаналізуємо динаміку 

складових доходів Зведеного та місцевих 

бюджетів за 2006-2010 рр. (табл. 1) [13]. 

 

 

Т а б л и ц я 1 

Зміна частки доходів зведеного та місцевих бюджетів  у ВВП України  

протягом 2006-2010 рр. 

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р.  2009 р. 2010 р. 

Частка доходів Зведеного бюджету України у 

ВВП, % 

31,57 30,52 31,42 31,62 32,83 

Частка доходів місцевих бюджетів  

України (з врахуванням міжбюджетних тран-

сфертів), у ВВП, % 

13,95 14,85 14,50 14,74 15,06 

Частка доходів місцевих бюджетів  

України (без врахуванням міжбюджетних 

трансфертів) у ВВП, % 

7,67 8,66 8,26 7,93 7,40 

Частка у доходах місцевих бюджетів, % 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 

Податок з власних транспортних засобів, млн. 

грн. 

388,7 619,7 754,8 1989,4 1380,7 

Частка у податкових надходженнях, % 1,2 1,3 1,2 3,3 2,0 

Частка у доходах місцевих бюджетів, % 0,5 0,6 0,5 1,5 0,8 

Інші податкові надходження, млн. грн. 2980,2 3003,2 3270,8 2471,7 2842,3 

Частка у податкових надходженнях, % 9,2 6,3 5,1 4,1 4,2 

Частка у доходах місцевих бюджетів, % 3,9 2,8 2,4 1,8 1,7 

Всього податкових надходжень у місцевих 

бюджетах, млн. грн. 

32393,7 47669,5 62899,5 60286,1 67729,3 

Всього доходів місцевих бюджетів, млн. грн. 75895,2 107051,0 137443,0 134552,0 164861,5 

 

Як свідчать дані табл. 1, незважаю-

чи на відносну стабільність частки доходів 

Зведеного бюджету у ВВП (у 2006 р. – 

31,57, у 2010 р. – 32,83), частка доходів мі-

сцевих бюджетів у ВВП перманентно за-

лишається низькою: від 13,95% у 2006 р. 

до 15,06%, а без врахування міжбюджет-

них трансфертів – в межах 7-8%. 

Проаналізуємо, наскільки вагомою 

є частка доходів місцевих бюджетів у до-

ходах Зведеного бюджету (таблиця 2) [13]. 

Т а б л и ц я 2 

Динаміка питомої ваги доходів місцевих бюджетів України у доходах 

Зведеного бюджету України за 2006-2010 роки  

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Доходи Зведеного бюджету України, 

млрд. грн. 
171,8 219,9 297,8 288,5 359,3 

Доходи місцевих бюджетів України, 

млрд. грн. 
758,9 107,0 137,4 134,5 164,8 

Доходи місцевих бюджетів України 

(без врахування міжбюджетних тран-

сфертів), млрд. грн. 

417,4 623,9 783,3 723,7 810,5 

Частка місцевих бюджетів України у 

Зведеному бюджеті, % 
44,17 48,67 46,15 46,63 45,8 

Частка місцевих бюджетів України 

(без врахування міжбюджетних тран-

сфертів) у Зведеному бюджеті , % 

24,30 28,37 26,30 25,08 22,5 
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Як випливає із табл. 2, частка дохо-

дів місцевих бюджетів у доходах зведено-

го бюджету є незначною – від 44-45% з 

врахуванням міжбюджетних трансфертів 

та 22-28% без врахування міжбюджетних 

трансфертів. Із введенням в дію Податко-

вого Кодексу протягом 2011-2013 рр. ситу-

ація може змінитись. Як це може вплинути 

на доходи місцевих бюджетів без враху-

вання міжбюджетних трансферів зіставимо 

джерела надходжень за 2009-2010 рр. та 

після введення в дію в повному обсязі по-

ложень Податкового кодексу [14], проана-

лізуємо в табл. 3 [13]. 

Т а б л и ц я 3 

Зміна складу та структури податкових надходжень до місцевих бюджетів України 

 у 2009-2010 роках 

Показники 
2009 р. 2010 р. Податковий кодекс 

Податок з доходів фізичних осіб, млн. грн. 46179,17 50532,8 не справляється 

Частка у податкових надходження , % 76,6 74,6  

Частка у доходах місцевих бюджетів, % 34,3 30,7  

Єдиний податок для суб'єктів малого підприє-

мництва, млн. грн. 

1688,01 1895,2 справляється 

Частка у податкових надходження , % 2,8 2,8  

Частка у доходах місцевих бюджетів, % 1,3 1,1  

Збори за спеціальне використання природних 

ресурсів, млн. грн. 

7354,91 10254,0 не справляється 

Частка у податкових надходження, % 12,2 15,1  

Частка у доходах місцевих бюджетів, % 5,4 6,2  

Місцеві податки та збори, млн. грн. 602,86 824,3 справляється 

Частка у податкових надходження, % 1,0 1,2  

Податок на нерухоме майно, відмінне від зе-

мельної ділянки 

не справлявся справляється 

Збір за впровадження деяких видів підприєм-

ницької діяльності (торгівельна діяльність, ді-

яльність у сфері розваг) 

справлявся частково справляється 

Збір за місця для паркування транспортних 

засобів 

справлявся частково справляється 

Туристичний збір справлявся частково справляється 

 

Отже, як свідчать дані таблиці 3, пі-

сля введення в дію в повному обсязі всіх 

положень Податкового кодексу суттєво 

змінюється дохідна база місцевих бюдже-

тів, а отже і бюджетний потенціал. Насам-

перед потрібно зазначити що податок з до-

ходів фізичних осіб, який у податкових 

положеннях місцевих бюджетів складав 

від 74% до 76% не буде більше вагомим 

бюджетоутворювальним чинником. Вве-

дення до податкової бази місцевих бюдже-

тів податку на нерухоме майно (для квар-

тир площа яких більша ніж 120 кв. м, та 

житлових будинків площа яких більше ніж 

250 кв. м) з врахуванням житлової площі, 

де проживає більша частина населення 

України (за попередніми аналітичними 

оцінками різних екваторів – не менше 90% 

середньостатистичних жителів України) 

цього податку не сплачуватимуть. 

Отже, значних доходів місцевий 

бюджет від нових податків у найближчі 

роки не отримає. 

Водночас обсяги фінансових ресур-

сів, якими володіють місцеві органи влади 

і які зосереджені у бюджеті порівняно з 

ВВП, є незначними, але їх роль у регулю-

ванні суспільних процесів є досить важли-

вою, тому що саме за рахунок бюджетних 

коштів, в тому числі і з бюджетних транс-

фертів, забезпечується левова частка соці-

альних потреб, підтримання функціонуван-
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ня життєво важливих муніципальних служб. 

Особливого значення набувають бюджетні 

ресурси на місцевому рівні в умовах подо-

лання наслідків світової фінансової кризи, 

коли є потреба у підтриманні окремих на-

прямів діяльності підприємницьких структур, 

забезпечити фінансово соціально незахищені 

верстви населення. 

Беручи до уваги суспільну значимість 

бюджетного потенціалу у забезпеченні та 

регулюванні динаміки соціально-

економічного розвитку, в тому числі і на ре-

гіональному рівні, важлива роль відводиться 

механізму забезпечення розвитку бюджетно-

го потенціалу. До складових цього механіз-

му відносяться: 

 форми та методи формування ресур-

сів бюджетного потенціалу; 

 нормативно-правове забезпечення; 

 обсяги фінансових ресурсів бюджет-

ного спрямування; 

 органи управління бюджетною сис-

темою.  

Реалізацію цього механізму зобрази-

мо у вигляді теоретико-структурної моделі 

розвитку бюджетного потенціалу. Для фор-

мування цієї моделі скористаємось інстру-

ментарієм системного підходу (рис. 2). 

 
Рис. 2. Теоретико-структурна модель розвитку бюджетного потенціалу 

Запропонована модель відрізняється 

від подібних теоретичних конструкцій тим, 

що комплексно враховує чинники впливу 

внутрішнього і зовнішнього середовища, 

ґрунтується на стратегії соціально-

економічного розвитку України та стратегії 

соціально-економічного розвитку конкрет-

них регіонів. 

Наукова цінність цієї запропонованої 

моделі полягає в тому, що її використання 
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дозволяє розробляти відповідні стратегії ро-

звитку бюджетної системи та бюджетного 

потенціалу. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. У результаті виконаного 

дослідження є можливим зробити такі ви-

сновки: 

 бюджетний потенціал є складовою 

економічної категорії ―потенціал‖ і в свою 

чергу має розгалужену структуру та відпові-

дно рівні – національний, регіональний, кор-

поративний тощо; 

 аналіз динаміки бюджетних ресурсів 

та їх частки у ВВП протягом 2006-2010 рр. 

засвідчив незначну їх частку у структурі 

ВВП, що не дозволяє забезпечити регулю-

вання темпів соціально-економічного розви-

тку; 

 розроблена теоретико-структурна 

модель розвитку бюджетного потенціалу до-

зволяє у перспективному періоді формувати 

стратегію бюджетної системи та стратегію 

розвитку бюджетного потенціалу; 

 введення в дію положень Податково-

го кодексу в повному обсязі значно змен-

шить дохідну базу місцевих бюджетів, і, від-

повідно, ресурси бюджетного потенціалу. 

Беручи до уваги наявні обґрунтуван-

ня важливості виконаного дослідження, є 

доцільним продовження наукових пошуків у 

цьому напрямі. 
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УДК 336.221 

ПОСАДНЄВА О.М. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ЗДІЙСНЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО 

ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
У статті розглянуто загальні засади здійснення корпоративного податкового планування. Наголо-

шено на проблематиці провадження податкового планування на підприємстві в умовах відсутності квалі-

фікованих податкових менеджерів та постійних змін у податковому законодавстві. Досліджено особливос-

ті визначення поняття «податкове планування» вітчизняними та зарубіжними вченими. Визначено основ-

не завдання податкового планування на підприємстві. Описано основні етапи здійснення оперативного та 

стратегічного планування. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму корпоративного подат-

кового планування. 

Ключові слова: корпоративне податкове планування, податкові зобов’язання, база оподаткування, 

оперативне планування, стратегічне планування. 

 

Постановка проблеми. Податкове 

планування на підприємстві або у діяльності 

інших юридичних осіб є першим етапом ре-

алізації корпоративного податкового мене-

джменту. За результатами планування фор-

муються основні напрямки розвитку діяль-

ності для новостворених підприємств або 

коригуються фінансово-економічні показни-

ки діяльності працюючих підприємств. Ос-

новною метою податкового планування на 

підприємстві є кількісне та вартісне визна-

чення податкових зобов’язань юридичної 

особи, які мають бути сплачені у плановому 

році. Здійснення податкового планування 

надає можливість у законодавчих рамках 

мінімізувати податкові зобов’язання, відпра-

цювати алгоритм надання податкової звітно-

сті та сплати податків, полегшити здійснен-

ня внутрішнього податкового аудиту, що 

призводить до зменшення витрат діяльності 

у вигляді податків та фінансових санкцій. 

Враховуючи різноманіття зовнішніх та внут-

рішніх факторів, що впливають на форму-

вання бази оподаткування, відсутність дос-

тупних автоматизованих програм, які здійс-

нюють бюджетування податків на підприєм-

стві, нестачу кваліфікованих податкових ме-

неджерів, процес планування податкових 

зобов’язань є трудомістким у здійсненні. 

Однак, основною проблемою виконання які-

сного корпоративного податкового плану-

вання є не тільки важкість врахування всіх 

факторів, які впливають на результат, а й 

постійні зміни у вітчизняному податковому 

законодавстві, що відбуваються навіть після 

прийняття податкового кодексу. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. З огляду на регулятивні можливості 

оподаткування у розвитку фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господа-

рювання питанням планування та прогнозу-

вання податків присвячена велика кількість 

наукових публікацій. Проблеми податкового 

планування досліджують провідні вітчизняні 

та зарубіжні вчені-фінансисти Ю.Б. Іванов, 

А. І. Крисоватий, А. М. Соколовська, Б.Г. 

Федоров, Є.М. Євсегнєєв, С. В. Барулин, Е. 

А. Ермакова, В. В. Степаненко  та ін. 

Однак дослідження проблематики 

планування та прогнозування податків в ос-

новному присвячені наповненню дохідної 

частини бюджету або мінімізації податкових 

зобов’язань з боку господарюючих суб’єктів 

і майже не зачіпають організаційних питань 

налагодження процесу планування податків 

на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Відсу-

тність визначення поняття «податкове пла-

нування» у нормативних документах поро-

джує суперечливість надання цього визна-

чення вітчизняними та зарубіжними вчени-

ми. Так, англо-російський банківський енци-

клопедичний словник Б.Г. Федорова визна-

чає податкове планування, як «мінімізацію 

податкового тягаря через фінансове плану-

вання, включаючи інвестиції з відстрочен-

ням сплати податків, купівлю неоподаткову-

ваних податками цінних паперів і викорис-

тання різних податкових сховищ» [2, с. 263]. 

У іншому словнику, а саме у словни-

ку ділових термінів Джека Фрідмана,  подат-

кове планування визначається як «система-

тичний аналіз різних податкових альтерна-

тив, спрямований на мінімізацію податкових 

зобов’язань в поточному і майбутніх періо-

дах» [1]. 

У навчальному посібнику Є. Євсегнє-

єва податкове планування визначене як «за-
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конний спосіб обходу податків з викорис-

тання пільг, що надаються законом, і прийо-

мів скорочення податкових зобов’язань» [4, 

с. 78]. 

Інший російський колектив авторів 

(С. В. Барулин, Е. А. Ермакова, В. В. Степа-

ненко) надають наступне визначення подат-

ковому плануванню: «податкове планування 

– це процес визначення найбільш ефектив-

них напрямів руху і об’єму, складу і струк-

тури вхідних та вихідних податкових пото-

ків, оптимізації сум податків і зборів на май-

бутній рік і (або) перспективу державою і 

господарюючим суб’єктом» [3, с. 175]. 

Вітчизняні науковці (Ю.Б. Іванов, 

А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима , В.В. Карпова) 

визначають корпоративне податкове плану-

вання як «цілеспрямовану діяльність підпри-

ємства у частині управління податковими 

платежами з метою їх оптимізації і для збі-

льшення прибутковості бізнесу в межах, ви-

значених законодавством» [5, с. 74]. 

На нашу думку податкове плануван-

ня можна визначити як сукупність дій, спря-

мованих на збільшення обігових коштів 

суб’єкта господарювання у майбутньому, за 

рахунок регулювання величини і структури 

податкової бази, застосування податкових 

пільг та забезпечення  своєчасності розраху-

нків з бюджетами різних рівнів у межах 

норм податкового законодавства. 

Основним завданням податкового 

планування можна вважати попередній роз-

рахунок варіантів загальної суми податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів за 

результатами всієї діяльності суб’єкта гос-

подарювання, а також по відношенню до 

конкретної угоди або проекту залежно від 

різних правових форм її реалізації. 

Виходячи з урахування часової хара-

ктеристики податкового планування, його 

можна поділити на оперативне і стратегічне 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Види податкового планування на мікрорівні в розрізі часових характеристик 

 

Оформлення календаря сплати податків 

Оперативне реагування на зміни у податковому 
законодавстві та розрахунок податкових зо-

бов’язань, виходячи з таких змін 

Врахування майбутніх проектів, доходів і витрат, 
які будуть здійснені на протязі наступного року, а 
також податкових зобов’язань, пов’язаних з ними 

Врахування зростання (зменшення) обсягів діяль-
ності у наступному році і зміни податкових зо-

бов’язань у зв’язку з цим 

Врахування зміни виду діяльності у наступному 
році і зміни податкових зобов’язань у зв’язку з цим 

Розрахунок податкових зобов’язань за спеціаль-
ними режимами оподаткування без зміни виду 

діяльності 

Врахування майбутніх довгострокових проектів, 
доходів і витрат за ними, які будуть здійснені на 
протязі наступних років, а також податкових зо-

бов’язань, пов’язаних з ними 

Планування виду діяльності та податкових пере-
ваг, які відповідають цьому виду економічної дія-
льності, для суб’єктів господарювання, які плану-

ють розпочати свою діяльність. 

Оцінка переваг загальної системи оподаткування 
та спеціальних режимів оподаткування в довго-

строковому періоді, вибір напрямку розвитку дія-
льності, виходячи цих переваг. 

протягом 
поточно-
го року 

на на-
ступ-

ний рік 

на май-
бутні 

періоди 

Оперативне 

планування 

Стратегічне 

планування 
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Оперативне податкове планування 

можна визначити як сукупність планових 

дій, які здійснюються в процесі поточної ді-

яльності підприємства і спрямовані на регу-

лювання рівня його податкового наванта-

ження. Оперативне податкове планування 

має короткостроковий характер і базується 

на вже існуючих умовах господарювання і 

оподаткування господарюючого суб’єкта, 

визначених на рівні стратегічного податко-

вого планування. 

Таке податкове планування здійсню-

ється, виходячи з поточної діяльності 

суб’єкта господарювання і перспектив цієї 

діяльності на наступний рік. Оцінюються 

можливості нарощування або зменшення 

обсягів реалізації товарів (робіт, послуг) та 

податкові зобов’язання, які суб’єкт сплачу-

ватиме з урахуванням змін у наступному ро-

ці. Прораховуються можливості застосуван-

ня спеціальних податкових режимів та їх на-

слідки. Оцінюються майбутні операції та 

контракти та їх податкові наслідки, склада-

ється бюджет сплати податків. 

Стратегічне податкове планування є 

механізмом, що дозволяє господарюючому 

суб’єкту визначити основні умови його фун-

кціонування з точки зору оптимізації опода-

ткування. 

Усі принципові для економічного 

суб’єкта моменти, такі як: визначення мети і 

завдання, сфери виробництва і обігу, напря-

му і виду діяльності, вибір організаційно-

правової форми і форми власності, визна-

чення структури і міри її складності, місцез-

находження і т.і., безпосередньо пов’язані з 

оподаткуванням. Стратегічне податкове 

планування визначає основні напрями і 

принципи податкової політики господарюю-

чого суб’єкта і носить тривалий характер. 
Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. З урахуванням багатоваріан-

тності впливу внутрішніх і зовнішніх факторів 

на результати податкового планування 

суб’єкти господарювання, які зацікавлені в 

збережені власних обігових коштів, мають 

враховувати наступні моменти:  

1. Складання податкового календаря 

згідно специфіки своєї діяльності, як і систе-

матичне відслідковування змін податкового 

законодавства, дозволить мінімізувати штраф-

ні санкції і максимізувати можливість ефекти-

вного управління обіговими коштами. 

2. Чітке визначення величини плано-

вих податкових баз сприятиме точному ви-

значенню витрат на податкові зобов’язання і 

швидкому реагуванню на зміни у умовах 

справляння податків. 

3. При здійсненні змін у діяльності 

платника податків (зростання обсягів вироб-

ництва, створення нового структурного під-

розділу, випуск нової продукції) необхідно 

розглянути всі можливі варіанти оподатку-

вання із застосуванням методу складання 

комп’ютерних фінансових моделей. Їх оцін-

ка з точки зору податкових наслідків і дис-

контування грошових потоків у часі та вибір 

на цій основі найбільш оптимального варіа-

нту оподаткування вже на початковій стадії 

роботи над новим проектом може забезпечи-

ти успішне його впровадження і подальше 

здійснення. 

Такі дії, за наявності на підприємстві 

кваліфікованого податкового менеджера, 

дозволять максимізувати прибутки суб’єкта 

господарювання, мінімізувати фінансові ви-

трати і оперативно реагувати на законодавчі 

зміни в оподаткуванні. 
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УДК 336.221 

РОМАНОВСЬКА Ю. А., ХОДИРЄВА Ю. В. 

 

РОЛЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

В ПОДАТКОВОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Розглянуто сутність, проблемні питання та особливості контрольної роботи податкової служ-

би як одного із елементів податкового процесу в державі. Досліджено місце податкового контролю в 

податковому процесі держави. Сформульовано практичні рекомендації щодо перспективного рефор-

мування даного виду контролю, його організації, методики здійснення контрольних процедур та 

прийняття управлінських рішень згідно до наслідків податкового контролю державних органів. З ці-

єю метою визначено та проаналізовано напрями вдосконалення контрольної роботи податкової служ-

би. 

Ключові слова: податкова служба України, податковий процес, контрольна робота податко-

вих органів, податкова перевірка. 

 

Постановка проблеми. Побудова 

економічної моделі ринкового типу вима-

гає формування в державі ефективної сис-

теми оподаткування. До головних чинни-

ків ефективності оподаткування світовий 

досвід, насамперед, відносить раціональ-

ність побудови податкової системи та рі-

вень організації роботи податкової служби. 

В умовах проблематичності напов-

нення доходної частини бюджету особливо 

гостро постає питання повноти і своєчас-

ності мобілізації фінансових ресурсів до 

централізованих фондів держави. Зважаю-

чи на те, що доходна частина бюджету 

майже на 70% поповнюється за рахунок 

податкових надходжень, то провідна роль 

у вирішенні даної проблеми відводиться 

саме податковій службі. Її головне завдан-

ня полягає у здійсненні контролю за до-

триманням вимог податкового законодав-

ства, правильністю нарахування, повнотою 

і своєчасністю сплати податків, зборів та 

обов'язкових платежів. Чинне українське 

законодавство чітко визначає основні на-

прями контрольної роботи податкових ор-

ганів, що зумовило певний рівень відпра-

цьованості та методичної забезпеченості 

обліку платників податку, організації та 

проведення податкових перевірок і заходів 

щодо скорочення недоїмки по податкових 

платежах.  

Як показує практика, не завжди до-

сконала нормативно-правова база є запо-

рукою стабільності податкової системи 

держави. Саме якісна робота податкової 

служби створює умови для розвитку підп-

риємницької діяльності в Україні. Від мо-

жливостей виконувати контрольну функ-

цію податкових органів залежить напов-

нення державної скарбниці, що є достат-

ньо важкою і тим більш важливою держа-

вною задачею. Ефективність вирішення 

цієї задачі - наповнення дохідної частини 

державного бюджету завжди залишалося 

за вмінням держави управляти оподатку-

ванням. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Окремі питання організації і про-

ведення контрольної роботи податкових 

органів досліджувалися в роботах М.Я. 

Азарова, В.Д. Кольги, В.А. Онищенко, 

В.М. Гаращука, А.Ф. Мельника, О.Ю. 

Оболенського, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієн-

ко, В.П. Завгороднього, В.Я. Малиновсь-

кого, В.С. Шестака [3; 4; 5; 6; 7; 9; 10]. Ро-

зроблені зазначеними вченими загальноте-

оретичні підходи до інформаційно-

аналітичного забезпечення організації по-

даткових органів становлять важливу тео-

ретичну основу вдосконалення практичних 

засад їх організаційно-контрольної діяль-

ності. 

Серед практиків, які значну увагу 

приділили дослідженню саме визначенню 

ролі контрольної роботи в податкових ор-

ганах державної служби України, необхід-

но відзначити Г.Г. Анкудовича, А.І. Брез-

віна, О.М. Бандурка, О.П. Рябченко, В.Л. 

Грохольський, Ф.О. Ярошенка та інших 

[13; 14; 15; 16]. 

Метою статті є комплексне дослі-

дження теоретичних засад контрольної і 

аналітичної роботи органів податкової 

служби і визначення її ролі в податковому 
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процесі трансформаційного періоду, а та-

кож розробка практичних рекомендацій і 

заходів щодо вдосконалення методів орга-

нізації та проведення контрольної подат-

кової служби. 

Виклад основного матеріалу. По-

датковий процес [3, с. 57] являє собою су-

купність заходів і дій держави щодо ви-

значення об’єктів та суб’єктів оподатку-

вання, ставок податків, засад обрахування і 

сплати податків, контролю за дотриманням 

податкового законодавства податкових на-

дходжень і їх джерел.  

Шестак А.О. виділяє такі етапи по-

даткового процесу, що зображено на рис. 1 

[9]. Податковий процес складається з [1]: 

розробка концептуальних основ оподатку-

вання; опрацювання принципів політики 

доходів держави; розробка, обговорення і 

прийняття податкового законодавства; ор-

ганізація системи адміністрування подат-

ків; прогнозування обсягу і структури по-

даткових надходжень; здійснення обліку 

платників і надходжень податків; контроль 

за правильністю обчислення, повнотою і 

своєчасністю сплати податків; аналіз ви-

конання бюджетних завдань податкових 

надходжень і оцінка їх джерел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи податкового процесу (за даними [9]) 

 

Контролююча робота податкових 

органів являє собою невід’ємний елемент 

податкового процесу, об’єктивно зумовле-

ний існуванням функцій податків. Міжна-

родна податкова практика теж підтверджує 

залежність ефективності податкового про-

цесу від правильності побудови податкової 

системи і рівня організації податкової 

служби [3, с. 38]. Якщо зосередити увагу 

на оцінюванні соціально-економічного 

стану та податкової системи в державі, ви-

значенні взаємозв’язку між розміром спла-

чуваних податків та доходами платників, 

аналізуванні факторів, які впливають на 

кінцеві фінансові результати, вивченні фі-

нансово-господарського стану підприємств 

та розробці рекомендацій щодо його пок-

ращання, то податковий процес стане якіс-

ним підґрунтуванням розвитку держави в 

цілому. Дані напрями діяльності охоплює 

сфера контрольної роботи податкової слу-

жби. Проведення такої роботи дозволяє 

впливати на весь процес оподаткування, 

обирати більш сприятливі та ефективні 

форми його впливу на соціально-

економічну дійсність.  

На думку вчених побудова демокра-

тичної [6, с. 65] держави вимагає присто-

сування вітчизняної системи оподаткуван-

ня до умов Європейського Співтовариства. 

У зв’язку з цим доведено, контролююча 

робота податкової служби України має 

здійснюватися в таких напрямах [1]:  

 досягнення єдиної методики об-

числення податків, упорядкування подат-

кових пільг, розумне застосування фінан-

сових санкцій за порушення норм оподат-

кування; 

Податковий процес 

Розробка концептуальних  

основ оподаткування 

Опрацювання принципів 

політики доходів держави 

Розробка, обговорення і прийняття 

податкового законодавства 

Організація системи 

адміністрування податків 

Прогнозування обсягу і структури 

податкових надходжень 

Здійснення обліку платників 

 і надходжень податків 

Контроль за правильністю обчислення, пов-

нотою і своєчасністю сплати податків 
Аналіз виконання бюджетних завдань 

податкових надходжень  
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 встановлення оптимального 

співвідношення між прямими та непрями-

ми податками і збереженням тенденцій до 

зростання прямого оподаткування; 

 економічне обґрунтування сис-

теми диференціації ставок податків залеж-

но від обсягів господарської діяльності 

суб’єктів оподаткування, виду діяльності і 

технологічних умов виробництва; 

 підвищення рівня відповідально-

сті платників податків за своєчасну і повну 

сплату податкових платежів, у тому числі 

встановлення матеріальної та кримінальної 

відповідальності; 

 досягнення відповідності подат-

кового законодавства умовам Європейсь-

кого Економічного Співтовариства (ЄЕС), 

дотримання міжнародних угод щодо опо-

даткування. 

Ми вважаємо, що впровадження в 

практику оподаткування наведених вище 

заходів буде сприяти стабільності та спра-

ведливості оподаткування, оптимізації по-

даткового навантаження шляхом розши-

рення дохідної бази бюджету, створенню 

дієвого механізму контролю за справлян-

ням податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів. 

Податковий контроль органами 

державної податкової служби починається 

на стадії державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності у вигляді по-

даткового обліку платників податків і збо-

рів (обов’язкових платежів). Цей етап по-

даткового контролю надзвичайно важли-

вий, оскільки саме тут формується інфор-

мація про конкретного платника податків й 

визначаються ризикові суб’єкти госпо-

дарської діяльності, які без поважних на те 

причин свідомо не сплачують податків та 

інших обов’язкових платежів. 

Перевірка як процедура податково-

го контролю охоплює обстеження і визна-

чення окремих ділянок фінансово-

господарської діяльності суб’єктів підпри-

ємницької діяльності. Якщо камеральна 

перевірка має місце під час прийняття й 

обробки податкової звітності в органах по-

даткової служби, то документальна переві-

рка здійснюється з виїздом на об’єкт конт-

ролю і характеризується вищою 

об’єктивністю вивчення повноти і прави-

льності податкових розрахунків, їхнім зіс-

тавленням із даними первинних докумен-

тів, аналітичним і синтетичним обліком, 

податковим обліком і звітністю. Слід за-

уважити, що документальна перевірка є 

основним методом податкового контролю. 

Для виявлення платників, які навмисно 

ухиляються від сплати податків, органами 

державної податкової служби запровадже-

на та використовується єдина автоматизо-

вана інформаційно-аналітична система 

―Вибір об’єкта‖, що поєднує інформацію з 

АРМ ―Митниця‖, ―КРП‖, ―Держдохід‖, 

―Аудит‖ та ін. При обробці й аналізу 

відповідних даних виділяються госпо-

дарські структури, що є потенційними 

об’єктами податкового контролю, тобто з 

ознаками податкових правопорушень. Але 

тут через відсутність достатньої достовір-

ної інформаційної бази та узгодженості 

даних виникають певні проблеми 

комп’ютерного відбору об’єктів перевірок. 

Підвищення якості податкових пе-

ревірок як основи податкового контролю 

сприятиме зменшенню державного втру-

чання у підприємницьку діяльність та зву-

женню «тіньового» сектору економіки. Та-

ким чином, податкові службовці будуть 

виконувати покладені на них завдання від-

повідно до вимог як Конституції України, 

так і Податкового кодексу держави, що 

сприятиме налагодженню партнерських 

взаємовідносин між податковими органа-

ми та платниками податків. Такі зміни по-

зитивно вплинуть на соціально-

економічний розвиток суспільства та під-

вищать політичну стабільність в державі. 

Перед податковими органами не 

стоїть завдання покарати винних у пору-

шенні законодавства. Контрольна робота 

податковоъ служби спрямована на 

профілактичну роботу з підприємствами, 

які стають заручниками контрагентів тінь-

ового сектору економіки. Таким чином, 

профілактичні заходи є дієвим інструмент 

детінізації економіки, а роль контрольної 

роботи податкової служби, як і раніше, по-

лягає в наповненні бюджету. Так, суб’єктів 

господарювання потрібно переконати у 

необхідності прозорого ведення бізнесу, 

що є підґрунтям для якісної роботи подат-

кових органів. 
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Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Доведено, що податковий про-

цес зумовлює вилучення до бюджету понад 

1/3 ВВП і суттєво впливає на економічний 

розвиток та рівень добробуту населення. Та-

ким чином, від якості податкового контролю 

напряму залежить наповнення державного 

бюджету України. Головне призначення ко-

нтрольної роботи податкової служби Украї-

ни полягає у виявленні і попередженні по-

рушень податкового законодавства і поглиб-

ленні аналітичного обґрунтування управлін-

ських рішень в сфері оподаткування. 

Застосування нових підходів щодо 

вибору об’єктів документальних перевірок 

на основі їх фіскальної значимості і визна-

чення штатної чисельності спеціалістів ДПС 

України залежно від кількості платників, які 

реально сплачують податки і сум податко-

вих платежів дозволить підвищити результа-

тивність діяльності податкових органів май-

же на 30%.  

Так, чітко визначена позиція податко-

вої служби щодо здійснення податкового 

контролю відповідно Податкового кодексу 

України сприятиме динамічному розвитку 

держави. Доведено, що головну роль в цьо-

му має відігравати якість податкових переві-

рок, що, таким чином, зменшить втручання в 

діяльність підприємницьких структур. 
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 Фінанси та банківська справа 
УДК 336.71:519.866 

САМОРОДОВ Б. В. 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ТАКСОНОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ ПРИ РЕЙТИНГУВАННІ БАНКІВ  

 

В статті використано розроблену модифікацію таксонометричного методу на класі економіч-

них задач для визначення рейтингів банків. Відмінності запропонованої модифікації полягають у но-

рмуванні значень показників фінансової діяльності банку через використання норми вектору-

стовпцю – норми кожного показника по досліджуваним банкам. Також проведено порівняльний ана-

ліз результатів застосування різних підходів до математичної обробки даних, що можуть бути вико-

ристані на різних етапах таксонометричного методу при проведенні рейтингування банків. На підста-

ві отриманих результатів зроблений висновок про те, що запропонована модифікація таксонометрич-

ного методу дає адекватні якісні та кількісні результати та може ефективно використовуватись на 

вказаному класі економічних задач. 

Ключові слова: банк, аналіз, надійність банку, рейтинговий підхід, критерії надійності, так-

сонометричний метод. 
 

Постановка проблеми. На сього-

дні, в період світової фінансової кризи, 

конкурувати між собою банкам стає все 

складніше. Має місце відтік депозитів, 

уповільнився процес кредитування, і це 

тільки те, що лежить на поверхні, не вра-

ховуючи більш складних проблем, що 

існують в економіці держави та яким пі-

длягає банківська система України.  

Тому актуальним і важливим пи-

танням є аналіз роботи банків з метою 

інтегральної оцінки показників їх діяль-

ності і побудови об’єктивних рейтинго-

вих оцінок. 

Існує ряд методів, які використо-

вуються вченими і практиками для аналі-

зу роботи банків. У більшості випадків ці 

методи дозволяють робити досить якісні, 

точні висновки, проте, слід зазначити, 

що ці методи базуються на аналізі фор-

малізованої інформації, як правило ця 

інформація торкається банківської звіт-

ності. 

Результати кількісного аналізу, що 

базуються на проведенні порівняльної 

оцінки показників діяльності банку з по-

казниками діяльності інших банків, фор-

мують адекватну самооцінку банку, да-

ють змогу оцінити поточну рейтингову 

позицію банку та побачити, які саме по-

казники впливають на позицію банку у 

розрізі конкретного переліку окремих 

банків, по групі банків, або ж по банків-

ській системі в цілому. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. При виборі методики визна-

чення рейтингової оцінки банків на ряду 

із іншими підходами використовується 

таксонометричний метод (метод евклідо-

вих відстаней) [1, 2, 3]. Рейтинги, що 

складені на основі використання цього 

методу дають комплексну оцінку діяль-

ності банків, дозволяючи визначити 

кращі з них по цілому ряду показників, 

набір яких, в свою чергу, може бути різ-

ним в залежності від конкретної постав-

леної задачі. 

В основу таксонометричного ме-

тоду покладено визначення відстаней  

між поточним об’єктом та «еталонним». 

Однак існують різні підходи до обробки 

даних на етапі як нормування показників, 

що розглядаються, так і на етапі визна-

чення еталонного банку. 

Метою дослідження є викорис-

тання таксонометричного методу на кла-

сі економічних задач, що стосуються ви-

значення поточного рейтингу банків, а 

також проведення порівняльного аналізу 

результатів застосування різних підходів 

до математичної обробки даних, що мо-

жуть бути використані на різних етапах 

таксонометричного методу при прове-

денні рейтингування банків. 

Виклад основного матеріалу. В 

основу таксонометричного методу (ме-
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тоду евклідових відстаней) [1, 2, 3] за-

кладено вибір еталону та порівняння оп-

тимальних параметрів (координат) його 

вектору із відповідними параметрами ве-

кторів всіх інших об’єктів дослідження 

(визначення евклідових відстаней, по 

яких і відбувається ранжування об’єктів: 

найменша відстань відповідає найвищо-

му місцю об’єкту). Принципова відмін-

ність даної методики від інших, що ви-

користовуються для рейтингової оцінки, 

полягає у поданні всіх статистичних да-

них по обраним критеріям (показникам) 

у вигляді матриці, де окремий рядок є 

вектором конкретного об’єкту, коорди-

натами якого є значення показників. 

Далі розглянемо існуючі підходи 

до математичної обробки, що використо-

вуються в таксонометричному методі. 

Перший підхід – класичний так-

сонометричний метод [1, 2]. Метод 

включає у себе декілька етапів. Основ-

ним з яких є етап нормування показників, 

що розглядаються, у зв’язку із тим, що 

вони можуть мати різну природу та не-

зрівняні між собою значення. Показники 

в свою чергу складають матрицю Р (i-тий 

вектор-стовпець елементів матриці Р – 

список значень однорідного i-го показ-

ника (число показників n) для кожного з 

b банків, а s-тий вектор-рядок елементів 

– список різнорідних значень показників 

для s-того банків ( n,1i  ; b,1s  ).) На 

цьому етапі нормалізація відбувається за 

блоком співвідношень [1, 2, 5]: 

i

ii,s
i,s

pp
'P




 ;          (1) 





b

1s
i,si p

b

1
p ;        (2) 

 
2b

1s
ii,si pp

b

1



 ,        (3) 

де i,s'P  – матриця нормалізованих 

значень показників 

( b,1s  ; n,1i  ); 

i,sp  – елементи матриці Р; 

ip  – середнє значення i-го показ-

ника для всієї сукупності банків; 

i  – середнє квадратичне відхи-

лення i-го показника. 

Другим важливим етапом є фор-

мування «еталонного» об’єкту [3]. Для 

формування «еталонного» об’єкту, з 

яким будуть порівнюватися всі інші, ви-

значаються оптимальні значення норма-

лізованих і-тих показників за всіма бан-

ками. Вибираються відповідно максима-

льні або мінімальні значення в залежнос-

ті від напряму впливу на результативну 

ознаку. Обрані оптимальні значення фо-

рмують матрицю-рядок: 
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де 

 

 






i,s
s

i,s
s

'pmin

'pmax

 – визначення макси-

мального або мінімального нормалізова-

ного значення і-го показника в залежнос-

ті від напряму впливу на результативну 

ознаку ( b,1s  ; n,1i  ); 

Наступним етапом методу є зіста-

влення значень і-тих показників всіх до-

сліджуваних об’єктів з їх «еталонними» 

значеннями. На цьому етапі розрахову-

ються відстані sD  між s-тим об’єктом та 
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«еталонним», використовуючи наступ-

ний вираз: 

 

 



b

1s

2
ii,ss pet'pD ,       (5)  

де i,s'p  – нормалізовані значення показ-

ників діяльності банків ( b,1s  ; n,1i  ); 

ipet  – значення показників «еталон-

ного» банку. 

На основі (5) і визначають рейтин-

ги досліджуваних банків – чим значення 

відстані  
*
sD  менше, тим вище рейтинг 

банку. 

Другий підхід, запропонований 

автором роботи [3]. В дані статі пропо-

нується розглянути тільки відмінності 

від класичного таксонометричного мето-

ду. Ці відмінності [3] полягають у насту-

пному. На етапі визначення «еталонно-

го» банку, після визначення оптимальних 

значень нормалізованих і-тих показників 

за всіма банками (4), в роботі [3] також 

пропонується розраховувати нормалізо-

вані показники «еталонного» банку шля-

хом коригування визначеного оптималь-

ного значення і-го нормалізованого пока-

зника на величину середньоквадратично-

го відхилення (3): 

 ni1iii et'p...et'p...et'pPetet'P  ,  (6) 

де iet'P  – матриця нормалізованих 

значень показників «еталонно-

го» об’єкту ( n,1i  ); 

i  – середнє квадратичне відхи-

лення i-го показника. 

 

Далі на етапі розрахунку відста-

ней sD  між s-тим об’єктом та «еталон-

ним», вираз  (5) приймає вигляд: 

 



b

1s

2
ii,ss et'p'pD ,      (7)  

де i,s'p  – нормалізовані значення показ-

ників діяльності банків ( b,1s  ; n,1i  ); 

iet'p  – значення показників «еталон-

ного» банку, скориговані на серед-

ньоквадратичне відхилення (3). 

Третій підхід – авторський. Як бу-

ло сказано вище, значення показників 

діяльності банків формують матрицю Р: 

























bnbi1b

snsi1s

n1i111

p...p...p

...............

p...p...p

...............

p...p...p

P .      (8) 

Для матриці Р фінансових показни-

ків діяльності банків (8) i-тий вектор-

стовпець елементів – список значень од-

норідного i-го показника (число показ-

ників n) для кожного з b банків, а s-тий 

вектор-рядок елементів – список різнорі-

дних значень показників для s-того банку 

( n,1i  ; b,1s  ).  

Для того, щоб порівнювати чисе-

льні значення показників між собою, не-

обхідно привести їх до безрозмірного ви-

гляду. Це пропонується здійснити шля-

хом нормування значень показників. 

Для чисельного значення, з яким 

буде порівнюватися кожний показник, 

зручно взяти норму вектору-стовпця (но-
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рму кожного критерію) по досліджува-

ним банкам: 

 





b

1s

2
i,s

norm
i

pP ,      (9) 

де i,sp  – чисельне значення i-го показни-

ка ( n,1i  ) по s-му банку ( b,1s  ); 

n – кількість показників, що розг-

лядаються; 

b – кількість банків, що досліджу-

ються. 

Таким чином, нормовані значення 

критеріїв, що приведені до 1 (одиниці), 

визначаються виразом: 

 

 

norm
i

i,s
i,s

P

p
'P  ,      (10) 

де i,s'P  – матриця нормалізованих зна-

чень показників ( b,1s  ; n,1i  ) 

Наведений підхід відрізняється від 

підходу, що використовує нормування 

завдяки врахуванню середньоквадратич-

ного відхилення (1)-(3) [1, 2, 3]. Питан-

ням стає аналіз результатів, які будуть 

отримані на основі використання спів-

відношень (1)-(3) та співвідношення (10) 

при визначені рейтингів банків. 

Щодо визначення відстаней між 

поточним та «еталонним» банком 

(останній етап таксонометричного мето-

ду), то в цьому третьому підході пропо-

нується використовувати співвідношення 

(5), тобто не корегувати оптимальні зна-

чення і-го нормалізованого показника на 

величину середньоквадратичного відхи-

лення (див. (6)), а для розрахунків взяти 

тільки значення (4), розуміючи їх зміст 

як оптимальні («еталонні») значення і-го 

нормалізованого показника, що не пот-

ребують ніякого корегування.  

Рейтинги банків визначаються на 

основі (5) – чим значення відстані  sD  

менше, тим вище рейтинг банку. Однак,  

для зручності подальшого аналізу рейти-

нгів банків, а також для більш адекватної 

деталізації отриманих даних у графічній 

формі пропонується використовувати 

співвідношення, що характеризує сумар-

не рейтингове число sR  для кожного з 

банків: 





b

1s

2
s

s
s

D

D
1R .          (11) 

В цьому випадку, чим значення су-

марного рейтингового числа sR  вище, 

тим вище рейтинг банку. 

Таким чином, ми розглянули три 

різні за своїм математичним описом про-

цедури застосування таксонометричного 

методу при рейтингуванні банків. 

Викладені вище альтернативні ва-

ріанти таксонометричного методу про-

понується застосувати при рейтингуванні 

9 умовних банків за показниками надій-

ності. 

Надійність банків пропонується 

оцінювати, використовуючи наступні 

критерії [4]: 

1) К1 – відтік депозитів фізичних 

осіб К1,1 та юридичних осіб К1,2 з банку; 

2) К2 – чи здійснює банк видачу 

довгострокових кредитів; 

3) К3 – достатність капіталу; 

4) К4 – об'єм сформованих резер-

вів під видані кредити, а також 

інші активи; 
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5) К5 – прибутковість або збитко-

вість банківської структури; 

6) К6 – валютна складова банків-

ської діяльності; 

7) К7 – співвідношення кредитів 

виданих юридичним К7,1 і фізичним осо-

бам К7,2 від об'єму усіх активів банку; 

8) К8 – співвідношення залучених 

коштів від населення і юридичних осіб. 

Дані фінансової звітності для умов-

них банків взято для розрахунків з відк-

ритих джерел [5]. На основі цих публіч-

них даних щодо фінансової звітності ба-

нків  автором розраховані значення кри-

теріїв К1 – К8, що наведені у загальній 

табл. 1. 

Т а б л и ц я 1 

Зведені дані щодо значень критеріїв К1 – К8 

 Банки 

Крите-

рії 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

К1,1 7,02 2,1 -3,5 4,81 -14,59 2,18 2,29 1,41 -1,04 

К1,2 -6,43 6,09 15,48 5 -0,27 1,26 -3,58 4,86 -1,38 

К2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

К3 0,9255 1,5961 0,6943 1,3737 1,2958 1,5002 2,6491 1,5877 0,8047 

К4 -4,545 -1,418 -9,356 -1,464 -45,44 -4,581 -0,408 -3,793 -21,79 

К5 -1,709 0,922 0,038 0,024 -12,36 0,038 0,180 0,063 -1,207 

К6 -0,052 0,0705 -0,08 -0,002 -0,453 -0,019 0,0158 0,0494 -0,299 

К7,1 0,9827 0,9773 0,8874 0,7455 0,8092 0,8644 0,9995 0,817 0,4509 

К7,2 0,743 0,8504 0,2681 0,8676 0,6886 0,8077 0,1346 0,8429 0,1045 

К8 0,7249 0,8837 0,7443 0,6756 0,1927 0,9027 0,4854 0,7921 0,9354 

 

На основі даних, представлених у 

загальній табл.1 щодо значень критеріїв, 

розраховуються сумарні рейтингові чис-

ла (5) (що характеризують рейтинг бан-

ків) та будується діаграма рейтингів дос-

ліджуваних банків.  

Для перевірки якісних та кількісних 

результатів, що отримані завдяки трьом 

вищевикладеним підходам, пропонується 

використовувати четвертий підхід. Сут-

ність четвертого підходу полягає у тому, 

що для розрахунку рейтингових чисел 

використовується співвідношення  


n

1=i
is,s 'p=C ,      (12) 

де sC  – рейтингове число b,1s  ; 

i,s'p  – нормовані значення i-го показ-

ника ( n,1i  ) по s-му банку ( b,1s  ). 

Сумарне рейтингове число sR  для 

кожного з банків пропонується розрахо-

вувати як: 

 Cmax

C
R

b,1s

s
s



 .        (13) 

В табл.2 наведені значення сумар-

них рейтингових чисел sR  та місця дос-

ліджуваних банків у рейтингу згідно із 

чотирма підходами. На рис.1 представ-

лено діаграми рейтингів банків. 

Аналізуючи отримані результати з 

табл. 2 та рис.1, видно, що рейтинги бан-

ків за підходом №1 (класичний таксоно-

метричний метод) та підходом №3 (ав-

торський альтернативний) майже одна-

кові, як за кількісними показниками, так 

і за якісними, однак результати все ж та-

ки різні. Якісно, місця в рейтингу співпа-

ли для банків №1, №2, №5, №6 та №9.  
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Т а б л и ц я 2 

Рейтинги банків 
№ 

з/п 

Назва 

банку 

Підхід №1 Підхід №2 Підхід №3 Підхід №4 

sR , од. Місце в 

рейтингу sR , од. Місце в 

рейтингу sR , од. Місце в 

рейтингу sR , од. Місце в 

рейтингу 

1.  Банк №1 0,59583 8 0,65221 7 0,58888 8 0,50061 8 

2.  Банк №2 0,78019 1 0,6945 2 0,79091 1 1 1 

3.  Банк №3 0,66346 6 0,69 3 0,74409 4 0,87313 4 

4.  Банк №4 0,7534 3 0,69597 1 0,78488 2 0,96033 2 

5.  Банк №5 0,49002 9 0,60039 9 0,46817 9 -0,459 9 

6.  Банк №6 0,72569 5 0,67637 5 0,71615 5 0,75222 5 

7.  Банк №7 0,72623 4 0,66716 6 0,64951 6 0,73831 6 

8.  Банк №8 0,76549 2 0,68792 4 0,76688 3 0,92838 3 

9.  Банк №9 0,61401 7 0,64704 8 0,63273 7 0,52866 7 

 
Якщо порівнювати результати пі-

дходу №2 та підходу №3, то слід конста-

тувати те, що підхід №2 дав якісно та кі-

лькісно дуже схожі між сумарні рейтин-

гові числа для всієї сукупності банків, і 

це є не інформативно (див. рис.1б). Якіс-

ні результати співпали тільки для банків 

№5, №6 та №7. 

     
а) перший підхід б) другий підхід 

     
в) третій підхід г) четвертий підхід 

 

Рис.1. Діаграми рейтингів банків 

Однакові якісні результати між 

підходом №2 та підходом №1 тільки для 

банків №5 та №6. 

Порівнюючи підхід №3 та підхід 

№4 видно (табл.2, рис.1), що рейтингові 

позиції для всіх банків співпадають. Кі-
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лькісно результаті відрізняються у 

зв’язку із різними співвідношеннями для 

розрахунку сумарного рейтингового чис-

ла, однак якісно результати є ідентични-

ми.  

Таким чином, результати, що 

отримані за допомогою четвертого (пе-

ревіркового) підходу співпали із резуль-

татами підходу №3 (авторський альтер-

нативний). У зв’язку із цим, можна реко-

мендувати цю альтернативну модифіка-

цію таксонометричного методу для ви-

користання на даному класі задач – рей-

тингування банків. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Розроблено модифі-

кацію таксонометричного методу для ви-

значення рейтингів банків. Відмінності 

запропонованої модифікації полягають у 

нормуванні значень показників фінансо-

вої діяльності банку через використання 

норми вектору-стовпцю (норми кожного 

показника) по досліджуваним банкам.  

Численні результати, що отримані 

при рейтингуванні 9 умовних банків по 

показникам надійності банків показали, 

що авторський підхід дає адекватніші ре-

зультати ніж розглянуті підходи. Тому 

автор рекомендує дану модифікацію так-

сонометричного методу для використан-

ня на даному класі задач – рейтингуван-

ня банків. 
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УДК 338.26: 658.15 

СТЕПУРА В. В. 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ  
 

В статті досліджено світовий досвід фінансового планування, визначено основні підходи до 

його використання з виявленням характерних особливостей. Визначено напрями вдосконалення фі-

нансового механізму забезпечення стійкого розвитку господарюючих суб'єктів. Встановлено мету 

короткострокового планування фінансових коштів на транснаціональних корпораціях. Визначено 

умови для збереження рівноваги між можливостями підприємства і вимогами швидко змінного ринку 

в концернах і на підприємствах Німеччини в рамках стратегічного планування фінансових планів. 

Ключові слова: фінансове планування, аспекти, процес, підприємство, управління фінанса-

ми, фінансові ресурси. 
 

Постановка проблеми. Процес фі-

нансового планування в країнах з розвине-

ною ринковою економікою має свої особли-

вості, аналіз яких необхідний для виявлення 

позитивного світового досвіду з метою його 

використання на вітчизняних підприємствах.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. У науковій літературі  до-

слідженню світового досвіду фінансового 

планування присвячені роботи таких 

провідних учених-економістів як Є.Білий, 

В.Седов, Г.Гольдштейн, В.Гончаров, Д.Хан.  

Проте, проблема фінансового плану-

вання залишається ще недостатньо дослі-

дженою. Багато питань як в теоретичному, 

так і в практичному плані залишаються не-

розробленими і потребують детального ви-

вчення.  

Мета статті полягає в дослідженні 

світового досвіду фінансового планування, 

визначенні основних підходів до його вико-

ристання з виявленням характерних особли-

востей. 

Виклад основного матеріалу. 

Розглянемо три підходи до використання 

фінансового планування – німецький, аме-

риканський і японський, кожен з яких має 

свої особливості.  

Крупні німецькі підприємства нако-

пичили величезний досвід корпоративного 

планування в умовах сильних соціальних 

обмежень, з одного боку, і жорсткій 

міжнародній конкуренції - з іншого. Цей до-

свід знаходить успішне застосування на 

підприємствах колишньої ГДР, Польщі, 

Чехії, куди експансують західнонімецькі 

концерни. Німецький підхід до фінансового 

планування характеризується ґрунтовністю і 

детальністю всіх планово-контрольних про-

цедур. Велику увагу підприємці приділяють 

питанням безпечного в плані ліквідності ро-

звитку підприємства і стратегічному підхо-

ду. Тому як критерії існування підприємства 

в короткостроковому періоді виступають 

показники результату і ліквідності, а як дов-

гострокова мета – збільшення цінності 

капіталу підприємства; короткостроковий же 

прибуток розглядається тільки як джерело 

фінансування перспективного розвитку. На 

відміну від американської системи корпора-

тивного управління, в німецьких фірмах 

персонал безпосередньо включений в управ-

ління підприємством через участь в наглядо-

вих (на крупних АТ) і виробничих радах. 

Розподіл отриманого прибутку або фінансо-

вого результату підприємства вивчається з 

погляду внесків в нього праці і капіталу. Ак-

ціонери практично зрівняні в правах з пер-

соналом, що робить підприємство 

стійкішим. Важливе значення мають на 

німецьких підприємствах регламентація 

процесів управління і залучення до цих про-

цесів персоналу. Зокрема, це відбувається 

через управління по цілях і систему стиму-

лювання керівників і персоналу, прив'язану 

до рівня досягнення цільових показників [8, 

с. 141].  

Для збереження рівноваги між мож-

ливостями підприємства і вимогами швидко 

змінного ринку в концернах і на підприємст-

вах Німеччини в рамках стратегічного пла-

нування фінансові плани окремих полів біз-

несу зводяться в загальний план. Дефіцит 

грошових коштів, що виникає у окремих по-

лів бізнесу, ліквідовується в ході планування 

фінансових операцій. Цю задачу зазвичай 

вирішує центральний відділ фінансів. Якщо 

дефіцит фінансування не може бути ліквідо-

ваний в короткостроковому і середньостро-

ковому періоді, то використання грошових 

коштів, запланованих для полів бізнесу, об-

межується, наприклад, збільшенням термінів 
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інвестування (у короткостроковому періоді) 

або коректуванням стратегічних планів полів 

бізнесу (у середньо- і довгостроковому пері-

оді). Крім того, центральний відділ фінансів 

робить спеціальні короткострокові фінансові 

розрахунки, пов'язані із специфічними над-

ходженнями і виплатами грошових коштів 

[7]. Тим самим складаються три етапи фі-

нансового планування, не враховуючи окре-

мих планів фінансування проектів (табл. 1). 

Т а б л и ц я 1 

Врахування руху капіталу по стадіях планування (досвід Німеччини) [8, с. 708] 

Етапи Стратегічне планування Оперативне планування 
Короткострокове 

планування 

Предмет Потенціал прибутку Прибуток Ліквідність 

Інструмент 

Визначення потреби полів 

бізнесу в грошових коштах 

Фінансування полів бізнесу 

(середньо - і довгострокове)  

Розрахунок грошового 

капіталу 

Бюджет 

Розрахунок 

надходжень/виплат 

Мета 
Фінансування виконання 

загального плану 

Визначення фінансових 

рамок для структурних 

підрозділів 

Економічно опти-

мальне надання або 

вкладення грошей 

 

В оперативному плануванні (бюдже-

туванні) за допомогою бюджету встановлю-

ються фінансові рамки, в яких повинні опе-

рувати підрозділи. Метою короткостроково-

го планування фінансових коштів є підтрим-

ка оптимальної ліквідності. 

На підприємствах Німеччини процес 

фінансового планування орієнтований, по 

більшій мірі, на внутрішніх користувачів 

інформації, осіб, що ухвалюють управлінські 

рішення. Бюджетний процес строго регла-

ментований, коректуванню, що враховує 

зміни умов, в ході господарського циклу 

піддаються лише довгострокові бюджети. 

Середньо - і довгострокові бюджети міня-

ються тільки в наступному циклі, тобто про-

цес фінансового планування не можна 

визнати гнучким.  

Фінансове планування в корпораціях 

США підпорядковане вимогам зовнішніх 

користувачів: зовнішніх інвесторів, акціоне-

рів, кредиторів, урядових регулюючих і по-

даткових відділів. Податкове управління, 

при всій його значущості, не має в цьому 

переліку пріоритетного значення, на відміну 

від концернів і підприємств країн континен-

тальної Європи, де особлива увага приділя-

ється саме оподаткуванню. Відповідно, на 

підприємствах США весь процес фінансово-

го планування направлений на задоволення 

потреб саме цієї групи користувачів інфор-

мації, плани і звіти для зовнішнього викори-

стання – пріоритетні. Крім того, фінансове 

планування корпорацій США відрізняється 

гнучкістю: коректування основних показни-

ків середньо - і короткострокового плану-

вання проводиться у момент виявлення їх 

необхідності.   

Американські фірми використовують 

зазвичай два види планування: довгостроко-

ве стратегічне планування і річне фінансове 

планування. Стратегічне планування має на 

меті дати обґрунтовану оцінку майбутньої 

рентабельності різних стратегічних госпо-

дарських центрів (СГЦ), і на основі цього 

приймаються вирішення з приводу припи-

нення того або іншого виду підприємницької 

діяльності або впровадження в нові сфери 

ділової активності. 

Річне фінансове планування ґрун-

тується на показниках стратегічного плану. 

Річний план (бюджет) -  оперативний доку-

мент згідно якому СГЦ визначає планований 

на поточний рік об'єм виробництва, складає 

плани по використанню робочої сили, 

капіталовкладень, випуску нових видів про-

дукції. У річному плані деталізується план 

виробництва і збуту поквартально і 

щомісячно. Процес розробки річного плану 

починається з прогнозу об'єму продажів то-

варів і послуг, потім розраховуються витра-

ти виробництва, і намічається прибуток. 

Складання бюджету починається з розробки 

нормативів трудових витрат на одиницю 

продукції, що випускається. Потім від до-

сягнутого визначаються витрати на сирови-

ну і матеріали по встановлених нормативах. 

Гнучкість планування американські 

компанії підвищують 2-мя шляхами: 1 - ско-

рочення планованого періоду; прогнозуван-

ня і планування завдань на ковзаючій основі. 

2 - скорочення часу виконання замовлення; 
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встановлення тісніших контактів із замовни-

ком. В американських компаніях плани 

складаються, як правило, у виробничих від-

діленнях. За деякими даними, близько 2/3 

американських компаній планують «від низу 

до верху», 1/3 - на основі взаємодії всіх рів-

нів управління, а планування зверху «вниз» 

взагалі відсутнє [2; 3; 4; 5; 6].  

Загальновизнано, що основою япон-

ського бізнесу є планомірність, тобто всі дії 

будь-якого підприємства обов'язково здійс-

нюються по строгому плану. Велика увага 

приділяється всім видам планів, особливо 

стратегічним, орієнтованим на досягнення 

крупних цілей і розвиток на довгостроковій 

основі. Довгострокове планування в Японії 

почало прискорено упроваджуватися з 1950 

року. У 1956 р. був прийнятий п'ятирічний 

план економічного розвитку країни. 

В Японії всі крупні фірми мають пла-

нові відділи; підготовка плану централізова-

на, планування здійснюється зверху – вниз. 

Часовий горизонт планування зазвичай рів-

ний п'яти рокам, горизонт прогнозування – 

п'ятнадцяти рокам. Процес фінансового пла-

нування в більшості випадків включає чоти-

ри стадії:  формулювання передумов, уточ-

нення проблем, довгострокова стратегія, се-

редньострокові і короткострокові плани. 

Особливо слід підкреслити, що в Японії іс-

нує система загальнонаціонального прогно-

зування, іноді її називають індикативним 

плануванням. 

Центральний плановий відділ в япон-

ських компаніях грає значно важливішу 

роль, ніж в американських. Зазвичай саме 

плановий відділ здійснює розробку плану 

при деякій участі лінійних планових відділів 

і відділу взаємин з персоналом. Складений 

плановим відділом план розглядається Комі-

тетом з управління, а остаточне рішення ух-

валюється Комітетом з управління і Прези-

дентом, який одночасно є і Головним керів-

ником. У японських компаніях це багато в 

чому обумовлено тим, що ступінь їх дивер-

сифікації менший, ніж американських. 

Філософія і цілі компанії перегляда-

ються за участю акціонерів з урахуванням 

наявних ресурсів. На основі зібраної інфор-

мації (про зовнішнє середовище, про стан і 

розвиток галузі, конкуренцію) складаються 

прогнози про положення фірми на майбутнє. 

Аналіз прогнозів дозволяє виявити можли-

вості і погрози. Оцінка результатів минулої 

діяльності і поточних підсумків виявляє 

проблеми і дає інформацію для наступного 

прогнозування. 

Виходячи з вищеперелічених пере-

думов визначаються рівні домагань. Потім 

прогнозуються найважливіші результати за 

умови збереження політики, що діє. Ці ре-

зультати порівнюються з рівнем домагань і 

виявляються резерви, виробляються стра-

тегії, які дозволяють задіювати виявлені ре-

зерви. Щоб усунути розриви прогнозними 

значеннями, показників і тим на яких пре-

тендує компанія розробляються нові стра-

тегії «продукт - ринок». Потім вивчають 

варіанти розширення виробництва і знижен-

ня витрат. Прогнозуються результати при 

використанні різних стратегій, при цьому 

виявляється, будуть використані резерви чи 

ні. 

В 70-80% найбільших японських ко-

рпорацій застосовуються системи довго-

строкового планування, планування органі-

зовується таким чином: 

вибираються 5-10 ключових стратегій 

і навколо них формується політика довго-

строкового розвитку; 

одночасно приймаються середньост-

рокові плани для об'єднання стратегій в одне 

ціле і ув'язки з розподілом ресурсів; 

вище керівництво визначає цілі кож-

ному підрозділу, а останнє розробляє кількі-

сні плани досягнення цих цілей методом 

«від низу до верху» [3]. 

Довгострокова стратегія складається 

з 3-х елементів: довгострокові цілі, 

підкріплені довгостроковою стратегією; дов-

гострокові стратегічні проекти; довгостро-

кова політика в основних областях. Се-

редньострокові плани складаються з 3-х ча-

стин: 

намічаються середньострокові проек-

ти, здійснюється їх хронологічна прив'язка, і 

розподіляються ресурси; 

намічаються плани, по укрупненій 

номенклатурі продукції виходячи із стратегії 

конкурентної боротьби для кожного виду 

продукції; 

складаються функціональні плани 

корпорації, тобто розвиток виробничих пот-

ужностей, складаються плани по праці і кад-

рам. 

Особливості даної моделі наступні: 

по-перше, встановлюються розриви між 

проектованим і поточним показниками, і ро-

зрізняються заходи по їх подоланню; по-

друге, метою є не максимізація виробництва, 
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а мета задовільного виконання поставлених 

цілей; по-третє, спочатку розробляються 

довгострокові стратегії, а далі за директиву 

для середньострокових планів [3; 6]. 

Отже, дослідження світового досвіду 

фінансового планування дозволило виявити 

схожі риси цього процесу на підприємствах 

провідних країн світу. Схожість обумовлена, 

з одного боку, спільністю умов 

функціонування підприємств цих держав: всі 

вони діють у високорозвинутих ринкових 

економіках, зумовлюючу розробку і вдоско-

налення засобів конкурентної боротьби. Так, 

у зарубіжних компаніях виділяються 

наступні види планів [1]: 

Corporate Charter (статут) — задає 

фундаментальні цілі підприємства і корпо-

ративні стандарти, орієнтацію на ринки, 

структуру власності, позиціонування підп-

риємства і відносин з власниками і співробі-

тниками. 

Strategic Business Plan (стратегічний 

бізнес-план) — формується на п'ять-десять 

років і визначає стратегії фінансування і ви-

пуску продукції, зростання об'єму продажів, 

частки ринку. 

Основу планування більшості серед-

ніх і дрібних підприємств складають річні 

бюджети з їх подальшою деталізацією у ви-

гляді операційних бюджетів, що складають-

ся на квартал, місяць, тиждень. До них від-

носять: 

Business Plan (бізнес-план) — форму-

ється на один — три роки (часто з розбиттям 

по кварталах) і уточнює джерела інвестицій, 

задає напрями розвитку виробничих потуж-

ностей, вимоги до персоналу, матеріальних і 

фінансових ресурсів. Включає укрупнений 

план продажів в грошовому виразі. 

Sales and Operation Plan (план збуту і 

виробництва — портфель продукції) — фор-

мується на рік-два, уточнює бізнес-плани і 

відображає прогнози продажів і відванта-

ження готової продукції, укрупнені показни-

ки виробництва для забезпечення постачань 

відповідно до прогнозу, запаси, незавершене 

виробництво [1]. 

З іншого боку, слід зазначити і певну 

унікальність підходів до фінансового плану-

вання господарської діяльності на підприєм-

ствах, пов'язану, перш за все, з унікальністю 

інформаційних систем, пристосованих для 

власних, внутрінаціональних потреб.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, в ринкових 

умовах господарювання в Україні необхідно 

використовувати систему фінансового пла-

нування на основі синтезу вітчизняної прак-

тики і досягнень світового досвіду. Особли-

ву увагу слід приділити організаційному і 

методологічному аспектам фінансового пла-

нування. 
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• Управління сучасним підприємством 
УДК 658.14:658.15 

БОКАНЬ О. А. 

 

ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ НЕЗВ'ЯЗАНОЮ ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ 

В УМОВАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті на підставі вивчення особливостей реалізації та застосування зарубіжного досвіду за-

пропонована адаптація реалізації стратегії диверсифікації до умов господарської діяльності України. 

Запропоновані кількісні показники диверсифікації, оцінка яких дозволяє знизити господарські ризики 

підприємства. Запропоновано механізм стратегічного планування диверсифікації виробництва. Ви-

значено показники, що дозволяють більш точно врахувати вплив незв'язаної диверсифікації на ризик 

загальної кризи та банкрутства суб'єкта економічної діяльності завдяки урахуванню існуючих взаємо-

зв'язків між різними напрямами економічної діяльності 

Ключові слова: диверсифікація, механізм стратегічного планування, модель К.Ендрюса, 

управлінські рішення, показники диверсифікації, ризики підприємства.  

 

Постановка проблеми. Одним з 

найбільш важливих і ефективних інстру-

ментів адаптації корпорацій до змін зовні-

шнього середовища є диверсифікація гос-

подарської діяльності, тобто регулювання 

асортименту виробленої продукції, перелі-

ку постачальників, а також і споживачів, з 

якими встановлені довготривалі й стабіль-

ні договірні умови господарських взаємо-

відносин. В межах даного підходу до 

управління можуть бути прийняті рішення 

як про підвищення рівня диверсифікації 

господарської діяльності корпорацій, так і 

про його зниження.  Необхідність обґрун-

тування відповідних управлінських рі-

шень, координації даних рішень із загаль-

ними планами розвитку господарюючого 

суб'єкта визначає актуальність досліджень 

особливостей реалізації диверсифікацій-

них стратегій і встановлення підходів до 

кількісного виміру рівня диверсифіковано-

сті корпорації. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проблемам взаємозв'язку дивер-

сифікації та ризиків господарської діяль-

ності присвячені наукові праці таких віт-

чизняних і зарубіжних вчених, як І. Ан-

софф [1, 2], С. Артамонов [3], А. Берле 

[10], В. Бірман [5], Дж. Імбс [11] ; синерге-

тичний і дезінтеграційний ефект диверси-

фікації розглянуто в роботах Е. Балацького 

[4], П. Віленського [6], Л. Пепалла [12]; 

загальні проблеми диверсифікації госпо-

дарської діяльності висвітлені в публікаці-

ях С. Орєхова [7], М. Портера [8], Л. Янов-

ського [9]. Слід зауважити, що спільною 

рисою згаданих робіт є їхня зорієнтова-

ність на осмислення досвіду економічно-

розвинених країн. Вивчення особливостей 

застосування диверсифікаційних стратегій 

в умовах пострадянських економік загалом 

та економіки України зокрема проводило-

ся в масштабах, що не дозволяють висвіт-

лити цю проблему повністю. 

Метою статті є визначення еконо-

мічних підходів до управління незв'язаною 

диверсифікацією в умовах господарської 

діяльності підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Для 

стратегічного планування диверсифікації 

виробництва характерне попереднє опра-

цювання великої кількості альтернатив. 

Теоретично процедура стратегічно-

го планування диверсифікації досить прос-

та: визначаються всі можливі варіанти, 

кожен з варіантів тестується на предмет 

ефективності, а потім найбільш привабливі 

додаються до наявного портфеля. Але на 

практиці «втілення в життя» подібного 

сценарію - досить непросте завдання. 

Великою проблемою до того моме-

нту, коли повинні прийматися стратегічні 

рішення, є неповнота інформації, тобто 

неможливо абсолютно точно виділити або 

описати майбутню ймовірність з придбан-

ня та / або створення перспективних това-

рів і технологій. Як результат, при прове-

денні конкурентного та портфельного ана-

лізу робота ведеться з агрегованими (про-

гнозними) даними, що характеризують га-

лузі або стратегічні галузі бізнесу, а не 

конкретні варіанти стратегічних дій. 
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Побудову механізму стратегічного 

планування диверсифікації виробництва 

будемо засновувати на випробуваній базо-

вій моделі стратегічного планування - мо-

делі Гарвардської школи бізнесу, лідером 

якої є К. Ендрюс. В її основі лежить впев-

неність у тому, що формулювання страте-

гії як процесу спирається на кілька базових 

постулатів. 

Така модель – це певна точка пере-

тину виявлених можливостей і загроз діло-

вого зовнішнього навколишнього середо-

вища, які виражаються у формі ключових 

факторів успіху, сильних і слабких сторін 

ресурсного потенціалу підприємства, ви-

ражених у відмітній здатності до розвитку.  

Принципова схема даної логічної 

моделі К.Ендрюса формування стратегіч-

ного плану, із змінами, доповненнями та 

уточненням для мети стратегічного плану-

вання диверсифікації виробництва на під-

приємстві з урахуванням її особливостей, 

для реалізації даної була розділена на п'ять 

значних етапів. Механізм диверсифікації 

виробництва в стратегічному плануванні 

представлений на рис. 1.  

Вибір місії

Оцінка ділового 
зовнішнього оточуючого 

середовища

Оцінка ресурсного 
потенціалу (внутрішніх 

можливостей)

Визначення мети

Зіставлення 
оцінок зовнішнього 

оточення і внутрішнього 
потенціалу

Зовнішні чинники Внутрішні чинники

Визначення 
можливостей

Визначення погроз

Визначення сильних 
сторін

Визначення слабких 
сторін

Визначення 
синергетичного 

зв'язку сторін

Аналіз

1 етап

2 етап

3 етап

Створення варіантів 
стратегічних альтернатив

4 етап

Обирання варіанту 
диверсифікації 
виробництва та 

визначення можливих 
синергетичних ефектів на 

підприємстві

Формулювання та 
впровадження стратегії

5 етап

 
Рис. 1. Механізм стратегічного планування диверсифікації виробництва 
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Першим кроком при плануванні ді-

яльності організації на стратегічному рівні 

є процес визначення мети, що складається 

з двох етапів: вибір місії організації і ви-

значення її цілей, оцінка ділової зовніш-

нього навколишнього середовища і ресур-

сного потенціалу (внутрішніх можливос-

тей), і як підсумок - співвідношення цих 

оціночних показників. 

Місія – чітко виражена причина, 

сенс існування організації і її призначення.  

Вона деталізує статус організації, забезпе-

чує орієнтири визначення цілей і завдань 

на всіх організаційних рівнях.  В умовах 

стратегічного вибору вірно сформульована 

місія допомагає знайти раціональний на-

прям розвитку. 

Основною вимогою при диверсифі-

кації виробництва є визначення та зміц-

нення синергетичних зв'язків на підприєм-

стві. 

Ґрунтуючись на порядку оцінки си-

нергізму, що була запропонована І. Ансо-

ффом, необхідно визначити синергетичні 

зв'язки, що відбуваються в даний час на 

підприємстві, після чого потрібно визна-

чити їхній потенційний рівень за умови 

виготовлення нового виду продукції, яка 

відповідно повинна привести до нових си-

нергетичних зв'язків. 

Оцінка синергізму проводиться за 

допомогою балів, максимальна кількість 

яких свідчить про високий рівень зв'язку 

між традиційним і новим виробництвом.  

Припустимо, що максимальне значення - 

рівень в п'ять балів, а мінімальне - нуль 

балів, тобто синергетичного зв'язку не іс-

нує (немає спільних точок дотику). 

Зрештою складений прогноз ефекту 

відповідно до кожного з розглянутих на-

прямів, даний прогноз ефекту визначався 

також методом експертних оцінок. 

Найбільший синергетичний зв'язок 

виявляється при випуску нової продукції 

для енергетики, що цілком логічно, а це в 

кінцевому підсумку визначає сутність ди-

версифікації виробництва. 

Таким чином, по кожному з варіан-

тів розрахунок норми повернення інвести-

цій залежатиме після визначення синерге-

тичного ефекту від необхідної суми почат-

кових інвестицій, необхідних для початку 

виробництва тієї чи іншої нової продукції 

на підприємстві. 

Вибір загальної стратегії здійсню-

ється вищим керівництвом, що, загалом, 

позначається на всьому підприємстві. Щоб 

зробити ефективний стратегічний вибір, 

керівники вищої ланки повинні мати чітку, 

підтримувану іншими членами концепцію 

підприємства і його майбутнього. Тільки в 

цьому випадку може бути гарантована 

об'єктивність прийнятої стратегії.  Страте-

гічний вибір повинен бути визначеним і 

однозначним, тобто  керівництво має від-

давати собі звіт в тому, що, зробивши ви-

бір, воно повинне буде послідовно і неу-

хильно проводити стратегічну лінію і до-

магатися відповідних дій від виконавців. 

Зрозуміло, можливі ситуації, в яких адмі-

ністрація може визнати вибір помилковим 

і повернутися до розробки нового варіанта 

стратегії або в яких швидкі та несподівані 

зміни змусять поступити таким чином, але 

при нормальному розвитку подій керівни-

цтво більше ризикує в разі нескінченних 

пошуків кращого варіанта, ніж при послі-

довній реалізації  задовільного. 

Виходячи з рис. 1, стратегічне пла-

нування диверсифікації виробництва може 

пройти в п'ять етапів, але не це є основ-

ним, головне - якість кожного кроку в по-

шуку напряму майбутнього розвитку. 

Адже обираючи стратегічно вигідний для 

себе ринок, можна помилково оцінити свої 

потенційні можливості та опинитися у да-

лекій для себе стратегічній зоні господа-

рювання. Причому, мова йде не просто про 

володіння ресурсами або можливості їх-

нього придбання. Величезне значення має 

якість менеджменту, його здатність стра-

тегічно раціонально поєднувати ці ресур-

си, пов'язувати їх з набором ключових 

компетенцій підприємства та отримувати 

гарантований системно-синергетичний 

ефект. 

На підставі вищесказаного можна 

зробити висновок, що найважливіша хара-

ктеристика «стратегічності» суб'єкта - 

вміння знаходити адекватну наявних ресу-

рсів ринкову нішу і діяти в ній. 

Вважається, що реалізуючи страте-

гію збільшення рівня диверсифікації своєї 

діяльності, підприємство може підвищити 
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свою конкурентоспроможність.  Диверсифі-

кація пов'язана з такою перевагою великих 

підприємств, як ефект різноманітності. Суть 

ефекту полягає в різноманітності в тому, що 

виробництво багатьох видів продукції в ме-

жах одного великого підприємства вигідні-

ше, ніж виробництво тих же видів продукції 

на невеликих спеціалізованих підприємствах.  

Ця закономірність не має універсального ха-

рактеру, хоча вона застосовна для досить 

великого числа виробництв.  Оптимізація 

витрат досягається також за рахунок багато-

цільового спільного використання виробни-

чих потужностей підприємства.  Витрати 

знижуються завдяки концентрації збутової 

мережі.  Інший істотний резерв економії - 

внутрішньофірмовий трансферт інформації, 

технологічного та управлінського досвіду 

від одних виробництв до інших.  До цього 

додається ефект, що досягається завдяки ба-

гатосторонній підготовці працівників і різ-

номанітності одержуваної ними інформації. 

Ще однією перевагою диверсифікації 

є ефект зниження ймовірності загальної кри-

зи та банкрутства економічного суб'єкта, 

який досягається за рахунок розподілу інвес-

тицій у різні сфери економічної діяльності.  

Переважно даний ефект досягається при 

здійсненні так званої «незв'язаної диверси-

фікації». 

Незв'язана (латеральна) диверсифіка-

ція - це включення в сфери діяльності еко-

номічного суб'єкта нових сфер діяльності, 

що не мають очевидних зв'язків з існуючими 

раніше сферами бізнесу. 

У більшості наукових робіт, присвя-

чених розгляду «незв'язаної» диверсифікації, 

для її оцінки використовується такий показ-

ник, як індекс ентропії (Е), розрахований та-

ким чином: 

1
lni

i

E Y
Y

 
  

 
 ,      (1) 

де  i - ринки, на яких діє фірма i = 

1, 2... n;  

Yi - частка від реалізації продукту на i 

-му ринку в загальній виручці фірми 13, 

14, 15. 

Даний показник відображає середню 

частку фірм, що діють на ринку, виважену 

по натуральному логарифму зворотного їй 

величини. Показник ентропії буде приймати 

значення від нуля до нескінченності, відо-

бражаючи ступінь диверсифікованості фір-

ми.  

Однак практичне використання дано-

го показника пов'язане з певними складно-

щами. Прийнята у світовій статистичній 

практиці і в Україні класифікація видів еко-

номічної діяльності (КВЕД) не враховує іс-

нуючий ступінь взаємозв'язку різних напря-

мків економічної діяльності в межах націо-

нальної і світової економік і не розрахована 

на її мінімізацію. Таким чином, індекс ент-

ропії фактично відображає лише «формаль-

ну» диверсифікацію і не дозволяє судити про 

існуючий ризик загальної кризи економічно-

го суб'єкта і динаміку зміни даного показни-

ка.  

З метою підвищення ефективності 

використання індексу ентропії може бути 

запропонована альтернативна методика роз-

рахунку цього показника (EKc):  

1
lnKc i c

i

E Y K
Y

  
    

  
       (2) 

де  Kc  – коефіцієнт взаємозв'яз-

ку, що відображає ступінь взаємозв'язку на-

прямів економічної діяльності економічного 

агента.  

Kc  може бути розрахований за фор-

мулою: 

2 2 2

1 1 2 2

1

( ... )

100
m m

Kc
R n R n R n


     

,    (3) 

де  
2

mR  – коефіцієнт множинної 

детермінації фактора, що відображає ефек-

тивність діяльності в m галузі, розрахований 

з урахуванням даних по галузях, в яких дос-

ліджуване підприємство веде діяльність; 
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mn  – частка товарів (послуг), реалізо-

ваних досліджуваним підприємством, в зага-

льній частці товарів (послуг), реалізованих 

підприємством. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, показники 

індексу ентропії KcE  дозволяють більш точ-

но врахувати вплив незв'язаної диверсифіка-

ції на ризик загальної кризи та банкрутства 

суб'єкта економічної діяльності завдяки ура-

хуванню існуючих взаємозв'язків між різни-

ми напрямами економічної діяльності.  

При цьому слід зауважити, що врахо-

вуючи існуючі в науці підходи до визначен-

ня економічної ефективності як фактор, що 

відображає ефективність діяльності в галузі 

при коротко- і середньостроковому плану-

ванні, можна рекомендувати використовува-

ти показник середньогалузевої рентабельно-

сті інвестицій, а при довгостроковому пла-

нуванні - показник реального збільшення 

обсягу продажів в даній галузі, тобто зміну 

«масштабу» галузі. 
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УДК 658.014.1:622.012 

КАЛІЧАВА Т. Б., КОЛЦИШОР К. І. 

 

КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СПОСІБ 

ВІДНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ 

 
В статті розглянуто поняття класичної моделі санації відповідно до особливостей чинного за-

конодавства; визначено порядок та етапи проведення, характерні моменти впровадження та необхід-

ність використання та удосконалення класичної моделі санації на вітчизняних підприємствах у період 

фінансової та політичної нестабільності. Окремо розкрито взаємозв’язок планування санаційного 

процесу зі стратегічними планами підприємства. Проаналізоване значення процесу санації для управ-

лінського персоналу підприємства як основного за результативністю засобу виведення підприємства 

з кризи. 

Ключові слова: санаційний контролінг, класична модель санації, фінансове оздоровлення, 

контроль, план санації. 

 

Постановка проблеми. Сучасні 

економічні умови дозволили отримати не 

тільки позитивні результати діяльності пі-

дприємств, а й призвели до того, що бли-

зько половини їх внаслідок загальноеко-

номічної кризи виявилися неспроможними 

в економічному відношенні і зіткнулися з 

необхідністю проведення санації. Сприят-

ливим підґрунтям виникнення такої ситуа-

ції найчастіше стають прорахунки в стра-

тегічних планах, у наборі конкретних так-

тичних заходів, що дозволяють підприємс-

тву попереджати і прогнозувати зміни в 

нестабільному середовищі, а також дис-

пропорції всередині підприємства і незда-

тність адекватно на них реагувати. 

У таких умовах виникає необхід-

ність розробки програми управління про-

мисловим підприємством, обов'язковим 

елементом якої є проведення санації підп-

риємства, його оздоровлення силами влас-

ного менеджменту. 

У свою чергу санація як процес, 

спрямована не тільки на ліквідацію наслід-

ків кризових явищ, а й на попередження 

диспропорцій у внутрішньому середовищі. 

Вона потребує розробки системи ранньої 

діагностики проявів нестабільності в еко-

номічній діяльності підприємства. Санація 

виступає об’єктом і засобом більш ефекти-

вного управління та дієвим механізмом 

оздоровлення підприємства для забезпе-

чення його конкурентоспроможності при 

недостатній опрацьованості питань теорії і 

практики антикризового управління взага-

лі і санації підприємства, зокрема. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Через економічну, політичну, 

фінансову нестабільність в країні, збіль-

шення кількості банкрутств вітчизняних 

підприємств характерним є зростання ін-

тересу до кризових явищ, а особливо до 

процесу санації. Окремі аспекти проблем 

санації та її розвитку висвітлені в сучасній 

економічній літературі. Це стосується, зо-

крема наукових робіт С. Я. Салиги, М. К. 

Колісника, А. М. Поддєрьогіна, А. В Череп, 

О. О. Терещенко, та ін. Також суттєвий 

внесок у розробку фундаментальних основ 

фінансової санації підприємств зробили 

зарубіжні економісти Е. Альтман, У. Бівер, 

Р. Манн, М. Гелінг, К. Шім Джай, Б. Ко-

лапс, Г. Джойл, Є. Майер, Ж. Перар. В той 

же час проблематика банкрутства підпри-

ємств ще мало вивчена в Україні і потре-

бує дослідження. 

Метою статті є аналіз значення 

процесу санації в антикризовому управ-

лінні підприємством та розгляд класичної 

моделі санації. 

Матеріали та результати дослі-

дження. «Санація» – від латинського 

«sanare» – оздоровлення, видужання. За 

економічним словником це система захо-

дів, що здійснюються для запобігання бан-

крутств промислових, торговельних, бан-

ківських монополій. Санація може відбу-

ватися методом злиття підприємства, яке 

перебуває на межі банкрутства, з потуж-

нішою компанією; випуском нових акцій 

або облігацій для мобілізації грошового 

капіталу; збільшенням банківських креди-

тів і наданням урядових субсидій; перет-

воренням короткострокової заборгованості 
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в довгострокову; повною або частковою 

купівлею державою акцій підприємства, 

що перебуває на межі банкрутства [1].  

Згідно із законом Верховної Ради 

України, "Про відновлення платоспромо-

жності боржника або визнання його банк-

рутом", санація – «система заходів, що 

здійснюються під час провадження у спра-

ві про банкрутство з метою запобігання 

визнання боржника банкрутом та його лік-

відації, спрямована на оздоровлення фі-

нансово-господарського становища борж-

ника, а також задоволення в повному обся-

зі або частково вимог кредиторів шляхом 

кредитування, реструктуризації підприєм-

ства, боргів і капіталу та (або) зміну орга-

нізаційно-правової та виробничої структу-

ри боржника» [2]. Досудова санація - сис-

тема заходів щодо відновлення плато-

спроможності боржника, здійснюваних 

власником боржника. 

У працях вітчизняних авторів сана-

ція ототожнюється із заходами щодо фі-

нансового оздоровлення підприємства, які 

реалізуються за допомогою сторонніх 

юридичних та фізичних осіб, що спрямо-

вані на попередження оголошення підпри-

ємства-боржника банкрутом і його лікві-

дації. 

Визначення, сформульоване відо-

мими зарубіжними економістами (Н. Здра-

вомислов, Б. Бекенферде, М. Гелінг), про-

відними фахівцями у питаннях виведення 

підприємств із фінансової кризи у даний 

час визнається як найбільш прийнятне за 

сучасних умов господарювання: санація - 

це система фінансово-економічних, вироб-

ничо-технічних, організаційно-правових та 

соціальних заходів, спрямованих на досяг-

нення чи відновлення платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості і конкурентосп-

роможності підприємства-боржника в дов-

гостроковому періоді. У процедурі прова-

дження справи про банкрутство санація є 

відновленням ефективності виробничої 

діяльності підприємства у стані фінансової 

кризи. 

Згідно з класичною моделлю сана-

ції, функціональну схему якої зображено 

на рис. 1, процес фінансового оздоровлен-

ня підприємства починається з виявлення 

(ідентифікації) фінансової кризи. Наступ-

ним етапом санації є проведення причин-

но-наслідкового аналізу фінансової кризи. 

На підставі комплексного аналізу госпо-

дарської діяльності підприємства визнача-

ються зовнішні та внутрішні фактори кри-

зи, вид кризи, її глибина та якість фінансо-

вого стану підприємства. Під час аналізу 

здійснюється експертна діагностика фінан-

сово-господарського стану підприємства, 

визначаються його сильні та слабкі сторо-

ни. На підставі результатів причинно-

наслідкового аналізу, згідно з класичною 

моделлю санації, робиться висновок про 

санаційну спроможність підприємства, а 

відтак – про доцільність чи недоцільність 

санації даної господарської одиниці. Якщо 

підприємство перебуває в глибокій кризі, 

не сумісній із дальшим його існуванням, 

то приймають рішення про консервацію та 

ліквідацію суб'єкта господарювання. Інак-

ше, санація означатиме лише відстрочку 

часу ліквідації підприємства і нічого, крім 

додаткових збитків, власникам та кредито-

рам не дасть.  

Якщо підприємство має можливості 

для виправлення положення, приймають 

рішення про розробку санаційної концеп-

ції з метою проведення фінансового оздо-

ровлення, з одночасним визначенням ці-

льових орієнтирів. Санація повинна про-

водитися як найскоріше, щоб підвищити 

шанси виправлення становища [3]. 

Окремим аналітичним блоком у 

класичній моделі є формування стратегіч-

них цілей та тактики проведення санації. 

При визначенні цілей санації слід урахову-

вати, що кожне підприємство має обмеже-

ні ресурси, обмежені можливості збуту 

продукції та мусить провадити свою дія-

льність у рамках правового поля відповід-

ної держави. Цілі мають бути реальними та 

придатними для кількісного (чи якісного) 

вимірювання. 

Стратегія – це, власне, узагальнена 

модель дій, необхідних для досягнення по-

ставлених цілей через координацію та роз-

поділ ресурсів компанії. Конкретні опера-

тивні заходи в санаційній стратегії не відо-

бражаються. Кінцева мета санаційної стра-

тегії полягає в досягненні довгострокових 

конкурентних вигод, які б забезпечили 

компанії високу рентабельність. Суть її 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2000_01_01/an/105801/T234300.html#105801
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2000_01_01/an/105801/T234300.html#105801
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2000_01_01/an/105801/T234300.html#105801
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2000_01_01/an/105801/T234300.html#105801
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полягає у виборі найліпших варіантів роз-

витку підприємства та в оптимізації полі-

тики капіталовкладень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функціональна схема класичної моделі санації 

 
Відповідно до вибраної стратегії роз-

робляється програма санації, тобто система 

запрогнозованих, взаємозв'язаних заходів, 

спрямованих на виведення підприємства з кри-

зи. Вона формується на підставі комплексного 

вивчення причин фінансової кризи, аналізу 

внутрішніх резервів, висновків про можливості 

залучення стороннього капіталу та стратегіч-

них завдань санації. 

Наступним елементом класичної моде-

лі оздоровлення є проект або план санації, 

який розробляється на базі санаційної програ-

ми і містить техніко-економічне обґрунтуван-

ня санації, розрахунок обсягів фінансових ре-

сурсів, необхідних для досягнення стратегіч-

них цілей, конкретні графіки та методи мобілі-

зації фінансового капіталу, строки освоєння 

інвестицій та їхньої окупності, оцінку ефекти-

вності санаційних заходів, а також прогнозо-

вані результати виконання проекту. План са-

нації обов’язково має враховувати інтереси й 

пріоритети кредиторів, податкових органів, 

позикодавців, акціонерів і власників інших 

цінних паперів, постачальників тощо. При 

цьому в разі наявності інвесторів план санації 

розробляється та погоджується за участю інве-

сторів. План санації затверджується арбітраж-

ним судом, контролюється поквартально комі-

тетом кредиторів і може бути скорегований 

при схваленні комітетом кредиторів. Тобто 

план санації має враховувати інтереси всіх 

кредиторів і бути реальним для виконання [4]. 

Контролінговими службами здійсню-

ється розробка плану фінансового оздоровлен-

ня підприємства, яке перебуває у фінансовій 

кризі. Об’єктами планування є фiнансовi, ви-

робничі та трудові ресурси підприємства, про-

цеси господарської дiяльностi тощо. Основні 

складові санаційного плану представлені на 

рис. 2.  

У процесі реалізації плану санації важ-

ливу роль відіграє оперативний санаційний 

контролінг, який з допомогою свого методич-

ного та функціонального інструментарію ко-

ординує діяльність різних підрозділів, здійс-

нює контроль за якістю реалізації запланова-

них заходів, проводить аналіз відхилень, іден-

тифікує та нейтралізує ризики, а також виявляє 

додаткові шанси та можливості. 

При цьому слід зазначити, що плани 
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санації тепер будуть регулюватись на деяких 

підприємствах особливо. Міністерство юстиції 

України затвердило Порядок, згідно з яким 

Міністерство юстиції буде затверджувати пла-

ни санації підприємств та мирових угод у 

справах про банкрутство. Дія наказу поширю-

ється на господарські організації з корпорати-

вними правами держави більш ніж на 25% їх 

статутного капіталу, щодо яких розпочато 

провадження у справі про банкрутство. 

Зокрема, згідно з наказом, арбітражні 

керуючі (розпорядники майна, керуючі санаці-

єю, ліквідатори) матимуть право подавати на 

затвердження в господарські суди плани сана-

ції та мирових угод боржників виключно після 

їх погодження Міністерством юстиції Україні. 

Приймаючи рішення про погодження 

планів санації та мирових угод боржників, Мі-

ністерство юстиції буде оцінювати подані до-

кументи на предмет їх відповідності вимогам 

законодавства у сфері банкрутства та управ-

ління об'єктами державної власності, а також 

включення до них переліку заходів, які повин-

ні забезпечити ефективну санацію (відновлен-

ня платоспроможності боржника), недопущен-

ня подальшого банкрутства боржника або по-

рушення нової справи про банкрутство щодо 

боржника після затвердження мирової угоди. 

Оцінку планів санації та мирових угод 

боржників на предмет найбільшої ефективнос-

ті і оптимальної доцільності заходів, відсутно-

сті загрози завдання збитків економічним інте-

ресам держави будуть здійснювати Фонд дер-

жавного майна України та інші органи управ-

ління об'єктами державної власності в межах 

їх повноважень. 

Рішення Міністерства юстиції про по-

годження або відмову в погодженні мирової 

угоди буде прийматися в термін 1 мі-

сяць. Плани санації підприємства-боржника 

будуть затверджуватися Міністерством протя-

гом 3-х місяців з дня постанови суду про про-

ведення санації. 

Слід нагадати, що згідно з Положенням 

про Міністерство юстиції України, затвердже-

ним Указом Президента України від 6 квітня 

2011 № 395/2011, Міністерство юстиції визна-

чено головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади з формування та за-

безпечення реалізації державної політики з 

питань банкрутства. 

Важливим компонентом санаційного 

процесу є координація та контроль за якістю 

реалізації запланованих заходів. Менеджмент 

підприємств повинен своєчасно виявляти та 

використовувати нові санаційні резерви, а та-

кож приймати об'єктивні кваліфіковані рішен-

ня для подолання можливих перешкод під час 

здійснення оздоровчих заходів. Дійову допо-

могу тут може надати оперативний санаційний 

контролінг, який синтезує інформаційну, пла-

нову, консалтингову, координаційну та конт-

рольну функції. Завданням санаційного конт-

ролінгу є контроль за ходом реалізації плану 

санації, ідентифікація оперативних результа-

тів, аналіз відхилень та підготовка проектів 

рішень щодо використання виявлених резервів 

та подолання додаткових перешкод. 

Сам механізм санації складається з чо-

тирьох етапів:  

— механізм кількісної оцінки стану пі-

дприємства. Метою механізму є одержання 

однозначної кількісної оцінки стану підприєм-

ства. Необхідно зазначити, що оцінку стану 

підприємства доцільно проводити як на основі 

інтегральних, так і на основі локальних показ-

ників. Визначення загального інтегрального 

показника, який характеризує сформований на 

певний час стан підприємства, дозволяє сфор-

мувати класи кризи з використанням методів 

кластеризації. Отримані класи дозволяють іде-

нтифікувати поточні стани і використовуються 

при визначенні тенденцій розвитку кризових 

явищ на підприємстві. 

— механізм прогнозування тенденцій 

розвитку кризових явищ на підприємстві. 

Основним завданням цього комплексу є ви-

значення тенденцій розвитку кризових явищ 

на основі прогнозу загального та локальних 

показників. 

— механізм розробки комплексу 

управлінських рішень щодо ліквідації розви-

тку кризи. Даний механізм передбачає син-

тезування всіх можливих варіантів дій в за-

лежності від фази кризи, в якій знаходиться 

підприємство. 

— координація і контроль. Саме для 

того, щоб оцінити наскільки доцільним було 

проведення санації та наскільки правильно 

відбувається цей процес, необхідний остан-

ній механізм реалізації антикризових заходів. 

При санаційному процесі досить важливим є 

ідентифікація всіх можливих відхилень, 

оскільки ще існує можливість внесення пев-

них корективів для забезпечення повного 

оздоровлення підприємства [5]. 

Санація вважається успішною, якщо з 

допомогою зовнішніх та внутрішніх фінан-

сових джерел, проведення організаційних та 

виробничо-технічних удосконалень підпри-

ємство виходить з кризи (нормалізує вироб-

ничу діяльність та уникає оголошення банк-

рутства) і забезпечує свою прибутковість та 
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конкурентоспроможність у довгостроковому 

періоді. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 2. Структурна схема плану санації підприємства 

 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Теоретичні та практичні 

аспекти санації дуже широко розглядаються 

на даний момент вітчизняними та зарубіж-

ними авторами через нестабільне фінансове 

становище ринку та законодавчої системи. 

Непрофесійність менеджменту, недоскона-

лість систем оздоровлення підприємств тіль-

ки сприяють усвідомленню необхідності 

проведення санації, а насамперед – оцінку 

санаційної спроможності фірми. При цьому 

майже відсутні розробки щодо аналізу ефек-

тивності санаційних заходів. Ці моменти ро-

зглядаються, та на жаль не формують ціліс-

ну систему. 
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УДК 338.45:658.589 

КОРЕЦЬКА-ГАРМАШ В. О. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
У статті представлено характеристику особливостей машинобудівних підприємств, розгляну-

то результати діяльності машинобудівних підприємств Луганської області як технологічної основи 

для розвитку інших галузей промисловості, досліджено економічні, соціальні, екологічні складові для 

забезпечення сталого розвитку Луганської області, соціально-економічні складові було поділено на 

групи: внутрішні та зовнішні, до складу яких відносяться – виробничі, екологічні, інтелектуальні, 

соціально-психологічні, які за своєю дією були поділені на стимулятори та дестимулятори.  

Ключові слова: соціально-економічні складові, збалансований розвиток, стимулятори, де-

стимулятори, машинобудівні підприємства, регіон. 

 

Постановка проблеми. Кожен ре-

гіон може і повинен розвиватися самостій-

но для забезпечення виконання інтересів 

членів громади, тобто бути життєздатним 

(сталим), але на нього впливає велика кі-

лькість зовнішніх факторів, що формують-

ся під дією політики з боку держави і Лу-

ганська область не є виключенням з цього 

правилу. Для досягнення стійкості розвит-

ку, спираючись на розширення варіантів 

вибору людини як головну цінність, кон-

цепція сталого розвитку передбачає, що 

людина повинна брати участь у процесах, 

які формують сферу його життєдіяльності, 

сприяти прийняттю і реалізації рішень, ко-

нтролювати їх виконання, але для цього 

необхідно визначити та охарактеризувати 

соціально-економічні складові збалансова-

ного розвитку в умовах мінливого тат ста-

лого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Відповідно до Програми дій 

«Порядок денний на ХХІ століття» сталий 

розвиток – це розвиток, що задовольняє 

потреби теперішнього часу, не ставлячи 

під загрозу здатність майбутніх поколінь 

задовольняти свої власні потреби [1]. Ста-

лий розвиток як означення гармонійного, 

збалансованого, безконфліктного прогресу 

всієї земної цивілізації, груп країн 

(регіонів, субрегіонів), а також окремо взя-

тих країн нашої планети за науково обґру-

нтованими планами (методами системного 

підходу), відбувається лише у випадку не-

ухильного інноваційного інтенсивного, а 

не екстенсивного економічного розвитку 

країн, одночасно позитивно вирішується 

комплекс питань щодо збереження довкіл-

ля, ліквідації, експлуатації, бідності та 

дискримінації як кожної окремо взятої лю-

дини, так і цілих народів чи груп населен-

ня, у тому числі за етнічними, расовими чи 

статевими ознаками [2]. 

Концепція сталого розвитку ґрунту-

ється на п`яти головних принципах [2]: 

1) людство дійсно може надати роз-

витку сталого і довготривалого характеру, 

для того щоб він відповідав потребам лю-

дей, що живуть зараз, не втрачаючи при 

цьому можливості майбутнім поколінням 

задовольняти свої потреби. 

2) обмеження, які існують в галузі 

експлуатації природних ресурсів, відносні. 

Вони пов'язані з сучасним рівнем техніки і 

соціальної організації, а також із здатністю 

біосфери до самовідновлення. 

3) необхідно задовольнити елемен-

тарні потреби всіх людей і всім надати 

можливість реалізувати свої надії на більш 

благополучне життя. Без цього сталий і 

довготривалий розвиток просто неможли-

вий. Одна з головних причин виникнення 

екологічних та інших катастроф — злидні, 

які стали у світі звичайним явищем. 

4) необхідно налагодити стан життя 

тих, хто користується надмірними засоба-

ми (грошовими і матеріальними), з еколо-

гічними можливостями планети, зокрема 

відносно використання енергії. 

5) розміри і темпи росту населення 

повинні бути погоджені з виробничим по-

тенціалом глобальної екосистеми Землі, 

що змінюється. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Концепція сталого розвитку з'яви-

лася в результаті об'єднання трьох основ-

них точок зору: економічної, соціальної та 

екологічної, що представлено на рис. 1 [2]. 

 

 
Рис. 1. Концепція сталого (життєздатного) розвитку регіону [2] 

 

Відповідно до рис.1 розглянемо скла-

дові сталого розвитку більш детально. Еко-

номічний підхід до концепції стійкого розви-

тку передбачає оптимальне використання об-

межених ресурсів і використання екологічних 

— природо -, енерго - і матеріалозберігаючих 

технологій, включаючи видобуток і перероб-

ку сировини, створення екологічно прийнят-

ної продукції, мінімізацію, переробку і зни-

щення відходів. 

Соціальна складова стійкості розвитку 

орієнтована на людину і спрямована на збе-

реження стабільності соціальних і культур-

них систем, в тому числі, на скорочення чис-

ла руйнівних конфліктів між людьми. Важли-

вим аспектом цього підходу є справедливий 

розподіл благ. Бажано також збереження ку-

льтурного капіталу і різноманіття в глобаль-

них масштабах, а також більш повне викори-

стання практики стійкого розвитку, наявної в 

не домінуючих культурах.  

З екологічної точки зору, сталий роз-

виток має забезпечувати цілісність біологіч-

них і фізичних природних систем. Особливе 

значення має життєздатність екосистем, від 

яких залежить глобальна стабільність всієї 

біосфери. Основна увага приділяється збере-

женню здібностей до самовідновлення і ди-

намічної адаптації таких систем до змін, а не 

збереження їх у деякому «ідеальному» стати-

чному стані. Деградація природних ресурсів, 

забруднення навколишнього середовища і 

втрата біологічного розмаїття скорочують 

здатність екологічних систем до самовіднов-

лення. 

Метою дослідження є з’ясування та 

визначення соціально-економічних складових 

збалансованого розвитку на підприємствах 

машинобудівної галузі Луганської області, 

що є системою взаємопов’язаних галузей, що 

виробляють інвестиційні товари, які визна-

чають технологічний уклад економіки, задо-

вольняють споживчий попит населення на 

різноманітні апарати та прилади побутового 

призначення, створюють економічний та 

оборонний потенціал країни, тобто є техноло-

гічною основою для розвитку усіх без винят-

ку галузей промисловості. 

Виклад основного матеріалу. Для 

вирішення поставленого завдання необхідно 

розглянути умови у яких працюють підпри-

ємства, результати їхньої діяльності та перс-

пективи подальшого їхнього розвитку. 

На території Луганської області роз-

міщені машинобудівні підприємства із насту-

пною спеціалізацією: приладобудування (ви-

робництво електровимірювальних приладів); 

енергетичне і електротехнічне устаткування 

(виробництво електроізоляційних матеріалів); 

транспортне машинобудування: випуск авто-

запчастин, локомотивів і трамваїв; металооб-

робного і деревообробного інструменту; ви-

роби загальномашинобудівного призначення; 

устаткування для промисловості будівельних 

матеріалів; гірничорудне та гірничошахтне 

машинобудування; металургійне машинобу-

дування. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Багато учених [6, с. 138-139; 7, с. 153; 

8, с. 32-40; 9, с. 2; 10; 11, с. 210-214] у своїх 

роботах досліджували сутність машинобуду-

вання, машинобудівного комплексу, розгля-

дали його сутність, характеристики, але ніхто 

з них не займався тим, щоб зазначені харак-

теристики систематизувати і визначити таким 

чином особливості саме машинобудівних пі-

дприємств і використовувати їх для того, щоб 

за їхньою допомогою можна було відрізнити 

підприємства однієї галузі від іншої і тому 

нами була здійснена така спроба щодо систе-

матизації існуючих характеристик машино-

будівних підприємств, що представлено у 

табл. 1. 

Т а б л и ц я 1 

Характеристика особливостей машинобудівних підприємств 
Ознака Характеристика 

За галузевою структурою Галузь переробної промисловості 

Економічне призначення продукції,  

що виготовляється 

Галузь, що виробляє засоби виробництва, побуто-

вих товарів з тривалим терміном користування, 

техніки для оборонної промисловості 

Характер функціонування продукції  

у виробничому процесі 

Галузь промисловості, що виробляє елементи ос-

новних засобів 

Ступінь безперервності виробничого процесу Перервний процес виготовлення продукції 

Забруднення навколишнього середовища Екологічно небезпечний вид діяльності, 

пов’язаний із забрудненням всього навколишньо-

го середовища 

За ступенем інноваційності продукції Наукоємне 

По ролі і значенню у народному господарстві Галузі, що забезпечують розвиток науково-

технічної революції у всьому народному госпо-

дарстві 

Галузі, що забезпечують розвиток науково-

технічної революції у машинобудуванні 

Галузі, що забезпечують розвиток науково-

технічної революції в окремих галузях господарс-

тва 

Ступінь кооперування підприємств галузі Тісно пов’язані між собою, є основою для інших 

галузей і виробництв 

По кількості використовуваних матеріалів для ви-

робництва 

Матеріалоємне 

За обсягом використовуваної енергії для виробниц-

тва продукції  

Енергоємне 

За рівнем кваліфікації робітників на підприємствах Трудоємне 

Споживачі продукції Населення країни 

Підприємства усіх форм власності та галузей еко-

номіки країни 

Розміри підприємств Великі з кількістю працівників від 1001 осіб 

Середні до 1000 осіб 

В залежності від особливостей розміщення Важке машинобудування (67% продукції) 

Загальне машинобудування (18% продукції) 

Середнє машинобудування (15% продукції) 

Важке машинобудування Значна металоємність, незначна трудо - та енер-

гоємність 

Загальне машинобудування Середня матеріалоємність, енергоємність, незна-

чна трудоємність 

Середнє машинобудування Незначна матеріалоємність, значна енергоємність 

та трудоємність 

Джерело: розроблено самостійно автором 
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Розглянемо економічні, соціальні, 

екологічні складові для забезпечення сталого 

розвитку машинобудівних підприємств 

Луганської області за 2009-2010 рр. на прик-

ладі Луганської області [12]: ВАТ ―Красно-

луцький машинобудівний завод‖, ВАТ ―Све-

рдловський машинобудівний завод‖, ВАТ 

―Брянківський завод бурового устаткування‖, 

ВАТ "Сєверодонецький завод хiмiчного не-

стандартизованого обладнання", ВАТ ―Лу-

ганський завод гірничого машинобудування‖, 

ПАТ ―Луганськтепловоз‖ (табл. 2) з метою 

виокремлення соціально-економічних скла-

дових збалансованого розвитку в умовах ста-

лого та мінливого розвитку регіону. 

Проведені дослідження (табл. 2) дають 

можливість охарактеризувати ситуацію, що 

склалася в машинобудуванні, як таку, що не 

сприяє інноваційно-інвестиційному розвитку 

галузі, її структурній перебудові. Сектор нау-

коємного машинобудування фінансово не-

спроможний використовувати сучасні зару-

біжні технології, а споживчі продукції науко-

ємного обладнання обмежуються викорис-

танням обладнання, яке було у вжитку. 

Т а б л и ц я 2 

Основні показники діяльності підприємств машинобудівної галузі за 2009-2010 рр. 

Показники 

Підприємства 

ВАТ ―КМЗ‖ ВАТ ―СВЗ‖ ВАТ ―БЗБУ‖ 
ВАТ 

―СЗХНО‖ 

ВАТ 

―ЛЗГМ‖ 

ПАТ ―Лу-

ганськтепло-

воз‖ 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Середньооблікова 

чисельність шта-

тних працiвникiв 

облікового 

складу, чол. 

4
6
4
 

4
2
6
 

4
7
0
 

4
9
8
 

1
5
2
 

1
0
4
 

2
7
2
 

2
7
2
 

2
5
8
 

2
6
2
 

7
4
3
5
 

5
9
5
1
 

Чисельність пра-

цівників, які пра-

цюють неповний 

робочий день, 

 чол. 

5
 

5
 

3
0
6
 

3
4
1
 

0
 

3
7
 

1
2
9
 

1
2
9
 

0
 

0
 

6
1
0
0
 

3
6
7
 

Фонд оплати  

праці, тис. грн. 

4
9
1
5
,2

 

6
7
0
7
,6

 

6
6
9
0
,7

 

1
0
3
1
2
,8

 

2
1
0
5
,0

 

2
1
0
5
,0

 

2
7
1
8
,2

 

2
7
1
8
,2

 

4
3
4
0
,6

 

6
2
9
9
,6

 

1
0
1
2
3
9
,1

 

1
3
2
5
4
1
,7

 
Навчання робіт-

ників заводу 

новим професіям, 

чол. 

1
0
 

1
9
 

- 5
 - - - 1
 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

Підвищення рів-

ня кваліфікації 

робітників 

заводу, чол. 

2
0

9
 

2
6

7
 

2
 

1
1
 

- - 3
6
 

2
5
 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

Наявність 

об’єктів соціаль-

ної  

інфраструктури, 

од. 

5
 

5
 

1
 

1
 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

2
 

2
 

д
/в

 

д
/в

 

Фінансування 

соціальної сфери, 

тис. грн. 

д
/в

 

д
/в

 

2
6
3
,6

 

2
5
1
,5

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

Допомога на 

оздоровлення, 
тис. грн. 

- - 

0
,3

 

- 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

Кількість забруд-

нюючих джерел, 

од. 

2
1
5
 

4
1
 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Фінансування 

природоохорон-

них засобів,  

тис. грн. 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

0
 

0
 

0
 

0
 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

Знос 

основних 

засобів, % 

д
/в

 

д
/в

 

6
8

,0
 

6
9

,0
 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

4
6

,7
-

6
1

,7
 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

8
9

,6
-

9
2

,2
 

Обсяг капіталь-

них інвестицій, 

тис. грн. 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

Коефіцієнт 

автономії 

0
,2

3
 

0
,0

4
 

0
,0

3
 

0
,0

1
 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

0
,1

9
 

0
,8

5
9
 

0
,9

1
1
 

0
,0

2
 

0
,0

2
 

Розмір поточних 

зобов'язань, 

тис. грн 

3
7

7
7

4
,0

 

5
0

8
7

2
,0

 

7
9

6
0

0
 

1
3

9
3

6
9
 

д
/в

 

д
/в

 

1
6

7
6

2
,0

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

Коефiцiєнт 

абсолютної 

лiквiдностi 0
,0

0
0
4
 

0
,0

0
0
2
 

0
,0

0
0
2
 

0
,0

0
0
1
 

д
/в

 

д
/в

 

0
 

0
 

1
,5

3
 

2
,9

1
 

0
,0

1
 

0
,0

0
4
 

Коефiцiєнт 

покриття 

0
,5

6
 

0
,5

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

7
,1

8
 

1
2
,4

5
 

0
,6

3
 

0
,7

3
 

Рентабельність 

товарної 

продукції, % 

4
 

5
,0

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

0
,1

1
 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

Наукові 

дослідження та 

розробки,  

тис. грн. 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

1
8
7
,6

 
Кількість  

виконаних  

наукових та 

науково-

технічних  

робіт, од. 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

д
/в

 

Споживачі 

товарної  

продукції: 

вітчизняні; 

іноземні 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Постачальники 

сировини: 

вітчизняні; 

іноземні 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Джерело: Річна звітність підприємств емітентів Луганської області [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://smida.gov.ua 
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Т а б л и ц я 3 

Соціально-економічні складові збалансованого розвитку машинобудівних підприємств 
Дестимулятори Стимулятори 

Внутрішні 

1. Виробничі 

1. Відсутність системи інформаційного забезпечення інве-

сторів щодо ідей, проектів 

2. Низька конкурентоспроможність продукції, зумовлена 

технологічним відставанням виробництва 

3. Задоволення внутрішнього попиту за рахунок імпорту 

продукції 

4. Нерівномірний розвиток підприємств машинобудівної 

галузі 

5. Значний знос основних засобів, не відповідність матері-

ально-технічної бази світовим стандартам 

6. Відсутність взаємодії між наукою, освітою та виробни-

цтвом 

7. Брак власних коштів підприємств для фінансування 

новітніх технологій і оновлення технологічної бази 

8. Високі інноваційні витрати 

9. Забруднення природного середовища 

10. Збільшення вартості сировини, матеріалів 

11. Зниження платоспроможного попиту з боку внутріш-

ніх споживачів продукції 

1. Збільшення обсягів виробництва продукції підп-

риємствами 

2. Наявність іноземного попиту на продукцію 

3. Наявність достатньої кількості інноваційно акти-

вних прибутково працюючих підприємств 

4. Наявність науково-технічної та господарської 

інфраструктури: конструкторське бюро, дослідни-

цькі лабораторії 

5. Збільшення обсягів виробництва якісно нової 

продукції підприємствами 

6. Висока якість продукції 

7. Участь продукції підприємств у виставках, ярма-

рках 

8. Можливість виробництва одиничної продукції на 

замовлення 

2. Екологічні 

1. Наявність значних відходів у процесі виробництва про-

дукції 

2. Забруднення навколишнього природного середовища 

3. Використання значної частини природних ресурсів, що 

є невідновлювальними або важковідновлювальними 

4. Відсутність програм щодо утилізації відходів та захисту 

навколишнього природного середовища 

Відсутні 

5. Наявність застарілих пристроїв щодо захисту навколи-

шнього природного середовища 

 

3. Інтелектуальні 

1. Відсутність фінансової підтримки винахідницької та 

раціоналізаторської діяльності науковців підприємств 

2. Недостатня кількість кваліфікованих молодих фахівців 

3. ―Відтік‖ знань у країни-конкуренти 

4. Значна вартість охоронних документів – патентів, вина-

ходів, розробок 

1. Високий рівень кваліфікації науково-технічного 

персоналу підприємств 

2. Можливість навчання на підприємствах 

3. Наявність системи підвищення кваліфікації на 

базі підприємств 

4. Захист інтелектуальної власності за рахунок па-

тентів 

4. Соціально-психологічні 

1. Низький рівень оплати праці науковців 

2. Зменшення кількості фахівців, які виконували науково-

технічні роботи 

3. Старіння науково-технічного персоналу підприємств 

4. Відсутність стимулів для кар’єрного росту на підприєм-

ствах 

1. Забезпечення сімей робітників підприємств путі-

вками на оздоровлення і відпочинок 

2. Надання матеріальної допомоги у випадку важ-

кої хвороби, а також медичної допомоги 

Зовнішні 

1. Неспроможність уряду дотримуватися узятих на себе 

зобов’язань 

2. Відсутність законодавчого забезпечення інноваційного 

інвестування 

3. Незадовільний захист прав інвесторів 

4. Недостатнє бюджетне фінансування програм розвитку 

машинобудівної галузі 

5. Значний податковий тиск 

6. Зменшення розміру фінансової підтримки інноваційної 

діяльності машинобудівної галузі української економіки 

7. Активізація інфляційних процесів 

1. Більш низька вартість продукції у порівнянні з 

іноземними виробниками 

2. Реалізація проектів розроблення наукоємних те-

хнологій на підприємствах за пріоритетними на-

прямами економічної діяльності 

3. Диференціація системи оподаткування в залеж-

ності від типу інвесторів 

4. Створення технопаркових структур для 

об’єднання науки з виробництвом 

5. Дешева робоча сила 
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Відповідно до табл. 3 найбільш про-
блематичними чинниками є внутрішні вироб-
ничі, які пов’язані із низькою платоспромож-
ністю внутрішніх споживачів, екологічні – за-
бруднення навколишнього природного середо-
вища, використання природних ресурсів, що 
робить неможливим подальше життя на даній 
території населенням, соціально-психологічні - 
низький рівень життя, а також зовнішні - акти-
візація інфляційних процесів в української 
економіці і значний податковий тиск, спрямо-
ваний на машинобудівні підприємства. 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Таким чином, у ході прове-
деного дослідження можна зробити наступні 
висновки: 

1. Сталий розвиток регіону можливий 
лише за умови правильного, грамотного вико-
ристання економічних, соціальних та екологі-
чних ресурсів. 

2. Системне узгодження та збалансу-
вання цих трьох складових – завдання величе-
зної складності. Зокрема, взаємний зв’язок со-
ціальної та екологічної складових приводить 
до усвідомлення необхідності збереження од-
накових прав сьогоднішніх і майбутніх поко-
лінь на використання природних ресурсів. 
Взаємодія соціальної та економічної складових 
вимагає досягнення справедливості при розпо-
ділі матеріальних благ між людьми й надання 
цілеспрямованої допомоги бідним прошаркам 
суспільства. І, нарешті, взаємозв’язок приро-
доохоронної та економічної складових потре-
бує вартісної оцінки техногенних впливів на 
довкілля. 

3. Збалансований розвиток машинобу-
дівних підприємств в умовах сталого та мінли-
вого розвитку Луганської області можливий 
лише за умови поєднання та використання у 
вигляді системи внутрішніх та зовнішніх чин-
ників-стимуляторів: виробничих, інтелектуа-
льних, соціально-психологічних, екологічних 
та урядових. 

4. Дію чинників-дестимуляторів необ-
хідно зменшувати, а дію чинників-
стимуляторів навпаки збільшувати, а також 
необхідно намагатися перевести чинники із 
категорії дестимуляторів у категорію стимуля-
торів за рахунок розробки ефективних програм 
розвитку підприємств машинобудівної галузі, 
але програма повинна бути не загальною, а 
мобільною, тобто відповідати умовам, що 
склалися на конкретному машинобудівному 

підприємстві для можливості забезпечення 
позитивного результату своєї діяльності. 
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УДК 658:005.21 

КУШАЛ І. М. 

 

АНАЛІТИЧНИЙ БАЗИС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
Современная теория и практика стратегического управления предприятием для целей страте-

гического развития должна учитывать влияние внешней и внутренней среды на процесс реализации 

решений. Преодолению этой проблемы будет способствовать формирование адекватного условиям 

хозяйствования в Украине аналитического базиса механизма принятия стратегических решений 

предприятиями машиностроительной отрасли, включающего в себя информационное обеспечение и 

копмлексную диагностику. Его основой станет внедрение предложенной модели диагностики орга-

низационно-экономического механизма принятия стратегических решений и установление соответ-

ствующих диагнозов – виявление «узких мест» с помощью методов стратегического анализа. 

Ключевые слова: аналитический базис, механизм, стратегические решения, диагностика, 

информационное обеспечение. 

 

Постановка проблеми. В сучасних 

умовах розвитку ринкових відносин в 

Україні необхідно змінити підхід до 

управління підприємством, а саме, засто-

сувати інструментарій стратегічного 

управління. Постійний вплив управляючої 

підсистеми на керовану реалізується в ри-

нкових відносинах завдяки стратегічним 

рішенням. Для забезпечення високої ефек-

тивності та гнучкості стратегічних рішень 

необхідно переглянути традиційні методи 

управління підприємством, реалізувати 

сучасні підходи з прийняття стратегічних 

рішень, що будуть базуватись на певному 

аналітичного базису організаційно-

економічного механізму прийняття страте-

гічних рішень підприємствами. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Різним аспектам цієї проблеми 

присвячено наукові праці вітчизняних 1; 2; 

3 і зарубіжних вчених 4; 5; 6. Ними 

розв’язано багато теоретичних і практич-

них завдань, що обумовлені змістом робо-

ти з прийняття стратегічних рішень.  

Разом з тим, в виконаних дослі-

дженнях не знайшли достатнє відображен-

ня питання процесу реалізації стратегічних 

рішень через механізм їх прийняття на ос-

нові створення адекватного до зовнішньо-

го і внутрішнього середовища аналітично-

го базису та принципів діагностики з ме-

тою розробки стратегії стійкого розвитку. 

Необхідність вдосконалення систе-

ми стратегічного управління підприємст-

вом та відсутність методичної основи 

створення аналітичного базису організа-

ційно-економічного механізму прийняття 

стратегічних рішень набуває актуальності 

та потребує відокремлення в самотійний 

предмет дослідження, що і визначає мету 

даної статті. 

Виклад основного матеріалу. По-

няття «аналітичний базис» за свою суттю 

не потребує ретельного розгляду та дослі-

дження, тому зосередимось на визначенні 

– аналітичного базису організаційно-

економічного механізму прийняття страте-

гічних рішень підприємствами, його скла-

дових та послідовності створення. 

Аналітичний базис організаційно-

економічного механізму прийняття страте-

гічних рішень та його головних складових 

представлено на рис. 1., з якого наочно ви-

дно, що головними складовими його є ін-

формаційне забезпечення та діагностика 

діючого організаційно-економічного меха-

нізму з урахуванням впливу факторів зов-

нішнього та внутрішнього середовища. 

Надійний аналітичний базис для 

формування ефективного організаційно-

економічного механізму прийняття страте-

гічних рішень підприємствами можливий 

тільки на базі комплексної діагностики ді-

яльності машинобудівної галузі та зокрема 

окремих підприємств на макрорівні, оскі-

льки вона є його головною складовою.  

Діагностика, в даному випадку, дає 

змогу не тільки дослідити економічний 

стан галузі в цілому (макрорівень), а й ви-

явити проблеми, з якими стикаються підп-

риємства в своїй діяльності (мікрорівень). 

Під проблемою звичайно розуміється не-
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відповідність стану керованого об’єкту ці-

лям, поставленим керівником. Стратегічна 

проблема відрізняється від слабких сторін 

підприємства. Якщо слабкі сторони визна-

чаються за допомогою порівняння підпри-

ємствами з фірмами-конкурентами, то 

проблема виникає, коли спостерігається 

невідповідність між цілями підприємства і 

поточним станом справ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Логічна схема аналітичного базису організаційно-економічного  

механізму прийняття стратегічних рішень підприємствами 

Джерело: розроблено автором 

Одна з головних проблем вітчизня-

них підприємств полягає в протиріччі між 

ринковим зовнішнім середовищем і внутрі-

шньою виробничою орієнтацією. Вирішення 

цієї проблеми пов’язане з більш широким 

застосуванням маркетингового підходу в 

управлінні підприємствами 1, с. 274. 

До інших стратегічних проблем мож-

на віднести неефективний менеджмент, ни-

зьку конкурентоспроможність підприємств 

та їхньої продукції, негнучку цінову політи-

ку, невідповідність системи управління пер-

соналом ринковим умовам та ін. Варто підк-

реслити, що стратегічна проблема може бути 

спрямована як на подолання слабких сторін, 

та і на розвиток можливостей підприємства. 

Отже, у процесі діагностики визна-

чаються проблеми підприємства і причини 

виникнення. Одним з найважливіших вимог 

при проведенні дослідження є вимога ком-

плексності. Суть цієї вимоги полягає в тому, 

щоб забезпечити вивчення різних сторін дія-

льності підприємства: зовнішнього середо-

вища, системи управління, цілей, завдань і 

реалізованої стратегії, матеріальних ресурсів, 

виробництва, фінансів, продукції кадрів та ін. 

Особливо це необхідно в тих випадках, коли 

в процесі попередньої діагностики 

з’ясовується, зо основні слабкі сторони під-

приємства припадають на одну-дві сфери 

діяльності.  

Все вище зазначене, пов’язане з ви-

явом особливостей і напрямів діагностики 

організаційно-економічного механізму при-

йняття стратегічних рішень (ОЕМ ПСР) з 

метою підвищення їх ефективності, потребує 

детального дослідження та має певну актуа-

льність відносно сучасних економічних умов 

господарювання. 

Перед тим, як перейти до розгляду 

діагностики організаційно-економічного ме-

ханізму прийняття стратегічних рішень під-

приємством, необхідно звернутись до тлу-

мачення самого поняття „діагностика‖. Єди-

ної відповіді на це питання не має і до тепе-

рішнього часу, оскільки вчені використову-

ють діагностику в різних галузях науки, та-

ких як кібернетика, генетика, медицина, фі-

лософія, економіка, та відповідно ставлять 

перед нею різні цілі та завдання. 

Мета стратегічно-

го рішення 
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стратегічного рі-
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гнозу 

 

- виявлення «ву-

зьких місць» 

 

- визначення ре-

зервів зростання 

Формування та 

доповнення Інформаційний 

масив 

Аналітичний 

масив 

Прикладний 

масив 
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Ожогов С. І. [2, с. 164] таким чином 

трактує це поняття – 1) вчення про способи 

діагнозу; 2) про встановлення діагнозу. 

Борісов А.Б. [3, с. 174] діагностику 

економічної системи розглядає, як сукуп-

ність досліджень для визначення мети функ-

ціонування господарюючого об’єкту (органі-

зації, підприємства), способів їх дослідження, 

виявлення проблем і варіантів їх рішення.  

Досить глибоке дослідження за да-

ним питанням провела Костирко Л.А. [4, с. 

63], яка запропонувала наступне визначення 

– кібернетична система, в складі якої відо-

кремлено, як мінімум, три найбільш важли-

вих елементів: вхід, процес, вихід. На вході 

моделюється можливі варіанти формування 

інформаційних даних. Процес передбачає 

моделювання процедур порівняння декіль-

кох показників, а також констатування наяв-

ності або відсутності відхилень між ними. 

На виході здійснюється моделювання оцінки 

і модифікації показників, а також передача 

результатної інформації для прийняття рі-

шень. 

Гевліч Л.Л [5, с. 5] під стратегічною 

діагностикою підприємства пропонує розу-

міти – етап стратегічного управління, спря-

мований на визначення поточного стану під-

приємства з метою виявлення його відповід-

ності вибраній стратегії, оцінки стратегії, що 

реалізується, а також розробку системи за-

ходів для ліквідації стратегічних розривів 

або корегування стратегії. На відміну від 

стратегічного аналізу стратегічній діагнос-

тиці властива цільова проблемна спрямова-

ність і використання заздалегідь відомого 

інструментарію. 

Згідно з метою дослідження під діаг-

ностикою організаційного механізму прийн-

яття стратегічних рішень (ОЕМ ПСР), з на-

шої точки зори, необхідно розуміти наступне 

визначення – це система методів і принципів 

розпізнавання „вузьких місць‖ організацій-

но-економічного механізму прийняття стра-

тегічних рішень підприємством та встанов-

лення відповідного „діагнозу‖. 

Основною метою діагностики органі-

заційно-економічного механізму прийняття 

стратегічних рішень виступає виявлення йо-

го „вузьких місць‖ або його уразливості, як 

відносно до зовнішнього так і внутрішнього 

середовища господарювання підприємства.  

Діагностика організаційно-

економічного механізму прийняття стратегі-

чних рішень дозволяє вирішити такі завдан-

ня: 

- проаналізувати стан ОЕМ ПСР, його 

відповідність або невідповідність нормам, 

що визначаються потребами стратегічної 

діяльності підприємства; 

- встановити логічні схеми „причини-

наслідки‖, що пояснюють залежність ефек-

тивності ОЕМ ПСР підприємством від якіс-

но-кількісного складу його елементів і стру-

ктури, а також стану середовища в якому він 

існує;  

- систематизувати та описати причи-

ни, що призвели до порушення в ОЕМ ПСР;  

- визначити можливі види станів 

ОЕМ ПСР виходячи з фактичної та перспек-

тивної структури його елементів; 

- оцінити можливі наслідки стратегі-

чних рішень з точки зору ефективності дію-

чого ОЕМ ПСР та господарчої діяльності 

підприємства у цілому. 

Таким чином, можна наголосити, що 

зовнішнє середовище здійснює свій вплив 

через вхід в систему діагностики ОЕМ ПСР 

– її мету, а діагностика ОЕМ ПСР впливає на 

зовнішнє середовище через її результат – 

діагноз. 

З методологічної точки зору, діагнос-

тика ОЕМ ПСР спрямована на підтримку 

стратегічних рішень та ефективне функціо-

нування механізму їх реалізації. Суб’єктами 

діагностики ОЕМ ПСР виступають насампе-

ред власники та керівники підприємства, 

об’єктом – організаційно-економічний меха-

нізм прийняття стратегічних рішень підпри-

ємством. Взаємозв’язок суб’єктів діагности-

ки з об’єктами досягається за допомогою 

процедурного комплексу – сукупності мето-

дів, ресурсів і методичного забезпечення. 

Все вище зазначене дає змогу зроби-

ти висновок, що діагностика ОЕМ ПСР є по-

вноцінним різновидом стратегічного управ-

ління, основним призначенням якого є отри-

мання достовірної інформації для подальшо-

го модифікування за допомогою процедур-

ного комплексу діагностики і виявлення ву-

зьких місць ОЕМ ПСР завдяки порівняння з 

контрольними крапками, тобто встановлення 

діагнозу. 

Важливим моментом в дослідженні 

організаційно-економічного механізму при-

йняття стратегічних рішень підприємства є 

побудова моделі його діагностики, а також 

обґрунтування обраних методів діагностики 

та системи її показників, створення інфор-
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маційної бази та методичного забезпечення 

діагнозування (нормативи). Вище означена 

модель має складатись з наступних етапів: 

визначення мети діагностики; попередній 

збір релевантних інформаційних даних; ана-

ліз впливу факторів зовнішнього середовища 

та внутрішнього середовища на ОЕМ ПСР; 

діагностування (вияв вузьких місць); встано-

влення діагнозу. 

Необхідно зазначити, що у ході діаг-

ностики накопичується багато різноманітно-

го матеріалу, на основі якого висовуються 

гіпотези вирішення існуючих проблем орга-

нізаційно-економічного характеру. 

Процес стратегічного управління ор-

ганізацією [6, с. 633-647] – це процес оцінки 

та аналізу інформації. Від того, наскільки 

інформація якісна за змістом, часом та мож-

ливістю обробки, залежить якість стратегіч-

ного рішення.  

Задля реалізації ефективних стратегі-

чних рішень підприємство повинно створити 

та постійно діагностувати діючий організа-

ційно-економічний механізм, що склався під 

впливом ринкових умов. Це обумовлює пев-

ні вимоги до збору інформації задля діагнос-

тики, а саме: визначити тип та обсяги необ-

хідної для стратегічної діяльності інформації; 

розробити ефективну систему збирання, об-

робки, використання та зберігання інформа-

ції; вжити заходів для запобігання негатив-

ного впливу недостовірної інформації на рі-

шення, що приймаються; створити умови 

для ефективного використання необхідної 

інформації для прийняття стратегічних рі-

шень. 

Стратегічні рішення безпосередньо 

визначають долю підприємства, впливають 

на його розвиток і життєдіяльність. Обґрун-

тованість рішень, що приймаються, залежить 

від інформації, на якій вони базуються, а ці-

на помилок постійно зростає. 

Але навіть якщо обсягів необхідної 

інформації достатньо, це не завжди забезпе-

чує прийняття ефективних стратегічних рі-

шень. Наявну інформацію можна інтерпре-

тувати по-різному, що залежить від специфі-

ки гіпотези щодо функціонування об’єкта 

аналізу, методів обробки, перевірки та на-

прямків використання інформації. 

Можна стверджувати лише одне: ін-

терпретація емпіричних даних у складному 

середовищі – як зовнішньому, так і внутріш-

ньому – потребує створення ефективної мо-

делі діагностики, що буде враховувати стра-

тегічні інформаційні потреби підприємства. 

Саме тому, в запропонованій моделі діагнос-

тики ОЕМ ПСР було передбачено другий 

блок – «попередній збір релевантних інфор-

маційних даних». 

Цей блок в запропонованій моделі ді-

агностики буде використовуватись наступна 

інформація про підприємство: загальні відо-

мості про підприємство; документообіг; ін-

формація про фінансово-економічну діяль-

ність; кадрова політика та система підви-

щення кваліфікації; техніко-технологічне 

забезпечення процесів управління тощо. 

Ефективність запропонованої моделі 

діагностики ОЕМ ПСР потребує ретельного 

вибору методів аналізу зовнішнього та внут-

рішнього середовища, визначення факторів 

впливу і критеріїв їх оцінювання. 

Запропонована модель діагностики 

ОЕМ ПСР обумовлює подальше встанов-

лення діагнозу діючого на підприємстві 

ОЕМ ПСР на підставі проведеного дослі-

дження – незадовільний (-), задовільний (+-), 

добрий (+).  

Для наочності представимо діагноз 

підприємств машинобудування в Луганській 

області в табличному вигляді (табл. 1). Як 

видно за даними діагностики ОЕМ ПСР під-

приємств машинобудівної галузі в Лугансь-

кій області діагнози досить не втішні, два 

підприємства знаходяться в стані санації та 

мають незадовільний діагноз, інші теж ма-

ють певні проблеми з організаційно-

економічним механізмом, але не такі глоба-

льні. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Таким чином, аналі-

тичний базис організаційно-економічного 

механізму прийняття стратегічних рішень 

підприємствами (інформаційне забезпе-

чення та діагностика) створює інформа-

ційно-аналітичну базу для побудови моде-

лі ефективного механізму прийняття стра-

тегічних рішень, що дасть змогу посилити 

потенціал підприємств машинобудування 

в Луганській області та створити певні 

умови для виникнення синергетичних ефе-

ктів від вдалої управлінської діяльності. 
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Т а б л и ц я 1 

Діагноз організаційно-економічного механізму прийняття стратегічних рішень 

підприємств машинобудування в Луганській області 
№ 

з/п 

Показник КМЗ СМЗ СВЗ ХКЛ ЗГТ 

- +- + - +- + - +- + - +- + - +- + 

1. Вплив зовнішнього середовища на ОЕМ ПСР 

1.1 Макрорівень х   х    х   х   х  

1.2 Мікрорівень                

 - галузь  х   х   х   х   х  

 - конкуренти х   х   х   х   х   

2. Вплив внутрішнього середовища на ОЕМ ПСР 

2.1 Економічної складо-

вої 

               

 - структура капіталу х   х    х  х     х 

 - ефективність діяль-

ності 

х   х    х  х     х 

 - виробнича програма  х   х   х   х   х  

 - аналіз витрат  х   х   х   х   х  

 - амортизація, май-

новий стан 

 х   х    х  х   х  

 - податкова політика х   х   х   х   х   

2.2 Організаційна скла-

дова 

               

 - організаційна стру-

ктура 

 х   х   х   х   х  

 - оцінка 

 керівників  

вищої ланки управ-

ління 

 х   х   х   х   х  

Разом 5 6 - 5 6 - 2 8 1 4 7 - 2 7 2 

Діагноз задовільний, але 

ближче до неза-

довільного 

задовільний, 

але ближче до 

незадовільного 

задовільний задовільний задовільний 

Джерело: розроблено автором 

КМЗ - ВАТ „Краснолуцький машинобудівний завод‖; СМЗ - ВАТ „Свердловський машинобудівний за-

вод‖; СВЗ - ВАТ „Стахановський вагонобудівний завод‖; ХКЛ - ВАТ „Холдінгова компанія „Луганськтепло-

воз‖;ЗГТ - ВАТ „Завод гірничорятувальної техніки „Горизонт‖. 

 

Подальше дослідження повинно бути 

спрямоване на нейтралізацію виявлених за до-

помогою стратегічного аналізу «вузьких 

місць», пошук заходів щодо створення можли-

востей зростання потенціалу та розкриття іс-

нуючих резервів розвитку в діяльності підпри-

ємств. 
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УДК 352.07 

ЛЕПЬОХІНА І. О. 

 

МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Досліджено особливості мотиваційного впливу на трудовий колектив. Визначено внутрішніх 

зв'язків формальних й неформальних колективів підприємств. Встановлено особливість формування 

колективів за ступенем мотивації на роботу. Запропоновано заходи щодо посилення мотивації трудо-

вого колективу в процесі управління розвитком виробництва підприємств. Відокремлено формальні й 

неформальні колективи у якості структурних підрозділів підприємства. 

Ключові слова: мотивація; група керівництва; функціональна група; трудовий колектив; 

неформальний, формальний коллектив, напруженість праці. 

 

Постановка проблеми. Можна 

очікувати, що вихід з кризової ситуації у 

сфері праці неминуче буде супроводжу-

ватися дестабілізацією трудових відно-

син, оскільки буде стосуватися життєвих 

інтересів багатьох груп працівників. 

Протидіяти інноваціям будуть не тільки 

працівники, які зайняті примітивною 

працею або отримують компенсації за 

шкідливі умови праці, а й висококваліфі-

ковані фахівці застарілих професій. За 

існуючої низької цінності навчання й 

творчості для основної маси працівників 

їм буде психологічно складно існувати в 

тих умовах, коли результат залежить не 

тільки від наявних навичок, а й від здат-

ності та бажання підвищувати кваліфіка-

цію, коли рівень добробуту не дарується 

зверху, а визначається мірою власної ві-

дповідальності за свою долю. Перехід до 

нових технологій у розвинутих країнах 

супроводжувався серйозними соціаль-

ними наслідками, зумовленими безробіт-

тям, збільшенням інтенсивності та нер-

вово-психологічної напруженості праці. 

В умовах демократизації політич-

ного життя дестабілізація трудових від-

носин може мати важкі наслідки, якщо 

не будуть розроблені та вжиті превенти-

вні заходи з боку держави. При цьому 

важливе значення має контроль за ста-

ном громадської думки, що дає змогу 

прогнозувати стихійну поведінку мас. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дослідженнями у сфері мо-

тиваційного впливу на трудовий колек-

тив займалося дуже багато науковців, 

представників класичного менеджменту 

та теорії управління, психологів та прак-

тиків в управлінській діяльності: Тейлор 

Ф.У, Маслоу А.Х., Херцберг Ф., 

Д.МакГрегор, Д.МакКелланд, Лозниця 

В.С., Розанова В.А., Василлів І.А., Кова-

левські С., Козміренко В., Курт Левін,  

В.Зігерт,  М. Ланг,  С.Керролл,  Г.Тосі, 

Ф.Герцберг, та інші. 

Виклад основного матеріалу. 
Колективи класифікують за різними 

ознаками. 

За характером внутрішніх зв'язків 

розрізняють колективи формальні й не-

формальні. Формальні колективи ство-

рюються з зовнішніх причин: у резуль-

таті орга-нізаційного процесу, з узгод-

ження керівництва, для виконання пев-

них завдань. Вони можуть бути утворені 

для виконання регулярної функції 

(наприклад, відділ планування) або 

рішення певного цільового завдання 

(наприклад, комісія з розробки якого-

небудь проекту). 

Формальні колективи звичайно 

виділяються як структурні підрозділи пі-

дприємства. Вони мають керівника, чітко 

визначену структуру ролей, посад і пози-

цій усередині групи, а також формально 

закріплені за ними функцій і завдання. 

Формальні колективи забезпечують єд-

ність дій всіх складових частин підпри-

ємства, зв'язок різних підрозділів з її за-

гальними цілями. В основі їхнього 

виділення лежить доцільність суспільно-

го поділу праці. 

У неформальних колективах 

відносини складаються спонтанно. Їхні 

учасники вступають у регулярну 
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взаємодію з інтересів для досягнення 

певних цілей. Неформальні колективи 

створюються не керівництвом шляхом 

розпоряджень і формальних постанов, а 

членами організації відповідно до їхніх 

взаємних симпатій, спільних інтересів, 

захоплень, звичок  тощо. Такі групи 

існують  на всіх підприємствах, хоча во-

ни й не представлені в структурних схе-

мах. 

У неформальних колективах зви-

чайно діють неписані правила й норми 

поведінки. У них складається певний 

розподіл ролей і позицій. Звичайно ці 

колективи мають явного або неявного 

лідера. Часто неформальний колектив 

впливає на свого члена набагато силь-

ніше, ніж формальна структура. 

За складом колективи бувають од-

норідні  (гомогенні) і різнорідні  (гетеро-  

генні). Ці розходження можуть 

стосуватися статі, віку, професії, статусу, 

рівня освіти тощо. 

Різнорідні колективи більш ефек-

тивні при розв'язанні складних проблем, 

вони ефективні також при інтен-

сивній творчій роботі (мозковій атаці). 

Однорідні колективи ефективніше 

вирішують прості завдання. Чим більш 

існують взаємини між членами колекти-

ву, тим значніше їхній взаємовплив, 

швидше виробляється почуття спільності. 

Однак в однорідних колективах гостріше 

внутрішня конкуренція, тому вони більш 

конфліктні. 

Ефективний колектив повинен 

складатися з несхожих особистостей. 

За способами комплектування ро-

зрізняють колективи постійні й тимча-

сові. 

Постійні колективи (хоч окремі їх 

члени можуть приходити або уходити) 

надають підприємству  стійкість. При-

кладом таких команд можуть бути бри-

гади, відділи, невеликі підрозділи, які 

перебувають у штатній структурі підпри-

ємства. 

Тимчасові колективи створюють 

для роботи над конкретним проектом або 

проблемою, наприклад, з метою розроб-

ки й реалізації стратегії, реструктуризації 

підприємства, для впровадження нових 

технологій. По завершенні завдань вони 

розформовуються. Такі групи часто сти-

каються з проблемами: 

• обмеженістю часу виконання за-

вдання і тому члени групи "одним оком" 

стежать за виконанням роботи, а іншим - 

шукають наступне завдання; 

• різними технічними навичками: 

менш компетентні в технічних питаннях 

співробітники можуть бути пасивними; 

• необхідністю сполучення. У 

більшості випадків члени тимчасової 

групи займаються реалізацією проекту 

тільки частину робочого часу;. 

• політичними і, можливо, осо-

бистими інтересами. Члени групи мо-

жуть перебувати в ній скоріше як пред-

ставники відділу або для виконання 

певної функції, а не як професіонали. 

За виконаними завданнями колек-

тиви підрозділяються на групи керів-

ництва, функціональні й виробничі групи, 

комітети. 

Група керівництва (командна гру-

па) складається з керівника підприємства 

(підрозділу) і його безпосередніх 

підлеглих, які в свою чергу також мо-

жуть бути керівниками (наприклад, ди-

ректор підприємства і його заступники; 

заступник керівника підприємства з ви-

робництва і безпосередньо підпорядко-

вані йому начальники відділів, служб і 

цехів). 

Функціональна група поєднує ке-

рівника і фахівців функціонального під-

розділу (служби, відділу, бюро, групи), 

які реалізують загальну функцію керу-

вання та мають близькі професійні цілі й 

інтереси. Наприклад, відділ якості за-

цікавлений у скороченні відсотка браку і 

прийманню продукції з першого пред'яв-

лення. 

До складу виробничої групи вхо-

дять керівник і робітники, що виготов-

ляють певний вид продукції. Члени ви-

робничої групи спільно працюють над 

одним завданням; розходження між ними 
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пов'язані з розділенням видів робіт за-

лежно від кваліфікації працівників. 

Комітет — це група підприємства, 

який керівництво делегує повноваження 

для виконання якого-небудь проекту або 

завдання. Іноді комітети називають ра-

дами, комісіями, цільовими групами, 

правлінням. Вони відрізняються від ін-

ших формальних структур груповим 

прийняттям рішень, що іноді є найбільш 

ефективним засобом досягнення цілей. 

За ступенем ефективності роботи 

колективи діляться на робочі групи, 

псевдокоманди, потенційні, справжні й 

високоефективні команди. 

Робоча група покладається  на за-

гальний результат окремих зусиль її 

членів. Члени таких груп взаємодіють 

переважно з метою обміну інформацією і 

досвідом. 

У них не існує якого-небудь тиску 

для формування єдиних цілей або чітких 

завдань спільної діяльності, тому 

взаємодії членів групи носять випадко-

вий характер,  тому що не підкріплюють-

ся спільною відповідальністю  за отри-

мані результати. 

До псевдокоманд належать групи, 

члени яких не зуміли скористатися 

перевагами спільної діяльності, та 

й не додавали до цього зусиль. Вони не 

виявляють цікавість до постановки за-

гальних цілей або конкретних завдань, 

хоча самі співробітники або їхні керівни-

ки можуть називати таку групу коман-

дою. 

Працівники потенційних команд 

відчувають потребу в ефективній діяль-

ності, а виходить прагнуть до досягнення 

високих результатів у праці. Наприклад, 

вони усвідомлюють необхідність єдиної 

чіткої мети (поки її немає, це негативно 

позначається на продуктивності команди) 

або мають конкретні завдання, однак не 

зуміли виробити ефективних прийомів і 

методів співробітництва. На шляху до 

високих результатів виникають різні пе-

решкоди, перебороти які вдається не 

завжди. 

Справжні команди — невеликі 

групи, члени яких мають взаємодопов-

нюючі навички і уміння, мають загальні 

цілі, завдання й виробили ефективні ме-

тоди спільної праці. Вони знають, як за-

довольняти потреби організації й потре-

би учасників групи; можливості команди 

перевищують очікування менеджменту. 

Високоефективні команди — гру-

пи, які задовольняють всі вимоги до 

справжніх команд і сприятливому 

індивідуальному розвитку їхніх учас-

ників. Результати, які вони демонстру-

ють перевершують очікування навко-

лишніх, і в деяких випадках вони можуть 

служити зразком для інших команд. 

За ступенем мотивації на роботу 

колективи діляться на групи "X", "У" і 

"Z". Група "X" не мотивована на роботу. 

Склад її звичайно різнорідний за віком, 

статі, національності, складається з низь-

кокваліфікованих працівників з "совко-

вою" психологією і чітко вираженою 

установкою на мінімальну віддачу й без-

діяльність. 

Іноді це може бути інтелектуальна 

група, яка розглядає роботу як клуб, де  

можна проводити час у приємному 

суспільстві, займатися комп'ютерними 

іграми, бесідами, читанням літератури  

тощо. Ефективність і результативність 

такої групи низькі. 

Мотивувати роботу членів групи 

"X" може авторитарний керівник за 

рахунок централізації у своїх руках 

функцій керування, застосування дирек-

тивного стилю, чіткого планування і 

контролю, а також твердого покарання 

окремих членів групи, які не виконують 

завдання й порушують трудову дисци-

пліну. Низькокваліфіковані виконавчі 

члени такої групи мають потребу в нав-

чанні. Групі "X" не можна доручати 

складні роботи, які вимагають високої 

якості виконання. 

Група "Y" частково мотивована на 

роботу. Як правило, такі групи створю 

ються без обліку професійної й статевої 

та вікової структури, з розподілом фор-

мальних і неформальних лідерів у мікро-
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групах, з більшою питомою вагою людей, 

які не мають рівня знань і вмінь, достат-

ніх для виконання поставлених завдань. 

У групах "Y" багато працьовитих і ста-

ранних працівників, але немає чітко по-

ставлених завдань і ресурсного забезпе-

чення, домінує зрівняння в оплаті праці 

передових і відсталих працівників. У ко-

лективі можуть часто виникати кон-

флікти, інтриги, протиріччя між окреми-

ми мікрогрупами й особистостями. 

Для посилення мотивації такої 

групи керівник повинен зробити наступ-

не: 

- виявити неформальних лідерів і 

призначити їх на посади бригадирів, 

майстрів, керівників проектів; 

- правильно визначити цільові за-

вдання і розподілити функції керування з 

частковою передачею повноважень 

керівникам мікрогруп або неформальних 

лідерів; 

- використовувати переважно де-

мократичний тип керування; 

- правильно використовувати ви-

нагороду за результати праці й покаран-

ня за зриви 

 виконання завдань; 

- постійно піклуватися про 

підтримку в колективі гарного клімату. 

Група "Z" повністю мотивована на 

роботу, має високий рівень кваліфікації 

й відносно однорідний склад за 

віком, освітою, інтересами і мотивацією. 

Внутрішні протиріччя легко переборю-

ються і психологічний клімат у колективі 

дуже гарний. Як правило, група "Z" 

складається з передових працівників, мо-

тивованих самоствердженням і високим 

рівнем морального заохочення. У групі 

"Z" переважають демократичний або 

ліберальний стилі керівництва. Тому 

керівник групи може передати частину 

своїх повноважень у мікрогрупи; активно 

підключати членів групи до процесу 

прийняття рішень, наголошуючи на ко-

легіальність, а не на єдиноначальність; 

активно застосовувати винагороду за до-

сягнуті високі результати і якість праці. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Мотивація праці – 

найважливіший фактор результативності 

роботи, і в цій ролі вона є основою тру-

дового потенціалу працівника, тобто усі-

єї сукупності властивостей, що вплива-

ють на виробничу діяльність. Трудовий 

потенціал складається з психофізіологіч-

ного потенціалу (здібностей і схильнос-

тей людини, її здоров'я, працездатності, 

витривалості, типу нервової системи) і 

особистісного (мотиваційного) потенціа-

лу. Мотиваційний потенціал відіграє 

роль пускового механізму, що визначає, 

які здібності та якою мірою працівник 

буде розвивати і використовувати у про-

цесі трудової діяльності. 

Очевидно, що зв'язок мотивації та 

результатів праці опосередкований при-

родними здібностями і набутими навич-

ками праці, але саме мотивація – це дже-

рело трудової діяльності особистості. 

 

Література 

 
1. Егоршин А. П. Мотивация тру-

довой деятельности / А.П. Егоршин. — Н. 

Новгород: НИМБ, 2008. — 320с. 

2. Соломанидина Т. О. Управле-

ние мотивацией персонала / Т. О. Соло-

мандина, В. Г. Соломандин. — М.: 

«Журнал», 2005. — 128 с. 
 

 

 

Рецензент: Калінеску Т. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри «Оподаткування»            

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ. 

 

Стаття подана 

22.10.2011 р.  



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

1
(

5
)

/
2

0
1

2
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 71 -  

УДК 338.2 

МАРТИНОВ А. А. 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Досліджено особливості структуризації інвестиційних витрат промислового підприємства для 

потреб управління. Запропонована уточнена класифікація інвестиційних витрат, що створює переду-

мови для підвищення ефективності управління інвестиційними проектами на основі більш глибокого 

розуміння структури витрат, підвищення якості управлінської інформації про витрати. Розроблено 

аналітичний інструментарій оцінки непродуктивних витрат підприємства в інвестиційній сфері, що 

забезпечує оцінку резервів підвищення ефективності реалізації інвестиційних проектів. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційні витрати, непродуктивні витрати, інвестиційні ресур-

си, структура інвестиційних витрат. 
 

Постановка проблеми. В умовах 

системної фінансово-економічної кризи 

особливого значення набувають питання 

забезпечення розвитку промислових підп-

риємств, що є важливою передумовою 

стабілізації економіки в цілому. Запорукою 

сталого розвитку підприємства та забезпе-

чення його конкурентоспроможності в 

перспективі є реалізація інвестиційних 

проектів. 

Об’єктом підвищеної уваги при ре-

алізації інвестиційного проекту є інве-

стиційні витрати, розв’язання проблеми 

оптимізації управління якими набуває 

особливої актуальності в умах дефіциту 

фінансових ресурсів. Вихідним етапом 

управління інвестиційними витратами є їх 

класифікація. 

Ефективність управління інве-

стиційними витратами на підприємстві ба-

гато в чому залежить від якості інфор-

маційних моделей, що забезпечують 

структуризацію інвестиційних витрат та 

прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень в інвестиційній сфері. Отже, особ-

ливої актуальності набуває дослідження 

питань класифікації інвестиційних витрат 

як передумови ефективного управління 

ними. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Аналіз наукових публікацій в 

сфері управління інвестиційними витрата-

ми свідчить про недосконалість існуючих 

підходів до класифікації інвестиційних 

витрат, відсутність комплексного до-

слідження питань структуризації інве-

стиційних витрат промислового підприєм-

ства в умовах кризової економіки. 

Мета статті. В зв’язку із цим, ме-

тою наукової статті є комплексне до-

слідження класифікації інвестиційних вит-

рат для потреб управління. 

Виклад основного матеріалу. 

Вихідною передумовою дослідження ін-

формаційних моделей управління інве-

стиційними витратами є уточнення кате-

горії «інвестиції». Як свідчить аналіз нау-

кової літератури щодо змісту поняття "ін-

вестиції" існують різні позиції, так деякі 

автори визначають його як "довгострокові 

вкладення капіталу … з метою отримання 

прибутку" [1, с. 145; 2, с. 493], за іншою 

точкою зору, "інвестиції" характеризують 

як цінності, ресурси, що вкладаються в 

об'єкти підприємницької та інших видів 

діяльності з метою отримання прибутку 

або соціального ефекту [3, с. 5; 4, с. 187; 5]. 

Порівнюючи ці підходи, слід зазначити, 

що стосовно визначення сутності "інве-

стицій", у науковій літературі поняття 

"капітал" прирівнюється до поняття "ре-

сурси, створені для виробництва товарів та 

послуг", але все ж таки "ресурси" мають 

більш широке значення, тому що включа-

ють в себе поряд із засобами, цінностями 

підприємства, також джерела доходу та 

можливості [1, с. 341]. 

На наш погляд, розгляд інвестицій з 

ресурсної точки зору є більш прийнятним 

та дозволяє врахувати економічні затрати 

підприємства в сфері інвестиційної діяль-

ності. Відповідно до цього підходу інве-

стиції характеризують придбання чи ство-

рення цінностей та ресурсів, що викори-

стовуються в процесі реалізації інве-

стиційних проектів підприємства. У про-
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цесі використання ресурсів та цінностей у 

сфері інвестиційної діяльності вони по-

вністю витрачаються чи змінюється їх форма 

(здійснюється перенос вартості на інші 

об'єкти). Оцінка та відображення цих про-

цесів здійснюється за допомогою показника 

інвестиційних витрат підприємства. 

Виокремлюють декілька видів інве-

стицій відповідно до об’єкту інвестування: 

реальні, фінансові та спекулятивні. В межах 

даної статті ми обираємо для дослідження 

реальні інвестиції та відповідно під інве-

стиційними витратами розуміємо витрати 

підприємства в сфері реальних інвестицій. 

У розрізі класифікації інвестиційних 

витрат здійснюється опис їх структури, роз-

межування затрат як об'єкта дослідження на 

складові, що забезпечує дослідження інве-

стиційних витрат за допомогою аналітично-

го інструментарію. 

Класифікація інвестиційних витрат 

здійснюється в системі управлінського 

обліку, як початковий етап збору інформації 

про формування затрат на інвестиційну 

діяльність. 

При класифікації затрат у системі 

бюджетування особлива увага приділяється 

вивченню двох основних категорій затрат: 

умовно постійних та умовно-змінних [6, с. 

49]. 

У класифікації затрат у системі 

управлінського обліку виділяється три 

напрями класифікації [7, с. 139]: 

1. Оцінка запасів і визначення 

фінансових результатів: спожиті і не спожиті; 

витрати на продукцію і витрати періоду; 

прямі і непрямі; основні і накладні. 

2. Прийняття рішень: релевантні і 

нерелевантні; постійні і змінні; маржинальні 

та середні; дійсні і можливі. 

3. Контроль виконання рішень: кон-

трольовані і неконтрольовані. 

Виділяють також поточні та 

капітальні витрати інвестиційної діяльності. 

Капітальні витрати характеризуються 

найбільшою питомою вагою в загальному 

обсязі інвестиційних витрат та характеризу-

ють ту частину інвестиційних витрат, яка 

була капіталізована. Капітальні витрати 

трансформуються в активи підприємства, які 

поступово переносять свою вартість на про-

дукцію. Поточні інвестиційні витрати – це 

такі витрати, які не капіталізуються, а спи-

суються в поточному періоді. Поточні вит-

рати з позицій управління є більш мобільни-

ми, однак при цьому вони менш контрольо-

вані, важче піддаються оцінці. 

Розв'язання багатоаспектних задач 

управління інвестиційними витратами при-

пускає всебічне дослідження багатофактор-

ної природи інвестиційних затрат з метою 

своєчасного виявлення проблемних ситуацій 

і відхилень та їх нейтралізації або запобіган-

ня їх виникненню при ухваленні оптималь-

них рішень. Цьому сприяє впорядкована 

структура наочної області інвестицій, яка 

припускає групування витрат за низкою 

ознак, що відповідають цілям обліку, цілям 

управління, джерелам фінансування, видам 

робіт, секторам діяльності, а також типу ін-

вестицій, етапу здійснення проекту, цільовій 

ознаці, ефективності, продуктивності, ризи-

ку, прогнозованості. 

Широта класифікаційних ознак ви-

трат на інвестиційну діяльність свідчить про 

наявність значного кола підходів до струк-

туризації проблеми управління інвестицій-

ними витратами. Важливою ознакою інвес-

тиційних витрат є також ознака ефективнос-

ті. Саме ефективність визначає інвестиційні 

витрати, задає напрями їх формування і є 

основним критерієм їх оцінювання. Відпові-

дність класифікаційних ознак витрат наяв-

ним потребам прийняття управлінських рі-

шень визначає достовірність інформації про 

витрати, зібраної в бухгалтерському обліку. 

Уточнена класифікація інвестиційних ви-

трат, розроблена на основі вивчення науко-

вої літератури та досліджень проведених ав-

тором, приведена в табл. 1. 

Приведена класифікація відповідає 

цілям комплексного дослідження інвести-

ційних витрат і дозволяє обґрунтувати ціліс-

ний підхід до угрупування інвестиційних 

витрат для уніфікації за приведеними вище 

ознаками. Практичне значення класифікації 

інвестиційних витрат полягає в необхідності 

більш глибокого розуміння структури інвес-

тиційних витрат, упорядкування витрат за 

різними ознаками, виділення ознак певних 

груп витрат, забезпечення більш детального 

аналізу інвестиційної діяльності, планування 

і прогнозування на підприємстві. 

Структуризація інвестиційних витрат 

є найважливішою передумовою побудови 

кількісної моделі формування інвестиційних 

витрат для потреб управління. 
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Т а б л и ц я 1 

Уточнена класифікація інвестиційних витрат 
Ознака Класифікація 

Класифікація за основними загальними ознаками 

1. Форма затрат Грошова, натурально-речовинна 

2. Стосовно господарського процесу Внутрішні, зовнішні 

3. За динамічністю Постійні, змінні 

4. За типом затрат Прямі і непрямі 

5. За часом Апріорні і апостеріорні 

6. Стосовно процесу споживання Спожиті і не спожиті 

7. За вірогідністю Дійсні і можливі 

8. За ступенем контролю Контрольовані і неконтрольовані 

9. За способом відображення в бухгалтер-
ському обліку 

Поточні і капітальні 

10. За способом фінансування За рахунок власних, залучених коштів 

За специфічними ознаками 

1. За структурою інвестиційних проектів Проекти, підпроекти 

2. За способом проведення робіт Підрядні, господарські 

3. Від мети інвестування Інвестиційні витрати, спрямовані на досягнення: економічного, 
соціального і ін. ефектів 

4. За характером виконуваних робіт Виробничі роботи і розробка техніко-технологічної документації 

5. За ступенем ризику Витрати з високим, середнім і невисоким ризиком 

6. За прогнозованістю Передбачені, непередбачувані 

7. Стосовно планових показників Підвищені, занижені, нормальні 

8. За ефективністю Ефективні, неефективні 

9. За продуктивністю Продуктивні і непродуктивні 

10. Стосовно виробництва Інвестиційні витрати у виробничій сфері і в невиробничій сфері 

11. За характером капіталізації Витрати, що капіталізуються в матеріальних активах, та витрати, 
що капіталізуються в нематеріальних активах 

12. За етапами проектного циклу Передпроектні, проектні, затрати на освоєння виробництва та 
споживання, затрати на закриття проекту 

 

Підвівши підсумки дослідження струк-

тури інвестиційних витрат та на основі вио-

кремлення продуктивних та непродуктивних 

видів витрат, пропонуємо використання та-

кого умовного аналітичного інструменту, як 

"накопичувальний рахунок непродуктивних 

витрат" або "фонд непродуктивних витрат". 

Під терміном непродуктивні витрати в 

широкому сенсі розуміємо надлишкові чи 

неефективні витрати, які виступають, з од-

ного боку, як резерви підвищення ефектив-

ності господарської діяльності в цілому, так і 

інвестиційної діяльності окремо, з іншого 

боку, як резерви, що можуть бути викори-

стані для фінансування додаткових заходів 

інвестиційної діяльності. 

Виникнення непродуктивних витрат 

обумовлене, в тому числі, і впливом фак-

торів технологічного розвитку. Так, із по-

явою більш ефективних засобів виробництва 

застарілі технологічні процеси стають дже-

релом непродуктивних (надлишкових) вит-

рат. 

Класифікацію невиробничих витрат і 

втрат у сфері інвестиційної діяльності можна 

представити в наступному вигляді. 

1. За характером ресурсів непродукти-

вні витрати підрозділяються на втрати робо-

чої сили, засобів праці і предметів праці. 

2. За видами: від неповного викори-

стання ресурсів, від нераціонального їх ви-

користовування, від невиробничого викори-

стовування. 

3. За приналежністю до процесу виро-

бництва: витрати і втрати в процесі вироб-

ництва продукції, розподілу, обігу, не пов'я-

зані з цими процесами. 

4. За джерелами відшкодування: 

відшкодовані за рахунок національного до-

ходу і такі, що включаються в собівартість. 

Практичне значення накопичувального 

рахунку непродуктивних витрат інве-

стиційної діяльності полягає в можливості 

оцінювання резервів підвищення ефектив-

ності інвестиційної діяльності підприємства 

за рахунок зменшення непродуктивних вит-

рат. 

Для аналізу накопичувального рахунку 

непродуктивних витрат інвестиційної діяль-

ності запропонуємо коефіцієнт непродук-

тивних витрат (формула 1): 
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Кнз = Снз/Сзз,       (1) 

 

де Кнз – коефіцієнт непродуктивних витрат;  

Снз – сума непродуктивних витрат;  

Сзз – загальна сума продуктивних та не-

продуктивних витрат. 

Зниження коефіцієнта непродуктив-

них витрат призводить до підвищення при-

бутковості інвестиційного проекту за раху-

нок економії коштів. Так, зниження 

коефіцієнта непродуктивних витрат означає 

зворотно пропорційне підвищення рента-

бельності інвестиційного проекту, що в за-

гальному вигляді можна представити за до-

помогою формули (2): 

Р = П /( Сзз – Снз × Кзнз),      (2) 

 

де Р – рентабельність;  

П – прибуток;  

Кзнз – коефіцієнт зниження непродуктив-

них витрат. 

Накопичувальний рахунок непродук-

тивних витрат може використовуватися та-

кож при контролі витрат в інших сферах 

господарської діяльності, а показник непро-

дуктивних витрат може бути включений до 

складу планованих показників підприємства. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Комплексне дослідження 

багатофакторної природи інвестиційних 

витрат обумовило постановку та вирішення 

завдання упорядкування структури предмет-

ної області інвестицій. Запропонована уточ-

нена класифікація інвестиційних витрат, яка 

створює умови для підвищення ефективності 

управління інвестиційними проектами зав-

дяки більш глибокому розумінню структури 

витрат, їх упорядкуванню за різними озна-

ками, виділенню їх функціональних груп, 

забезпеченню якості управлінської інфор-

мації про витрати. 

Запропоновано використання 

аналітичних показників оцінки непродук-

тивних витрат, як інструменту виявлення 

резервів підвищення ефективності інве-

стиційної діяльності підприємства. 

Подальші дослідження можуть бути 

спрямовані на побудову удосконаленої ін-

формаційної моделі управління інвестицій-

ними витратами, побудованої на основі за-

пропонованої уточненої класифікації інве-

стиційних витрат та використання інстру-

ментів оцінки непродуктивних витрат. 
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УДК 658.5 

СІМАКОВ К. І., СМИРНОВА І. І. 

 

БЕРЕЖЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ 

НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  

 
У статті визначено проблеми з впровадженням бережливого виробництва на вітчизняних під-

приємствах та напрями їх вирішення з метою підвищення ефективності бізнесу. Розглянуто базові 

принципи концепції бережливого виробництва, його методи та інструменти. Наведено необхідні умо-

ви успішного впровадження бережливого виробництва за допомогою залучення персоналу підприєм-

ства до реалізації нових підходів в управлінні підприємством. Представлено досвід впровадження 

системи бережливого виробництва на машинобудівному підприємстві. 

Ключові слова: бережливе виробництво, підприємство, концепція, принципи, умови, персо-

нал, ефективність. 

 

Постановка проблеми. Економіч-

ний світовий простір ще не зовсім звільни-

вся від кризових явищ. Світова фінансова 

криза 2008-2009 рр. змусила керівників і 

власників багатьох підприємств в Україні 

зайнятися мінімізацією витрат і збитків. 

Для більшості підприємств традиційні ме-

тоди економії витрат шляхом скорочення 

заробітної плати і чисельності персоналу 

не дали необхідних результатів в умовах 

дефіциту коштів. Багато провідних зарубі-

жних вчених і фахівців вважають, що в да-

ній ситуації необхідно, в першу чергу, 

здійснювати пошук виходу на вищий рі-

вень розвитку підприємства та його конку-

рентоспроможності за допомогою викори-

стання нових технологій управління та ме-

тодів збільшення доходів. Таким новим 

підходом в управлінні для вітчизняних пі-

дприємств може стати впровадження бе-

режливого виробництва. За своїм змістом 

бережливе виробництво представляє 

управлінську концепцію, метою якої є 

усунення всіх видів втрат і досягнення ма-

ксимальної ефективності використання 

всіх ресурсів у виробництві. 

Аналіз останніх досліджень. Впе-

рше термін «Бережливе виробництво» (від 

англійського словосполучення Lean 

Production) було застосовано Дж. Крафчи-

ком [1, с. 30]. У зарубіжній практиці кон-

цепція бережливого мислення і виробниц-

тва, як один із напрямів розвитку менедж-

менту, давно усвідомлена. Проблеми ме-

тодології та теоретичні основи бережливо-

го виробництва вивчали такі відомі автори, 

як Дж. Вумек, Д. Джонс, М. Вейдер, О.Е. 

Леві, Т. Луйстер, Д. Теппінг, М. Л. 

Джордж , Г. М. Скударь і ін. [2, 3, 4, 5, 6]. 

Освоєння бережливого виробництва, 

осмислення логіки його понять і перевихо-

вання в стилі бачень системи – одна з го-

ловних проблем щодо подолання проти-

стояння його впровадження. Також, зі всі-

єю очевидністю можна стверджувати, що 

успішне впровадження системи бережли-

вого виробництва неможливо без наявнос-

ті висококваліфікованих керівників і фахі-

вців, які володіють знаннями, уміннями та 

навиками і відповідають запитам завтраш-

нього дня. І, перш за все, треба відзначити, 

що вища школа в учбовому процесі не 

завжди встигає своєчасно враховувати су-

часні тенденції розвитку економіки. Так, 

наприклад, часто на виробництво випуск-

ники вузів приходять без системних знань 

в області бережливого виробництва, але 

вивчати систему бережливого виробництва 

вкрай необхідно, як одного з нових підхо-

дів в управлінні підприємством. Крім того, 

існує необхідна умова успішного впрова-

дження бережливого виробництва – це мо-

тивація, і саме відповідна оплата праці.  

Мета статті – обгрунтування пере-

ваг впровадження бережливого виробниц-

тва на підприємстві з метою збільшення 

цінності продукції на підставі постійного 

зниження всіх видів втрат у процесі виро-

бництва.  

Виклад основного матеріалу. Сис-

темний виклад концепції «Бережливе ви-

робництво» представлено у книзі Дж. П. 

Вумека і Д. Т. Джонса, де суть бережливо-

го виробництва викладено у вигляді п'яти 

принципів: визначення цінності; визначен-
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ня потоку створення цінності; організація 

руху потоку; витягування продукції і/або 

послуги; безперервне вдосконалення (кай-

дзен) [2]. 

В управлінні підприємством в умо-

вах сьогоднішньої дійсності зміст базових 

принципів бережливого виробництва на-

буває такого тлумачення:  

Перший принцип. Цінність товару 

або послуги створюється виробником, але 

може бути визначена тільки кінцевим спо-

живачем у разі, коли за певну ціну і в пев-

ний час продукт здатний задовольнити йо-

го потреби. При цьому необхідно слідува-

ти таким правилам визначення цінності: 

зміни існуючого уявлення про цінність то-

вару або послуги; встановлення бажаної 

цінності продукту; визначення цінності 

продукту з погляду споживача; необхідно-

сті постійного переосмислення цінності 

продукту.  

Другий принцип. Потік створення 

цінності, що передбачає сукупність всіх 

необхідних виробничих дій, щоб певний 

товар пройшов через три етапи: проекту-

вання певного продукту, оформлення за-

мовлення на виготовлення продукту, виро-

бництво продукту. 

Третій принцип – організація руху 

потоку, що вимагає переосмислення всіх 

методів праці, видів устаткування й ін-

струментів з тим, щоб ніщо не заважало 

безперервному перебігу потоку проекту-

вання, оформлення замовлення та вироб-

ництва. 

Четвертий принцип – означає, що 

ніхто вище по потоку не повинен нічого 

робити до тих пір, поки цього не зажадає 

споживач. Необхідно виготовляти тільки 

те, що потрібно споживачеві та лише тоді, 

коли йому це знадобиться.  

П'ятий принцип припускає, що, як 

тільки потік створення цінності продукту 

буде перебудовано, треба негайно думати 

про формування нового бачення вдоскона-

лення, що буде у подальшому, тому що 

ніяке бачення досконалості не може бути 

досконалим. 

Необхідно відзначити, що застосу-

вання принципів бережливого виробницт-

ва дозволяє вільно змінювати послідов-

ність операцій з переробки сировини або 

напівфабрикатів у кінцевий продукт та ві-

дразу реагувати у відповідності на зміну 

попиту.  

Визначення потреб ринку і ство-

рення максимальної цінності для клієнта 

при мінімальних витратах трудових і ви-

робничих ресурсів є основою концепції 

бережливого виробництва. В цьому випад-

ку передбачається усунення всіх видів 

втрат. М. Вейдер виділяє сім видів втрат: 

перевиробництво; дефекти і переробка; 

пересування; переміщення; запаси; зайва 

обробка; очікування [3]. 

У системі бережливого виробницт-

ва надзвичайно важливо розібратися щодо 

змісту всіх видів втрат, щоб в діючих умо-

вах розвитку підприємства їх ефективно 

подолати. 

Перевиробництво – це надмірне ви-

робництво продукції, що не знайшло спо-

живача із-за зміни попиту або наявності 

форсмажорних ситуацій таких як, напри-

клад, фінансова криза 2008-2009рр., коли 

споживач вимушений відстрочити оплату 

замовленої продукції. Джерелами втрат у 

такому разі є: додаткові витрати на збері-

гання; перевитрата сировини, матеріалів і 

надмірне використання трудових ресурсів; 

зрив термінів постачання. Для вирішення 

даної проблеми необхідно на підприємстві 

виготовляти продукцію тільки відповідно 

до замовлення і точно в строк, або ж пе-

редбачити виробництво невеликими парті-

ями з метою скорочення часу переналадки 

устаткування у разі зміни попиту на ринку.  

Дефекти та переробка (продукція, 

що вимагає додаткових витрат на виправ-

лення або утилізацію, або нове виготов-

лення). Джерелами втрат у процесі вироб-

ництва продукції, яка відповідає вимогам 

споживача, є витрати стосовно перевірки й 

операцій контролю до виготовленої проду-

кції. В такому разі як напрям поліпшення 

стану таких втрат є проведення аналізу з 

ефективності функціонування підрозділів, 

що контролюють якість виготовленої про-

дукції з метою оптимізації витрат. Випуск 

продукції з відхиленнями від необхідної 

якості зумовлює додаткові витрати на ви-

правлення браку і дефектів або утилізацію. 

А це викликає зайві додаткові витрати на 

купівлю сировини, матеріалів і оплату 
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праці. З метою зниження втрат на вироб-

ництво без браку необхідно своєчасно 

приймати заходи запобігання появи браку 

шляхом підвищення ефективності та доці-

льності перевірок, заохочення якісної і по-

карання неякісної праці, а також вбуду-

вання контролю якості в процес виробниц-

тва. 

Пересування або транспортування 

(зайве переміщення сировини, продукції, 

матеріалів). Це необхідна частина вироб-

ничого процесу у вигляді витрат на обслу-

говування транспорту (паливо і електрое-

нергія, обслуговування доріг і гаражів), а 

також часу на переміщення матеріалів, ін-

струменту та готової продукції в послідов-

ності операцій з виробництва готової про-

дукції та можливість пошкодження, витра-

ти від якого необхідно відшкодувати. З ме-

тою скорочення втрат при транспортуванні 

необхідно усувати зайві переміщення за 

рахунок перепланувань і перерозподілу 

відповідальності. А на основі аналізу доці-

льності кожного переміщення створити 

матрицю оптимальних маршрутів транс-

порту по цеху, підприємству. 

Переміщення – зайві рухи (будь-яке 

переміщення людей, інструментів, устат-

кування, що не пов'язано безпосередньо з 

виробничою діяльністю). Зайві рухи, які 

приводять до втрат, – є результат поганої 

організації праці. Джерелом втрат є зайві 

переходи, рухи, настройки при виконанні 

роботи, які викликані відсутністю необ-

хідних інструкцій, слабкою підготовкою 

працівників і низькою трудовою дисциплі-

ною. Як напрям скорочення таких втрат 

необхідно передбачити розробку стандар-

тів на виконання робіт і впровадження си-

стеми організації робочих місць (5S). 

Запаси в звичайному розумінні 

вважаються необхідними у разі збоїв в по-

стачаннях сировини і матеріалів, і в той же 

час, вони приховують недоліки в організа-

ції виробництва, оскільки їх наявність сві-

дчить про проблему збалансованості виро-

бництва і збуту продукції на підприємстві. 

Слід зазначити, що запаси – це заморожені 

грошові кошти, які не беруть участь в обі-

гу і, тим самим, втрачають свою вартість і 

призводять до зниження цінності для спо-

живача. Основними джерелами втрат є: 

витрати на обслуговування складів для си-

ровини, матеріалів, напівфабрикатів і го-

тової продукції; витрати на придбання ма-

теріалів і напівфабрикатів, що знаходяться 

на етапі доставки. Для поліпшення даної 

ситуації на підприємстві необхідно постій-

но проводити аналіз: стану і динаміки змі-

ни запасів матеріальних ресурсів; своєчас-

ності зміни цін на неліквідні запаси; попи-

ту на продукцію з тривалим терміном збе-

рігання. При цьому також необхідно під-

силити контроль планування, зв'язків з по-

стачальниками, ритмічності процесів ви-

робництва. 

Зайва обробка – це обробка, що не 

приносить цінності продукту. Як втрати 

зайвої обробки є витрати, які пов’язані з 

доведенням продукції до вимог і побажань 

споживачів (колір, форма, конфігурація, 

стиль і т. д.). Чинники, що впливають на 

зниження таких втрат, слідуючи: своєчасне 

дослідження необхідності поліпшення 

продукції (придбання сировини і матеріа-

лів, що не вимагають додаткової обробки); 

забезпечення відповідної якості продукції. 

Очікування (простої в робочий час, 

що пов'язано з очікуванням сировини і ма-

теріалів, інструменту і устаткування, до-

кументації або інформації). Для вітчизня-

них підприємств властиві втрати з очіку-

ванням, які пов'язані з тим, що процеси 

планування і виробництва продукції не 

завжди мають узгодження між собою. Ви-

рішенню такої проблеми сприяє організа-

ція гнучкого планування виробництва на 

основі наявності замовлень конкретного 

споживача, а не для загального заванта-

ження устаткування. Крім того, істотною 

причиною очікування є нерівномірна про-

пускна спроможність устаткування, яку 

потрібно вирішувати за допомогою ство-

рення гнучких графіків роботи устатку-

вання і працівників.  

Визначивши наявність втрат у про-

цесі виробництва продукції необхідно 

знайти шляхи їх усунення. І як нам пред-

ставляється, підхід, що засновано на обо-

в'язковому і доскональному розумінні ме-

ханізму формування споживчої цінності 

виготовленої продукції, дозволить вийти 

підприємствам на вищий рівень розвитку і 

конкурентоспроможності.  
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Дослідження в області підвищення 

ефективності управління показали, що в ра-

мках концепції бережливого виробництва на 

сучасному етапі розвитку менеджменту на 

вітчизняних підприємствах найчастіше ви-

користовуються такі інструменти і методи, 

як: кайдзен – безперервне вдосконалення; 

система 5S – метод організації ефективних 

робочих місць; система JIT (Just-in-time – 

точно вчасно) – метод скорочення часу ви-

робничого циклу; канбан – система, що пе-

редбачає застосування ярликів; система 

SMED – швидка переналадка устаткування; 

система TPM (Total Productive Maintenance) 

– загальний догляд за устаткуванням; стан-

дартні операційні процедури – документ, що 

визначає послідовність виконання будь-якої 

виробничої операції; «вбудована якість» – 

методика управління якістю продукції без-

посередньо в місці її виробництва.  

Варто зауважити, що принципово ва-

жливо охопити всю діяльність підприємства 

за кожним напрямом концепції, оскільки в 

реальній господарській практиці вищеназва-

ні методи, як правило, взаємозв'язані. Саме 

тому відповідна увага повинна приділятися 

їх комплексному впровадженню.  

Безумовно для того, щоб забезпечити 

постійний ефект діяльності на ринках спо-

живача необхідно визначити правильність, 

насамперед, вибраної стратегії пріоритетно-

го напряму розвитку підприємства. Минулу 

епоху можна визначити як час масового ви-

робництва: продавай те, що виробляєш, при 

цьому ціна продажу визначалася як сумар-

ний результат прибутку і витрат. Нова епоха 

– це час бережливого виробництва: виробляй 

те, що продається; прибуток визначається як 

різниця ціни продажу і витрат. Отже, на наш 

погляд, бережливість – не розкіш, а засіб 

виживання. В зв'язку з цим слід визначити 

особливості нового часу: командна робота; 

інтенсивний, відкритий обмін інформацією; 

ефективне використання ресурсів і виклю-

чення втрат; безперервне вдосконалення. 

За результатами дослідження береж-

ливого виробництва можна стверджувати, 

що його впровадження не вимагає значних 

інвестицій, але потребує змін у свідомості 

працівників, для чого необхідно провести 

перетворення в організації: впровадити нову 

культуру управління; нову систему взаємин 

між підрозділами; нову ціннісну орієнтацію 

працівників і їх взаємин. Вважаємо, що для 

успішного практичного впровадження сис-

теми  бережливого виробництва на підпри-

ємстві необхідно додержуватися таких по-

ложень: 

1) залучати абсолютно усіх працівни-

ків підприємства до процесу впровадження 

системи; 

2) проводити постійне навчання пер-

соналу і ознайомлення з досвідом кращих 

вітчизняних і зарубіжних підприємств. Важ-

ливим є певне пояснення завдань і переваг 

від застосування методу в колективах у разі 

формування робочих груп навчання. Хто зіт-

кнувся з впровадженням методу бережливо-

го виробництва, добре розуміють, як складно 

пояснити переваги нових методів роботи, і 

наскільки складно отримати підтримку но-

вим методам від всіх тих, хто повинен вико-

ристовувати їх;  

3) будувати систему ефективної мо-

тивації працівників, оскільки у бережливому 

виробництві на 80 % найголовнішим є пер-

сонал; 

4) не застосовувати систему береж-

ливого виробництва без впровадження мето-

дики 5S на всьому підприємстві. Дуже важ-

ливо також передбачити паралельне впрова-

дження ТРМ, швидку переналадку (SMED), 

інструменти «вбудованої якості» та кайдзен; 

5) проводити навчання і розвиток 

своїх постачальників; 

6) запрошувати кращих консультан-

тів з досвідом успішного впровадження сис-

теми бережливого виробництва. 

На сьогоднішній день вітчизняні під-

приємства можуть стати конкурентоспро-

можними тільки у разі забезпечення високої 

якості продукції та низьких витрат виробни-

цтва, тому усунення втрат – позачергова не-

обхідність щодо покращення організації 

управління. Це означає, що на всіх етапах 

пошуку джерел зайвих витрат потрібно чес-

но відповідати на питання звідки такі витра-

ти і пояснювати їх природу, оскільки голов-

ний закон бережливого виробництва в пер-

шу чергу вимагає чесності.  

На наш погляд, представляє практич-

ний інтерес досвід впровадження бережли-

вого виробництва на великому машинобуді-

вному підприємстві ПАТ НКМЗ, яке завжди 

першим упроваджувало передові методи 

вдосконалення системи менеджменту. В 

умовах, коли світовий ринок оживає, а ситу-

ація в сегменті машинобудівної продукції 

стає більш жорстокою, напрямом врятування 

підприємства цієї металоємкої і енергозатра-
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тної промисловості, як вважає президент 

ПАТ НКМЗ Г.М. Скударь, є впровадження 

системи бережливого виробництва [6, с. 1-2].  

Варто відзначити, що більшість пра-

цівників будь-якого підприємства додержу-

ються думки: якщо вони мають певну спеці-

альність, то не повинні додатково вчитися і 

удосконалюватися, перебудовуватися і ви-

конувати інші функції у виробничому про-

цесі.  

Для виправлення такої ситуації на пі-

дприємстві ПАТ НКМЗ, як нам представля-

ється, було обрано правильній підхід до змі-

ни мислення у працівників. Так, декадні на-

ради стали наочними уроками методам бе-

режливого виробництва. На конкретних 

прикладах керівники підрозділів ще раз пе-

реконувалися, що резерви на підприємстві є: 

вони лежать на складах, криються в термінах 

ремонту устаткування та в зниженні трудо-

місткості виготовлення продукції та ін. До 

негативних чинників також було віднесено 

зростання виробничих запасів, незавершено-

го виробництва і залишків готової продукції. 

Колективи працівників структурних 

підрозділів сприйняли систему позитивно, 

тому що було створено робочі групи з впро-

вадження системи бережливого виробництва 

та проведено ряд навчальних занять і семі-

нарів, на яких доступно обговорювались усі 

питання на конкретних прикладах з пояс-

ненням. Вже перші етапи впровадження ме-

тодів бережливого виробництва в 

ПАТ НКМЗ дали відчутні позитивні резуль-

тати. 

Також необхідною умовою успішно-

го впровадження бережливого виробництва 

являється мотивація, як система внутрішніх і 

зовнішніх рушійних сил, котра спонукає 

працівника до виконання певних дій. При 

цьому суттєве значення має зрозумілий усім 

механізм системи мотивації залучення пер-

соналу підприємства до загальної справи ре-

алізації нових підходів. Вважаємо, що ціл-

ком можна погодитися з президентом ПАТ 

НКМЗ, який закликає керівників структур-

них підрозділів підприємства до пошуків 

резервів мінімізації витрат на заводі: шукати 

себе в системі бережливого виробництва; 

орієнтувати на пошук зайвих витрат своїх 

підлеглих; усувати витрати; змінювати про-

цеси; стандартизувати зміни; одержувати 

належну винагороду усім учасникам процесу 

у відповідності з результатами впроваджен-

ня системи бережливого виробництва [7, с. 

1-2]. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Проведене дослідження і 

практика успішних підприємств дозволяє 

визначити, що бережливе виробництво – 

складова частина стратегії, яка насичує но-

вою якістю продукцію, досконалими техно-

логіями, потрібними товарами на світовому 

ринку. Впровадження системи бережливого 

виробництва змінює менталітет керівників, 

фахівців і робітників, дозволяє точніше ба-

чити вади існуючих процесів, націлює на 

нові ідеї та створення досконалих технологій, 

тим самим призводити до мінімізації витрат.  
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 Соціальна економіка 

УДК 314.15:331.5 
 

БЕГАНСЬКА І. Ю. 
 

ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ 
 

У статті визначено основні тенденції розвитку трудових ресурсів, проблеми та суперечності 

функціонування ринку праці в Україні. Проаналізовано вплив демографічного потенціалу на еконо-

мічну безпеку ринку праці та економіки України. Досліджено вплив демографічних процесів на роз-

виток ринку праці. На основі оцінки механізму державного регулювання ринку праці обґрунтовано 

пріоритети демографічного розвитку, напрями та важелі ефективного державного впливу. У якості 

вирішення проблем підвищення ефективності праці визначено орієнтовані структурні зрушення за-

йнятості. 

Ключові слова: ринок праці, демографічні процеси, демографічний розвиток, економічна 

безпека, народжуваність, міграція, зайнятість. 
 

Постановка проблеми. Проблеми 

дослідження демографічних процесів - 

найважливішого елементу розвитку суспі-

льства - привертають увагу все більш ши-

рокого кола науковців, фахівців, політиків. 

З одного боку, це спроби пояснити нарос-

тання кризових явищ, з іншого – виробити 

систему державного регулювання.  

Забезпечення економічної безпеки 

будь-якої країни, особливо в умовах фор-

мування єдиного соціально-економічного 

простору, глобального ринку є одним з 

найважливіших в визначенні її статусу на 

міжнародній арені як незалежної держави. 

Від'ємний природний приріст в ре-

зультаті високих показників смертності та 

низьких - народжуваності, старіння нації і 

зниження частки економічно активного 

населення - серйозні проблеми ринку праці, 

що знижують його стійкість і створюють 

загрозу стратегічним інтересам України. 

Динаміка чисельності населення як фактор 

економічного розвитку і загроза націона-

льній безпеці недооцінюється. Тим часом 

країна з великим демографічним ресурсом 

при інших рівних умовах володіє більшою 

сукупною міццю. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Світова економічна наука нако-

пичила багатий досвід як в області теоре-

тичних досліджень ринку праці, так і в 

практичних питаннях його регулювання. 

Наукову методологічну основу теорії рин-

ку праці становлять ідеї основоположників 

економічної думки: У. Петті, А. Сміта, Д. 

Рікардо, К. Маркса, Дж. Мілля, Дж. Кейнса, 

Дж. Кларка, А. Маршалла, В. Парето, А. 

Пігу.  

Сучасні тенденції та проблеми роз-

витку ринку праці в країнах з розвиненою 

ринковою економікою отримали висвіт-

лення у працях Г. Беккера, Я. Карнаі, А. 

Оукена, Дж. Сакса, С. Фішера, Т. Шульца.  

З зайнятістю і рівнем життя тісно 

пов'язані питання відтворення робочої си-

ли та динаміки народонаселення. Аналіз 

основних демографічних характеристик 

населення: народжуваність, тривалість 

життя, смертність, захворюваність, наве-

дено в роботах С. Бандура, Д. Богині, І. 

Бондар, В. Васильченка, В. Герасимчука, Т. 

Заяць, І. Кравченко, Г. Купалової, А. Коло-

та, Е. Лібанової, Л. Лісогор, Т. Петрової, М. 

Шаленко та ін.  

Проте, недостатньо аналізується за-

гроза безпеки країни в зв'язку зі станом 

демографічних та міграційних процесів, 

відтворення населення і людського капіта-

лу, зайнятості та безробіття. Комплексне 

дослідження ринку праці, його державне 

регулювання в контексті забезпечення 

економічної безпеки у вітчизняній еконо-

мічній науці до теперішнього часу не про-

водилося. 

Метою статті є дослідження впли-

ву демографічних процесів на ринок праці 

й визначення основних важелів державно-

го регулювання цими процесами. 

Виклад основного матеріалу. Ва-

жливою складовою економічної безпеки 

будь-якої держави, в тому числі і України, 

є економічна рівновага, яка передбачає на-

явність необхідної кількості ресурсів, ста-
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більного розвитку промисловості, стабіль-

ної фінансово-кредитної та демографічної 

ситуації.  

Економічна безпека держави – це 

такий ступінь захищеності національних 

інтересів в економічній сфері від реальних 

і потенційних загроз внутрішнього і зов-

нішнього характеру, що дає змогу забезпе-

чувати функціонування національної еко-

номіки в режимі розширеного відтворення 

та задовольняти потреби особи, суспільст-

ва і держави в цілому. 

Демографічний чинник є одним із 

визначальних для забезпечення стабільно-

го й безпечного розвитку держави, а про-

блеми оптимального демографічного роз-

витку слід розглядати як першочергові ін-

тереси держави, як фактор і водночас як 

результат її функціонування. Від демогра-

фічних характеристик працездатного насе-

лення і показників демографічного розвит-

ку залежить розвиток трудового потенціа-

лу і, як результат, обсяг сукупного націо-

нального доходу. За розрахунками експер-

тів в країнах, яким притаманні тенденції 

скорочення загальної чисельності населен-

ня, при забезпеченні її зростання на 1 %, 

близько 4 % національного доходу стано-

вить демографічна інвестиція, яка є елеме-

нтом частини національного доходу, що 

нагромаджується [1, с.52]. 

Гострою соціально-демографічною 

проблемою є не стільки зменшення чисе-

льності населення, скільки трансформація 

його вікової структури, зокрема зростання 

питомої ваги осіб старших вікових груп. 

Складна демографічна ситуація в 

Україні містить загрози для українського 

суспільства. Критичний спад народжува-

ності й високий рівень смертності, а також 

захворюваності та інвалідності людей при-

звели до того, що катастрофічно зменшу-

ється населення. На листопад 2010 року в 

Україні за даними Держкомстату прожи-

вало 45 мільйонів 808 тисяч 893 людини. 

Населення зменшується виключно за ра-

хунок природного скорочення (166,9 тис. ), 

яке не перекриває незначний міграційний 

приріст населення (11,6 тис. осіб) (рис. 1 .) 

[7]. 

 
Рис. 1. Динаміка чисельності наявного населення України, тис. осіб 

 

Особливістю демографічної кризи 

України є те, що вона відбувається на тлі 

старіння населення всіх регіонів – у серед-

ньому кожна п’ята економічно активна 

особа – старша 50 років [2, с. 83].  

Чисельність наявного населення в 

Україні на 1 грудня 2011р. становила 

45644,4 тис. осіб. Упродовж січня-

листопада 2011р. чисельність населення 

зменшилася на 134,1 тис. осіб, що в розра-

хунку на 1000 наявного населення стано-
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вило 3,2 особи. Водночас у восьми регіо-

нах країни зафіксовано приріст населення. 

Чисельність населення зменшилася 

за рахунок природного скорочення (149,1 

тис. осіб), водночас зафіксовано міграцій-

ний приріст населення (15,0 тис. осіб).  

Порівняно з січнем-листопадом 

2010 р. обсяг природного скорочення зме-

ншився на 32,4 тис. осіб, або з 4,3 до 3,6 

особи в розрахунку на 1000 наявного насе-

лення. 

Народжуваність зросла з 10,9 до 

11,0 народжених у розрахунку на 1000 на-

явного населення, а смертність зменшила-

ся з 15,2 до 14,6 особи.  

У січні-листопаді 2011р. у 12 регіо-

нах країни зафіксовано міграційний при-

ріст населення, в 15 регіонах – міграційне 

скорочення. 

Серед прибулих в Україну впро-

довж січня-листопада 2011 р. іммігранти з 

країн СНД становили 76,8%, решта (23,2%) 

– з інших країн. Серед вибулих з України 

44,9% виїхали до країн СНД і 55,1% – до 

інших країн [4]. 

Зайнятість населення – найважли-

віша категорія ринку праці, формується за 

рахунок попиту і пропозиції робочої сили, 

які в свою чергу визначаються демографі-

чними чинниками і темпами соціально-

економічного розвитку. Брак робочих 

місць для працездатного населення важ-

ким тягарем лягає на економіку і державні 

соціальні інститути, гальмує суспільний 

прогрес, посилює демографічну кризу. 

На обліку у Державній службі за-

йнятості на кінець I кварталу 2010 р. було 

зареєстровано 518 874 безробітних [4]. 

Аналізуючи склад безробітних, мо-

жна сказати, що значну частину у поточ-

ному році у загальній кількості безробіт-

них складають молоді люди до 35 (40,2 %) 

років, що на 0,5 % менше ніж у аналогіч-

ному періоді 2009 р. (40,7 %). Серед без-

робітних 73 % складають особи з повною 

вищою базовою та професійно-технічною 

освітою, у той час як у 2009 р. частка цієї 

категорії безробітних складала 83 %. 

Додатковим демографічним чинни-

ком, що обмежує розвиток трудових ресу-

рсів, є міграція населення. Лише протягом 

2000-2011 рр., за даними Держкомстату 

України, з нашої держави виїхало 6,29 млн. 

осіб. 

Під впливом економічних перетво-

рень, що відбуваються в країні, змінюється 

не тільки загальна чисельність населення, 

але і його статевовіковий склад. Чисель-

ність жінок перевищує кількість чоловіків, 

починаючи з 35 років (смертність чолові-

ків працездатного віку в 5-7 разів переви-

щує жіночу смертність). Йде активний 

процес старіння, основна причина якого - 

зниження народжуваності. Реформи 1990-х 

років зруйнували  норми і цінності сімей-

ного життя, тому необхідно забезпечити їх 

чинники – державну підтримку сім'ї, висо-

ку поширеність юридичного шлюбу, на-

дання державного житла, забезпечення за-

гальної середньої та доступної вищої осві-

ти.  

Держава та суспільство виявилися 

не готові до вирішення соціально-

економічних проблем, захисту населення, 

значна частина якого, перебуваючи в стані 

стресу, обумовленого переходом до рин-

кової економіки (зростання безробіття, мо-

більність міграції, розлучення, нерівність 

доходів) змушена була, мобілізувавши всі 

адаптаційні резерви, вирішувати проблеми 

виживання самостійно. Названі причини, а 

також знецінення вищої освіти і незатре-

буваність багатьох професій на ринку пра-

ці, привели до того, що основним ресурсом, 

що дозволяє в перші роки реформ вижити, 

став стан здоров'я людини, яке було не 

тільки низьким, а й інтенсивно погіршу-

ється. 

Абсолютна чисельність населення, 

будучи головним демографічним критері-

єм стану ринку праці, базується не тільки 

на показниках смертності, але також наро-

джуваності та міжнародної міграції. Голо-

вне – вибрати оптимальний шлях соціаль-

но-економічного, у тому числі демографі-

чного розвитку [3]. 

Чисельність народжених в значній 

мірі залежить від чисельності жінок 23-29 

років і установки, закладеної в них на на-

родження тієї чи іншої кількості дітей. Різ-

ким фінансовим вливанням цю установку 

можна скорегувати, але лише на короткий 

час за рахунок зсуву «календаря наро-

джень», але він нетривалий і в довгостро-
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ковій перспективі суттєвої ролі не грає, 

зате призводить до маси «одномоментних» 

проблем: не вистачає лікарів, акушерів, 

відчувається дефіцит дитячих садів і шкіл. 

На формування моделі сімейної поведінки 

слід впливати поступово і тривало, відро-

джуючи цінність сім'ї та дітей. 

Зниження смертності – завдання 

комплексне. Здоров'я як економічна кате-

горія пов'язане з економікою, є капіталом і 

може конвертуватися в інші його види; по-

требує інвестицій і здатне приносити дохід. 

У той час як висока смертність - це коло-

сальні економічні втрати і загроза майбут-

ньому суспільства, що вимагають розробки 

заходів з регулювання впливу конкретних 

впливів на поведінку і здоров'я працездат-

ного населення. 

Україна - одна з найбільш «небез-

печних» країн через вкрай високий рівень 

смертності, в тому числі працездатного 

населення від «зовнішніх причин»: вбивс-

тва, самогубства, ДТП, катастрофи еколо-

гічні та техногенні, нещасні випадки на 

підприємстві. 

З метою запобігання або зменшення 

розміру негативних наслідків, пов'язаних з 

безпекою робочих місць і величезним чис-

лом професійних захворювань, відповіда-

льність бізнесу повинна бути не тільки со-

ціальною, компенсуючи постраждалій сто-

роні понесені витрати, адміністративною, 

але й кримінальною - інакше трудові ресу-

рси не зберегти і загрозі не протистояти. 

Пріоритети демографічного розвит-

ку необхідно розставити в такому порядку: 

зниження смертності, підвищення наро-

джуваності, селективне стимулювання ім-

міграція. Зменшення дитячої смертності і, 

особливо, смертності населення працезда-

тного віку - найбільш швидкий спосіб 

примноження людського ресурсу. Для 

стимулювання народжуваності необхідно 

коригувати низький суспільний статус жі-

нки-матері (в порівнянні з жінкою-

фахівцем) за рахунок спеціально створю-

ваних фондів підприємств і регіонів. Су-

часна цивілізація сімейні цінності не відт-

ворює, що вимагає активізації пропаганди 

престижу сім'ї та батьківської праці. В кра-

їні, яка переживає демографічну кризу, по-

винен активно діяти механізм, що дозволяє 

скоротити число дітей в будинках дитини, 

дитячих будинках, інтернатах. Як  кращий 

з усіх можливих варіантів - усиновлення, 

опіка, прийомна сім'я, патронат. 

Ще одна проблема - старіння праце-

здатного населення. На 1.01.2011 р. частка 

економічно активного населення старше 

працездатного віку становила 1837,1 тис. 

осіб, або 8% [7]. Вікова структура насе-

лення з низькою часткою молоді та високої 

старих, є нестійкою, що загрожує економі-

чній безпеці. Держава змушена підвищува-

ти податки, збільшувати пенсії і соціальні 

виплати, додатково фінансувати систему 

охорони здоров'я, тобто зазнає підвищені 

навантаження. 

У ряді розвинених країн вже йдуть 

по шляху збільшення пенсійного віку, роз-

витку систем недержавного пенсійного за-

безпечення та особистого страхування, пе-

регляду державної соціальної політики та 

регулювання ринку праці. Всі перерахова-

ні заходи, за винятком першої (через низь-

ку тривалість життя), можуть використо-

вуватися і в Україні, але як додаткові до 

державного забезпечення: зростання пен-

сій, формуванню накопичувальної системи, 

у тому числі працюючим пенсіонерам [6]. 

Ще один шлях вирішення проблеми 

дефіциту робочої сили -  нейтралізація ри-

зиків і загроз економічній безпеці ринку 

праці. Це  використання шведської моделі, 

яка передбачає навчання та залучення до 

праці людей старше працездатного віку. У 

перспективі вони - основний трудовий ре-

сурс, як у розвинених країнах світу, так і в 

Україні. 

  Що стосується цінності людського 

життя, то, поряд зі спробами організувати 

ефективне медичне обслуговування і діаг-

ностику культура і пропаганда здорового 

способу життя, спонукання до збереження 

власного здоров'я повинні бути найважли-

вішим напрямами діяльності держави та 

регіональних органів влади. Виникаюча 

при цьому економічна вигода робить збе-

реження здоров'я особливою категорією в 

системі господарських ризиків і загроз 

економічній безпеці особистості, підпри-

ємства, регіону, держави. 

Ринок починається з людини і не-

обхідно створити умови, які дозволили б 
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повну свободу підприємництву, господар-

ське розкріпачення і реалізацію інтересів. 

Поряд із соціальним захистом, ринок зобо-

в'язаний оцінити індивідуальну працю ко-

жного і забезпечити йому умови відповід-

но до творчого пошуку і якості праці. Вхо-

дження України в регульовану ринкову 

середу обумовлює необхідність вивчення 

теоретичних і прикладних проблем моти-

вації праці 

Від того, наскільки успішно функ-

ціонує економіка, в якій фазі економічного 

циклу вона знаходиться, як сполучаються 

ринкові витоки функціонування та держа-

вне регулювання, чим характеризується 

поведінка головних суб'єктів ринку, зале-

жить попит на робочу силу та її пропозиція, 

обсяг зайнятості й рівень безробіття. 

Розвиток українського ринку праці 

вимагає ретельного контролю процесів, 

пошуку нестандартних підходів і способів 

реалізації людського потенціалу. На вирі-

шення проблем підвищення ефективності 

праці повинні бути орієнтовані структурні 

зрушення зайнятості:  

галузевий - за рахунок зростання 

частки передових технологій;  

професійно-кваліфікаційний - за ра-

хунок зростання питомої ваги кваліфікова-

ної праці;  

демографічний - збільшенням част-

ки молоді, яка приходить в економіку.  

Нові підходи необхідні і в питаннях 

соціально-демографічного відтворення. У 

цих питаннях вирішальним напрямом ре-

гулюючого впливу держави стає здоров'я 

населення та його мобільність. 

Загальне скорочення чисельності 

населення, зниження його щільності до 

рівня втричі менше середньосвітового, є 

реальною загрозою економічній безпеці 

країни та її суверенітету, носієм якого, згі-

дно з Конституцією, є народ. Тому найго-

ловнішим напрямком дії держави стає ви-

рішення завдання збереження населення, 

забезпечення його життєздатності. Для ро-

звитку цих намірів необхідний комплекс 

політичних, юридичних, економічних та 

інших заходів, що мають реалізовуватись  

в рамках комплексної програми розвитку 

ринку праці України. 

Висновки і перспективи подаль-

ших досліджень. Усі негативні явища де-

мографічного характеру впливають на 

економічну безпеку, істотно знижуючи за-

гальний її рівень і рівень розвитку еконо-

міки. Умовою успішного проведення де-

мографічної політики має стати не тільки 

комплексність і довготривалість дій, але і 

постійне вдосконалення при збереженні 

привабливості і стимулюючого впливу. 
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УДК 330.34:336.221.4 
КАЛІНЕСКУ Т. В. 

 

МЕХАНІЗМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ АГРЕГАЦІЇ ТА СИНТЕЗУ  

ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Показано яким чином можна інтегрувати та синтезувати певні елементи інших дисциплін до 

визначення соціально-економічних наслідків податкових реформ. Запропоновано використовувати 

морфологічний підхід для визначення реальних результатів впливу податкових перетворень; перед-

бачати й визначати сценарії поведінки і сприйняття населенням і бізнесом, зокрема виявлення меха-

нізмів самоорганізації щодо законодавчо організованих і передбачених податкових реформ з боку 

держави; створювати буферні зони, які сприймають та ослабляють вплив змін, що відбувається у по-

датковій системі. Для оцінювання наслідків рекомендовано розраховувати податкову валентність, що 

дозволить визначити ступінь сприйняття і готовності до податкових перетворень кожного регіону 

країни, виходячи із рівня соціально-економічного розвитку. 

Ключові слова: податкова реформа, податкова система, морфологічні зв’язки, механізм агре-

гація, синтез, податкова валентність, організаційна біфуркація, податкова буферізація, податкова ва-

лентність, соціально-економічні наслідки податкових реформ, сценарій поведінки регіонального сус-

пільства. 
 

Постановка проблеми. В українсь-

кому суспільстві накопичилось немало 

проблем щодо вирішення і ліквідації соці-

ально-економічних наслідків усіх видів 

реформ, зокрема податкових, що проводи-

лись і будуть відбуватися і подалі. Тому 

виникає необхідність у зацікавленій, від-

повідальній, вдумливій і активній участі в 

цьому процесі всіх членів суспільства. От 

чому на перші позиції висуваються такі 

важливі чинники впливу на поведінку лю-

дини (як платника податків та потенційно-

го члена суспільства), як система стимулів, 

мотивацій, потреб, через задоволення яки-

ми почнуть працювати зворотні зв'язки. 

Саме вони і запускають у дію всі елементи 

господарського механізму в країні або ре-

гіоні. На цьому підґрунті слід розвивати не 

тільки матеріальні, але і моральні, стимули 

до праці, соціально-економічного розвитку, 

етичні, психологічні методи впливу на 

членів суспільства, поглиблювати їх гума-

ністичне ставлення до роботи в єднанні із 

високою вимогливістю до кожної з скла-

дових сучасного механізму ефективного 

соціально-економічного розвитку держави. 

Для реалізації поставлених цілей 

неможливо наразі обмежуватись інструме-

нтами тільки однієї науки (економіки). 

Виникає потреба в синтезі різних наук, то-

му що вирішити будь-яку сучасну соціаль-

но-економічну задачу, у тому числі і пода-

ткового змісту, вже неможливо без умілої 

агрегації, підкріплення наукових знань, 

об'єднання різних вчень, для того, щоб, 

спираючись на різні дослідження, факти, 

знайти найбільш гармонійне розв’язання 

проблем, з високим ступенем вірогідності і 

низькою погрішністю та відповіді на пи-

тання, які необхідно буде врахувати для 

подальшого розвитку і реформування сус-

пільства.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Останні публікації, що вийшли га 

теренах України та присвячені соціально-

економічним проблемам, можна розподі-

лити на три складові. До першої слід від-

нести ті, що присвячені переважно розвит-

ку та реформуванню соціально-трудової 

сфери в Україні [1; 2; 3, с. 48–64, 151-185]. 

Другу – наповнюють публікації [4, с. 143 – 

174; 5, с. 8 - 11] щодо реалізації принципів 

бюджетно-фінансової політики в рамках 

регіону та впливу глобалізаційних факто-

рів аспектів на соціально-економічний ро-

звиток суспільства [6, с. 47 – 77, 159 – 181, 

183 – 199, 201 - 224]. А до третьої відно-

сяться ті, що присвячені чисто управлінню 

та розвитку людських ресурсів [7, с. 657 - 

902], управлінню кадрами [8, с. 243 - 552] 

та захисту населення [9, с. 72 – 133, 265 - 

295] 

У сучасній науці, зокрема податко-

вому управлінні і менеджменті, неможли-

во використовувати тільки чисто податкові 

інструменти регулювання наслідків соціа-

льно-економічних процесів в суспільстві. 

Це проблема комплексна і не обмежується 



 

 

 
Ч

А
С

О
П

И
С

 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

1
(

5
)

/
2

0
1

2
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 86 - 

навіть рамками однієї економічної науки, 

до якої слід додавати існуючі соціологічні, 

політологічні, психологічні та інші інстру-

менті й механізми розв’язання подібних 

проблем, а також показників, що служать 

для вимірювання глибини і масштабів за-

подіяних порушень. 

Мета статі. Всі розглянуті підходи 

у статі є спробою об'єктивно розглянути 

соціально-економічні наслідки, які існують 

сьогодні в українському суспільстві та 

знайти різні міждисциплінарні інструмен-

ти для вирішення соціально-економічних 

проблем, мотиваційних інструментів, ме-

ханізмів регулювання і реформування, у 

тому числі й податкової системи. Дослі-

дженням саме цих аспектів реформ й буде 

висвітлюватись у даній статті. 

Виклад основного матеріалу. Сьо-

годні вже назріла необхідність в обґрунту-

ванні: 

1. Морфологічних меж впливу по-

даткової системи на суспільство і навпаки. 

Що стосується морфологічних підходів, то 

вони вже висвітлювались у авторських ро-

ботах [10]. Деякі погляди на визначення 

морфологічних меж розкрито у роботах 

Колосова А.М. [11, с. 5, 9 – 12; 12, с. 128 – 

139, 146 - 155]. Саме морфологічний підхід 

визначає можливість об’єднання впливу 

різних елементів реформування в кожний 

момент часу. При цьому слід виходити з 

того, що саме міждисциплінарна різниця 

між елементами, але їх спільні організаційні 

якості, забезпечують їх взаємодію щодо 

розв’язання єдиних завдань, а саме, регулю-

вання та зниження соціально-економічного 

напруження у суспільстві щодо сприйняття 

наслідків податкової реформи. 

Будь-яка морфологія передбачає ї 

різні варіанти об’єднань щодо розв’язання 

поставлених задач, але всі ці об’єднання 

повинні підкорюватись одним й тим же 

принципам, що обмежують наслідки їх дії. 

По-перше, об’єднання різних елементів 

продовжується до тієї межі, поки всі вони 

можуть бути організовані, скеровані, 

спрямовані і підкорені діяльності основно-

го елемента будь-якого об’єднання - лю-

дини. Якщо елемент, що входить до 

об’єднання, не може бути скеровані люди-

ною, то значить наявність та існування йо-

го у будь-якому морфологічному 

об’єднанні (системі) не може бути перед-

бачено. По-друге, будь-який елемент, що 

входить у подібні об’єднання (систему) 

має зберігати свою цілісність і забезпечу-

вати зворотні зв’язки, які дозволяють ко-

регувати, налаштовувати наявну систему 

до її життєздатності. Виходячи з цього, 

важливе значення набувають елементи, що 

будуть входити до такого об’єднання та 

визначати ступінь впливу на досліджуване 

середовище завдяки певним показникам, 

що сигналізують про рівень соціально-

економічного розвитку. У якості таких по-

казників можуть виступати і продуктив-

ність праці, і рівень доходу на душу насе-

лення, й обсяги ВВП (валового внутріш-

нього продукту) на певній території й таке 

інше. 

2. Сценаріїв поведінки і сприйняття 

населенням і бізнесом, зокрема виявлення 

механізмів самоорганізації щодо законода-

вчо організованих і передбачених податко-

вих реформ з боку держави. 

Виходячи із різних варіантів мор-

фологічних об’єднань можливі й різні сце-

нарії розвитку окремих територій та їх са-

моорганізації. Що стосується механізмів 

самоорганізації – то це напрям досліджен-

ня, до якого вже зверталися у авторських 

працях [13, с.148 - 164], а також розроблю-

ється іншими авторами у рамках науково-

дослідних робіт, що здійснюються у Схід-

ноукраїнському національному універси-

теті ім. Володимира Даля, зокрема кафед-

рою оподаткування [14, с. 12 – 14; 15], де 

доведено, що можна розглядати оптиміс-

тичні, найбільш ймовірні та песимістичні 

сценарії самоорганізації та моделювати 

поведінку населення (регіональної громади) 

згідно сценаріям розвитку. При цьому мо-

жна розглядати три типа ситуацій, які ви-

магають застосування певних елементів 

самоорганізації: 

1) критична, коли усі можливі показ-

ники, що сигналізують про рівень соціаль-

но-економічного розвитку, знаходяться, 

або на нульовій відмітці (у порівнянні з 

тією ситуацією що передувала до введених 

реформ), або й зовсім має від’ємне значен-

ня. У такій ситуації можливі різні органі-

заційні біфуркації [11, с. 25 ], тобто стани 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

1
(

5
)

/
2

0
1

2
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 87 -  

та реорганізації, коли необхідно згортати 

впроваджені реформи, приймати певні рі-

шення та передбачувати інші податкові мо-

дернізації; 

2) оптимістична. У цій ситуації майже 

усі показники мають позитивний приріст, а 

деякі можуть, навіть, перевищувати очікува-

ні результати впроваджених реформ; 

3) найбільш ймовірна (очікувана), але 

для цієї ситуації потрібен певний (найбільш 

реальний) проміжок часу, коли досить 

об’єктивно можна порівнювати певні зру-

шення щодо визначення наслідків впрова-

джених реформ. Безумовно, що за такою 

об’єктивністю можна вести мову тільки про 

позитивні показники зрушень або ті, що хоча 

б не погіршують реальну соціально-

економічну ситуацію у регіоні. 

3. Механізмів і інструментів податко-

вої буферизації: створення як з боку суспіль-

ства, де відбуваються податкові реформи, 

так і з боку держави (органів, хто приймає 

дані реформи) буферних зон, які сприйма-

ють та ослабляють вплив змін, що відбува-

ється у податковій системі.  

У якості подібних буферів можуть 

виступати пілотні регіони, підприємства, де 

перш ніж вводити низку будь-яких реформ, 

у тому числі податкових, що передбачають і 

зміну бази оподаткування, ставок, звернення 

певних пільг, надання податкових канікул, і 

таке інше, слід визначитись для кого (чого) 

це робиться та перевірити не на папері, а на 

конкретних об’єктах (базах) оподаткування 

результати цих перетворень та визначити 

наслідки, які вони можуть мати. 

Вбачається, що за такі буферні-

пілотні регіони (підприємства) слід брати 

депресивні, соціально неблагополучні, або 

зони приоритетного розвитку, що за україн-

ським законодавством наближені до депре-

сивних [16; 17, с. 19 - 36]. Більшого занепаду, 

ніж їм вже нанесено, неможливо зробити, 

тому ці території потенційно готові до будь-

яких експериментів. 

Ще одне питання, яке слід передба-

чити – це тривалість експерименту, чи існу-

вання буферних зон. Виходячи з того, що 

соціально-економічні наслідки здійснюваних 

реформ досить важко визначити тільки на 

протязі одного року. Хоча, наприклад, за ре-

зультатами впровадження деяких нових ви-

дів податків, можна зробити висновки по 

надходженням до бюджету, навіть за минуле 

півріччя. Але це теж не може бути остаточ-

ним орієнтиром, щодо прийняття рішення на 

предмет позитивного чи негативного впливу 

певних реформувань. Як було же доведено 

[13, с. 123; 18], наслідки впливу на соціаль-

но-економічний розвиток, в тому числі де-

мографічний стан, можливо визначити тіль-

ки на відрізку часу, що налічує не менше ніж 

7 років. 

У подібних зонах можливо відпрацю-

вати будь-які методи і механізми, що дадуть 

можливість максимально пристосувати пе-

редбачені зміни до різних умов та рівнів со-

ціально-економічного розвитку територій та 

розробити буферні варіанти сприйняття та 

оцінювання наслідків здійснюваних реформ 

на рівні регіональної громади чи українсько-

го суспільства в цілому.  

4. Показників для оцінювання наслід-

ків податкових реформ. В якості одного з 

показників, що оцінює подібні реформи мо-

же виступати податкова валентність. Що 

стосується валентності, то в перекладі з ла-

тинської – це сила [19, с. 97] чи здатність 

атома до утворення хімічних зв’язків. Якщо 

в економіці валентність, під кутом організа-

ційних аспектів [11, с. 4], можна розглядати 

як співвідношення витрат ресурсу одного 

елемента діяльності в розрахунку на одини-

цю ресурсу, що витрачається другим 

пов’язаним елементом, яке відображає мате-

ріальні витрати, зумовлені організацією, та є 

основою для встановлення організаційних 

нормативів, то звідси податкова валентність 

– це може бути співвідношення результатів 

(зважених на душу населення) до і після 

введення податкової реформи. Таку подат-

кову валентність можна виводити по кожно-

му регіону і оцінювати ступінь їх сприйняття 

і готовності (реакцію) до податкових перет-

ворень, які слід проводити в країні. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Запропонована міждисцип-

лінарна атрибутика дозволить оцінити спів-

відношення і виділити зв'язки між матеріаль-

ними складовими податкових реформ і люд-

ськими ресурсами, що і є основою соціально-

економічного розвитку держави, тим, що фо-

рмує основу податкової поведінки його гро-

мадян. Не треба забувати про те, що держава 

– це живий організм, життєздатність якому 

створює його населення. Чим більш цивілізо-

вано ми навчимося платити податки, виділяти 

кошти на виховання, освіту, охорону і турбо-

ту про громадян, тим швидше наступить ро-

зуміння – скільки потрібно віддавати, а скіль-
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ки брати, бо податки – це інструмент здатний 

перетворити будь-які соціально-економічні 

плани на реальність; мірило, що визначає мі-

сце людини (громадянина) в державі. 
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УДК 331.101.6 

КОЛОСОВ А. М. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

В УМОВАХ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 

 
Розглянуто методологічні питання визначення резервів підвищення ефективності праці в умо-

вах її використання з урахуванням переходу до більш прогресивного організаційно-технологічного 

базису виробництва. Визначено резерви підвищення продуктивності праці за рахунок зниження часу 

обробки виробу залежно від величини партії. Охарактеризовано показники відносного зниження часу 

обробки для різних пар варіантів організації. Розраховано значення функції зниження трудомісткості 

виробу залежно від його номера в партії й показника ступеня. 

Ключові слова: резерви, використання праці, ефективність праці, продуктивність праці. 

 

Постановка проблеми. Протягом 

усього періоду ринкових перетворень в 

Україні під впливом багатьох внутрішніх 

та зовнішніх економічних та соціальних 

чинників складалися вкрай несприятливі 

умови для підвищення продуктивності 

праці. В результаті продуктивність праці в 

Україні, порівняно із найбільш розвинени-

ми країнами, найнижча. За рівнем обчис-

люваного внутрішнього валового продукту 

(ВВП) на душу населення країна посідає 

одне з останніх місць у Європі, відповідно 

має місце найнижчий рівень оплати праці. 

Це повинно було б створювати стимули 

для постійного підвищення продуктивнос-

ті праці, але чого не спостерігається протя-

гом багатьох останніх років. Така ситуація 

консервується за умов низьких темпів від-

новлення економіки, відсутності інвести-

цій для створення нових робочих місць, 

наявності безробіття, що створює переш-

коди на шляху прийняття заходів, спрямо-

ваних на підвищення продуктивності праці, 

за чим криється неминуче скорочення ро-

бочих місць, вивільнення працівників, що 

залишаються без джерел існування і що 

погіршує якість життя людей в цілому. 

Склалося певне порочне коло: під-

вищення продуктивності праці призводить 

до зменшення чисельності працівників, 

тобто прогрес у використанні праці веде до 

зниження рівня добробуту вивільнених 

працівників та членів їх сімей. В діючих 

умовах ні держава, ні працедавці не приді-

ляють особливого значення відстеженню 

рівня продуктивності праці чи визначенню 

наявних резервів. З боку держави відсутні 

дієві механізми стимулювання підвищення 

продуктивності праці, а працедавці відчу-

вають відповідальність за соціальні нас-

лідки, пов’язані із вивільненням зайвих 

працівників в разі підвищення рівня про-

дуктивності їх праці, та вимушені підтри-

мувати сталу чисельність  працівників при 

низькому рівні оплати їх праці.  

Але парадоксальність наявної ситу-

ації в тому, що розірвати порочне коло, що 

склалося, не можливо ніякими іншими за-

ходами, ніж підвищенням продуктивності 

праці, вивільненням зайвих працівників, 

створенням додаткових робочих місць, 

збільшенням обсягів виробництва всілякої 

продукції, а відтак – зменшенням долі ім-

портованих товарів у загальному обсязі їх 

споживання в Україні. Тому визначення 

резервів підвищення ефективності праці 

залишається актуальним завданням, а ви-

явлені можливості додаткової робочої си-

ли повинні складати основу макроеконо-

мічного планування розвитку країни, яким 

би передбачалося створення певної кілько-

сті робочих місць, нарощування ВВП, зме-

ншення товарного імпорту. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Сучасною економічною наукою 

доволі повно викладені основні теоретичні 

засади визначення та використання резер-

вів підвищення продуктивності праці на 

засадах впровадження передових техноло-

гій, вдосконалення організації, підвищення 

мотивації працівників, які ввійшли до під-

ручників та навчальних посібників, напри-

клад, наведені у [1; 2]. Під резервами зрос-

тання продуктивності праці розуміються 

невикористані можливості підвищення 

продуктивності праці при наявному рівні 

розвитку продуктивних сил. Резерви зрос-

тання продуктивності праці виникають у 
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міру розвитку науки, техніки, удосконалю-

вання управління, організації виробництва. 

Використання резервів зростання продук-

тивності праці – це процес перетворення 

можливого в дійсне. 

На жаль, останнім часом в Україні 

не приділяється значної уваги саме визна-

ченню потенційних резервів підвищення 

продуктивності праці. Але, в той же час, 

при дослідженні напрямків розвитку виро-

бничих сил, структурних зрушень та еко-

номічних перетворень в країні врахову-

ються дані, що стосуються рівня продук-

тивності праці і які широко наводяться в 

офіційних урядових виданнях та інших за-

собах інформації. Так, базисні завдання 

розвитку країни відштовхуються від наяв-

них оцінок отримання ВВП на одну люди-

ну на рівні  3000 дол. США за номіналом 

та 7600-7800 тис. дол. США за паритетом 

купівельної спроможності [3]. У сільсько-

му господарстві державною статистикою 

взагалі враховується лише продуктивність 

виробництва (у розрахунку на 1 га площі 

та ін. [4]), рівень саме продуктивності пра-

ці порівнюється з розвиненими країнами 

на основі зіставлення показників питомої 

ваги сільського населення, яка в Україні 

найвища. У промисловості при оцінці про-

дуктивності праці використовується здебі-

льшого показник вироблення продукції у 

грошовому вимірі в розрахунку на одного 

працюючого [4], що не розкриває наявних 

резервів її підвищення, які сховані під 

грошовою оцінкою. Крім того, встанов-

ленню дійсного рівня резервів продуктив-

ності праці перешкоджає те, що не робить-

ся розрізнення понять «продуктивність» та 

«ефективність» праці, через що, наприклад, 

досягнутий рівень продуктивності праці за 

умов конкретного підприємства може вва-

жатися найвищим, тоді як у порівнянні з 

більш розвиненими підприємствами він 

нижчий, тобто й ефективність використан-

ня праці також нижче. 

Метою статті є викладення мето-

дологічних засад визначення резервів під-

вищення ефективності праці в умовах її 

використання.  

Виклад основного матеріалу. Ак-

центуємо увагу на тому, що будь-який за-

стосований показник продуктивності праці 

Р відображає кількість результату праці, 

отриманого у розрахунку на одиницю ви-

траченої праці (у кількісному чи часовому 

вимірі). Під резервами зростання продук-

тивності праці розуміють невикористані 

можливості її зростання при даному рівні 

розвитку продуктивних сил [1]. Зазвичай 

під поняттям розвитку продуктивних сил 

розуміють дані конкретні умови викорис-

тання праці. В такому разі резерви підви-

щення продуктивності праці Rпр у віднос-

ному вимірі визначаються порівнянням 

відставання показника фактичної продук-

тивності праці Рф від найвищого для да-

них умов використанні праці Рн, тобто фо-

рмулою: 

 

Rпр = (Рн – Рф) / Рн , або Rпр = 1 – Рф / Рн.       (1) 

 

По-перше пояснимо, як з’являється 

відставання продуктивності праці у даних 

умовах від її можливого найвищого рівня. 

В основі визначення продуктивності ле-

жить зворотний показник витрат робочого 

часу на виробництво однієї одиниці про-

дукції чи здійснення однієї роботи. Цей 

процес відбувається у часі і означає лише 

те, що у кожний наступний момент кален-

дарного часу витрати робочого часу були 

вищі, ніж це потребують дані умови її ви-

користання. Відобразимо цей процес у 

графічній формі схемою на рис. 1, якою 

позначено, що достатні витрати робочого 

часу В при виконанні роботи при даних 

технологічних параметрах повинні дорів-

нювати Вт.  

Оскільки реальний виробничий 

процес затягується, фактичні витрати ро-

бочого часу становлять Вф. Тоді вектор, 

що замикає показники Вт і Вф, відображає 

додаткові витрати робочого часу на вико-

нання однієї й тієї ж роботи. Відповідно, 

організаційні резерви підвищення продук-

тивності праці Rорг відображає відношен-

ня величини цього вектора Ворг до факти-

чних витрат робочого часу Вт, тобто: 

Rорг = Ворг / Вф = (Вф – Вт) / Вф     (2) 
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При відсутності непродуктивних 

втрат робочого часу, коли Ворг = 0, органі-

заційні резерви підвищення продуктивнос-

ті праці в даних умовах її використання 

зникають, але це не означає повну відсут-

ність наявності таких резервів у разі пере-

ходу до нового організаційно-

технологічного базису. 

                  В 

                                                                          Вф                                                   

                                                                           Ворг 

 

                                                                  Вт 

                                                                                                Т (час) 

Рис. 1. Схема визначення витрат робочого часу: 

Вт – технологічно обумовлені витрати робочого часу; Вф – фактичні витрати робочого 

часу; Ворг – непродуктивні витрати часу, обумовлені організаційними причинами 

 

Тому визначення резервів підви-

щення ефективності праці Rеф у наявних 

умовах її використання необхідно здійс-

нювати у порівнянні не з нормативними 

витратами часу Вт для даних умов, а з ви-

тратами, які є нормативними при новому 

більш прогресивному організаційно-

технологічному базису здійснення вироб-

ничого процесу: 

Rеф = Вф – Вт* / Вф,      (3) 

 

де Вт* – означає нормативні витра-

ти часу на новому організаційно-

технологічному базису виробничого про-

цесу. 

Очевидно, що й новий організацій-

но-технологічний базис виробництва не є 

кінцевою точкою розвитку продуктивних 

сил, а резерви, визначені за формулою (3), 

є не абсолютними, а лише такими, що ви-

значають можливості поліпшення викори-

стання праці у разі чергової організаційно-

технологічної трансформації виробничої 

системи. 

Проведені дослідження показують 

[5], що при будь-яких умовах виконання 

виробничого процесу має місце економіч-

но доцільне його перетворення з перехо-

дом до найбільш продуктивного організа-

ційно-технологічного базису, при якому 

можливо досягнення вищої продуктивнос-

ті праці.  

В межах діючої організації найваж-

ливішим чинником підвищення продукти-

вності праці є поглиблення спеціалізації 

робочих місць, що призводить до зростан-

ня обсягів виконання робіт одного на-

йменування чи хоча б одного технологіч-

ного типу. Зниження змінюваності вико-

нуваних на робочих місцях робіт означає 

збільшення величини партій оброблюва-

них виробів, що стає реальним фактором 

підвищення продуктивність праці. Функ-

ціональний характер зниження витрат часу 

на виконання роботи залежно від величини 

партії виробів описується гіперболічною 

залежністю [5]: 

ТN = Т1* N 
–b

       (4) 

 

де ТN – трудомісткість виготовлення N-го 

за рахунком виробу в партії; 

Т1 – трудомісткість першого виробу; 

b – параметр функції зниження витрат ча-

су.  

Дані для використання подібної фо-

рмули можуть бути встановлені для конк-

ретних робіт, видів продукції чи умов їх 

виробництва у вигляді табл. 1. 
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Т а б л и ц я 1 

Приклад розрахунків значення функції зниження трудомісткості виробу залежно від 

його номера в партії й показника ступеня формули (4) 
N b=0,1 b=0,05 b=0,02 

1 1 1 1 

10 0,885 0,794 0,955 

50 0,822 0,676 0,925 

100 0,794 0,631 0,912 

200 0,767 0,588 0,9 

 
Розраховані дані дозволяють пред-

ставити на рис. 2 графіки, що відобража-

ють наявність резервів підвищення проду-

ктивності праці в залежності від зростання 

партій оброблюваних виробів N при даній 

організації виробництва. Характер зни-

ження витрат часу на виготовлення виро-

бів у партії показано при трьох значеннях 

параметра b=0,1; 0,05; 0,02 при умовній 

нормі трудових витрат на перший виріб 

Т1= 1. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 50 100 150 200 N

b=0,02

b=0,05

b=0,1

 

Рис. 2. Графіки визначення резервів підвищення продуктивності праці за рахунок зниження 

часу обробки виробу залежно від величини партії N 

 
Графіки на рис. 2 визначають ті резе-

рви підвищення продуктивності праці, які 

обумовлені існуючою організацією вироб-

ничого процесу, але вони не викривають ре-

зервів, які мають місце в разі зміни організа-

ційно-технологічного базису діяльності. Так 

наприклад, якщо моделі, представлені рис. 2, 

відображають умови використання тради-

ційного механообробного обладнання з руч-

ним управлінням, то застосування для вико-

нання даних робіт різних засобів автомати-

зації виробництва додає системний приріст 

продуктивності, який обумовлюється нови-

ми умовами виконання робіт, за рахунок 

стабільного ритму транспортних, наванта-

жувальних, розвантажувальних,  налагоджу-

вальних операцій у порівнянні з виконанням 

їх людиною. 

Оброблення значного обсягу інфор-

мації дозволило звести до єдиної шкали по-

рівняння продуктивність, яка досягається за 

різними формами організації виробничих 

дільниць, увівши показник відносного зни-

ження часу операцій Кс при парному зістав-

ленні будь-яких двох варіантів організації: 

Кс = tШ2 / tШ1,             (5) 

 

де tШ2  – штучний час виконання операції за 

формою організації, яка зіставляється;  

tШ1 – штучний час виконання операції за ба-

зовою формою організації. 

Найбільше значення даного показника 

Кс = 1, що означає найбільші витрати робочого 

часу і, відповідно, найнижчий рівень продук-

тивності праці, відноситься до використання 

устаткування з ручним управлінням (РУ). На 
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основі дослідження даних щодо часу обробки 

деталей на дільницях з різними формами орга-

нізації на машинобудівних підприємствах Лу-

ганського регіону, таких як ВАТ «ХК «Луган-

ськтепловоз», ЗАТ «Луганський завод колінча-

тих валів», ТОВ «Луганський машинобудівний 

завод імені Пархоменко», ВАТ «Стахановсь-

кий вагонобудівний завод», ВО «Луганський 

завод електронного машинобудування» (тепер 

ВАТ «Завод «Донець») та ін. встановлені  такі 

середні значення показника відносного часу 

обробки для деяких пар зіставлених варіантів з 

допусками на їх зміну в конкретних умовах 

(табл. 2).  
Т а б л и ц я 2 

Показники відносного зниження часу обробки Кс для різних пар варіантів організації 
Базовий варіант 

організації на основі 

 Варіант організації, що зіставляється 

РУ ПІ ПУ ОЦ ОЦзм ГВМ 

Устаткування з ручним 

управлінням (РУ) 

1 

 

0,76
±0,09

 

 

0,67
±0,13

 0,56
±0,08

 0,38
±0,1

 0,36
±0,2

 

Устаткування з попереднім набором і циф-

ровою індикацією (ПІ) 

 1 0,88
±0,12

 0,74
±0,16

 0,5
±0,15

 

 

0,47
±0,13

 

Одноцільове устаткування з ПУ   1 0,84
±0,15

 0,57
±0,16

 0,54
±0,16

 

ЧПУ з інструментальними магазинами 

(ОЦ) 

   1 0,68
±0,12

 0,64
±0,12

 

 

ОЦ із змінними інструментальними короб-

ками (ОЦзм) 

    1 0,94
±0,06

 

ГВМ      1 

 
Дані, приведені у табл. 2, відображають 

системне зниження витрат робочого часу на 

виконання однієї і тієї ж роботи  при переході 

від однієї організації діяльності до іншої. Від-

повідно, різниця між одиницею та показником, 

який призначений для даного варіанту перет-

ворення організаційно-технологічного базису 

виробництва, означає той резерв підвищення 

ефективності праці, який виникає в разі здійс-

нення такої реорганізації. Наприклад, якщо всі 

резерви підвищення продуктивності праці при 

застосуванні традиційного металообробного 

обладнання з РУ використані, то застосування 

верстатів з програмним правлінням (ПУ) дає 

можливість використати резерви підвищення 

продуктивності праці у середньому на рівні 1 – 

0, 67 = 0,33. Ще залишаються резерви підви-

щення продуктивності праці при використанні 

устаткування з ПУ в межах 13 %, що відобра-

жає допуск на показник зниження відносного 

часу, приведений у таблиці. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Розглянута методологія ви-

значення резервів підвищення ефективності 

праці та їх використання при діючих умовах 

виробничого процесу з урахуванням резервів 

підвищення продуктивності праці в разі пере-

ходу до більш прогресивного організаційно-

технологічного базису виробництва робить 

процес підвищення продуктивності праці без-

перервним, чим спонукає до постійного розви-

тку продуктивних сил. 
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УДК 314 (477):330 

КОСТРОВЕЦЬ Л. Б. 

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ КОНЦЕПЦІЇ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ ДО 2015 РОКУ 

 
Становлення і розвиток суверенної української держави відкриває нову сторінку в її демогра-

фічній історії, але водночас вимагає підвищеної відповідальності за демографічне сучасне і майбутнє 

народу України та  посиленої уваги на державному рівні до проблем демографічного розвитку та фо-

рмування ефективної національної демографічної політики. Саме з цією метою у статті розглядається 

сутність Концепції демографічного розвитку Україні до 2015 року. Також зроблено висновок, що де-

мографічна спрямованість має стати одним з пріоритетів дій українського суспільства.  

Ключові слова: демографічний розвиток, концепція розвитку, стратегія розвитку, соціально-

економічна сфера, соціальна політика.  

 

Постановка проблеми. Актуаль-

ність розробки науково обґрунтованої 

концепції демографічного розвитку, відпо-

відних заходів і механізмів її реалізації зу-

мовлена необхідністю пом’якшення нас-

лідків демографічної кризи, усунення за-

гроз національній безпеці України у соціа-

льно-економічній сфері. 

Демографічна спрямованість має 

стати одним з головних пріоритетів дій 

українського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Стан демографічного розвитку 

України досліджували багато науковців. 

А.Т. Чередніченко в своїй статті «Пробле-

ма демографії в контексті забезпечення 

національної безпеки України» досліджує 

сучасний стан демографічних проблем. 

Вагомий внесок в дослідження проблем 

демографічного розвитку вніс  Інститут 

демографії та соціальних досліджень Наці-

ональної академії наук України, який свій 

час приймав участь розробці Концепції, а 

потім і Стратегії демографічного розвитку 

України. 

На сьогоднішній день відомо, що 

сама Концепція вже втратила силу. На її 

місці у 2006 році з’явилась Стратегія демо-

графічного розвитку України до 2015 року, 

яка ґрунтується на таких самих принципах, 

що і Концепція. 

Мета статті. Дослідження необхід-

ності створення внутрішніх державних ін-

ституціональних механізмів і сприятливо-

го середовища у суспільстві для забезпе-

чення дії факторів, що впливають на подо-

лання демографічної кризи, при прийнятті 

рішень усіх відповідних урядових установ, 

що реалізують економічну, екологічну і 

соціальну політику та програми. 

Виклад основного матеріалу. По-

долання демографічної кризи і досягнення 

сталого демографічного розвитку, норма-

лізація відтворення населення є тривалим і 

складним процесом. При цьому зміст реа-

льного виходу з демографічної кризи поля-

гає не стільки в подоланні депопуляції, 

скільки у підвищенні якості населення, 

збереженні та відтворенні його життєвого і 

трудового потенціалу. 

Становлення і розвиток суверенної 

української держави відкриває нову сторі-

нку в її демографічній історії, але водночас 

вимагає підвищеної відповідальності за 

демографічне сучасне і майбутнє народу 

України, відтворення здорових поколінь, 

що вимагає посиленої уваги на державно-

му рівні до проблем демографічного роз-

витку та формування ефективної націона-

льної демографічної політики. 

Концепцію демографічного розвит-

ку України розроблено відповідно до за-

вдань Послання Президента України до 

Верховної ради України ―Про внутрішнє і 

зовнішнє становище України у 2002 році‖, 

на виконання рекомендацій парламентсь-

ких слухань „Демографічна криза в Украї-

ні: її причини та наслідки‖, схвалених По-

становою Верховної Ради України від 

05.06.2003 № 940-IV, та доручення Кабіне-

ту Міністрів України від 29.11.2003 

№69514 [1]. 

Концепція демографічного розвит-

ку України до 2015 року складається із 

п’яти частин: 
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1. Аналіз сучасної демографічної 

ситуації та оцінка перспектив її розвитку. 

2. Завдання демографічного розви-

тку. 

3. Реалізація Концепції. 

4. Основні пріоритети демографіч-

ного розвитку. 

5. Етапи реалізації  концепції. 

В першій частині аналіз демографі-

чної ситуації проводиться за кількома на-

прямками. 

Щодо розвитку сім’ї, несприятлива 

демографічна ситуація в Україні і насам-

перед різке зменшення народжуваності по-

в'язані із загостренням проблем функціо-

нування сім'ї як осередку відтворення на-

селення, зниженням її демографічного по-

тенціалу. 

Поглибилася деформація шлюбно-

сімейних процесів, започаткованих ще у 

1960-х роках. Поширилися такі явища, як 

відкладання шлюбів і народження дітей, 

безшлюбне материнство та соціальне си-

рітство (покинуті батьками діти), зменши-

лася кількість зареєстрованих шлюбів, збі-

льшилася кількість розлучень та вдів.  

На противагу європейським станда-

ртам в Україні протягом певного часу ще 

переважатимуть зареєстровані шлюби. 

Поширення офіційно не оформлених 

шлюбно-сімейних відносин відбувати-

меться переважно у формі випробувально-

го періоду перед реєстрацією шлюбу та 

створенням сім'ї. 

До 2015 року очікується стабіліза-

ція ситуації із шлюбністю на рівні 6-8 

проміле, розлученості – 3,5-4. Унаслідок 

зменшення кількості зареєстрованих і по-

ширення незареєстрованих шлюбів немає 

підстав сподіватися на досягнення високо-

го рівня шлюбності у найближчий період. 

Характеризуючи народжуваність в 

країні, можна говорити про те, що основ-

ною причиною загострення демографічної 

кризи в Україні є зниження до критичного 

рівня народжуваності. Сучасний її стан та-

кий, що забезпечується лише половина по-

трібного для відтворення населення, тобто 

для заміни покоління батьків тією ж кіль-

кістю покоління дітей. Україна перетнула 

межу зниження народжуваності, за якою 

відбувається вже незворотне руйнування 

демографічного потенціалу, що призвело 

до втрати сприятливих умов для віднов-

лення 50-мільйонної чисельності населен-

ня. 

Глобальна тенденція зниження на-

роджуваності посилилася в Україні у 1990-

х роках у зв'язку з економічною кризою, 

різким зниженням доходів широких верств 

населення, невпевненістю у майбутньому. 

До того ж, утворився значний розрив між 

низьким рівнем життя населення та висо-

кими європейськими життєвими стандар-

тами. Украй негативний вплив на рівень 

народжуваності справило руйнування сис-

теми дошкільного та позашкільного вихо-

вання, незадовільний стан репродуктивно-

го здоров'я населення і насамперед жінок, 

значна частина яких працює у шкідливих 

умовах. Як засіб планування сім'ї викорис-

товується штучне переривання вагітності, 

наслідком чого є викидні і небажане без-

пліддя. 

З огляду на загальноєвропейські те-

нденції немає підстав очікувати найближ-

чим часом істотного збільшення сумарних 

коефіцієнтів народжуваності. У зв'язку з 

тим, що відкрите суспільство сприяє оріє-

нтації на західні високі стандарти рівня 

життя, більшість сімей відмовлятиметься 

від народження другої дитини і дітей на-

ступної черговості, тобто репродуктивна 

діяльність обмежуватиметься. 

Для відновлення репродуктивного 

здоров'я населення, яке погіршилося у пе-

ріод кризи, будуть потрібні додаткові ви-

трати порівняно з тими, які здійснювалися 

на потреби підтримання здоров'я за зви-

чайних умов, що також може впливати на 

зниження народжуваності. Втрати внаслі-

док епідемії ВІЛ/СНІДу в 2005-2015 роках 

можуть становити близько 100-200 тис. 

осіб, що також справлятиме істотний 

вплив на формування молодих поколінь. 

Кризовий стан генеративної актив-

ності населення даватиметься взнаки про-

тягом життя кількох поколінь, і не лише в 

сім'ї, а й в усьому суспільстві, навіть у разі 

зміни ситуації. Тобто у майбутньому спо-

стерігатиметься хвилеподібна динаміка 

чисельності населення і його вікових кон-

тингентів, що може стати істотною переш-

кодою на шляху сталого розвитку України. 
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Щодо здоров’я, смертності і трива-

лості життя, Концепція говорить про те, 

що загальна захворюваність населення 

значною мірою збільшилася протягом 

останніх 90 років. Якщо між двома (1979 і 

1989 років) останніми переписами насе-

лення поширеність захворювань зросла на 

16,3 відсотка, то за період між переписами 

1989 і 2001 років - на 40,4 відсотка. У 1989 

- 2006 роках швидкими темпами збільшу-

валося поширення хвороб системи кровоо-

бігу (в 2,9 рази), сечостатевої системи (в 

1,9 рази), органів травлення (в 1,8 рази). 

Особливо непокоять втрати здоров'я дітей, 

рівень захворюваності яких збільшився. 

Серед позитивних тенденцій слід відзна-

чити зниження рівня інфекційних і парази-

тарних хвороб. 

Спостерігається погіршення репро-

дуктивного здоров'я населення. Так, майже 

68 відсотків пологів відбувається з усклад-

неннями. За даними обстежень, питома ва-

га безплідних становить близько 7 % жінок 

дітородного віку, тобто майже 870 тис. по-

дружніх пар є безплідними через захворю-

вання жінок. 

Основними причинами втрати здо-

ров'я, зростання смертності та зниження 

очікуваної тривалості життя є низький рі-

вень і несприятливі умови життєдіяльності 

значної частини населення, низька ефекти-

вність існуючої системи охорони здоров'я, 

поширеність шкідливих звичок та нехту-

вання нормами здорового способу життя. 

Вплив на рівень захворюваності і 

смертності може дати швидкий і помітний 

результат. 

Передбачається поступове зростан-

ня середньої очікуваної тривалості життя 

чоловіків до 66,2, а жінок – до 76,7 року, 

тобто на 4 і 2,5 року відповідно. Підви-

щення тривалості життя пов'язується з по-

ліпшенням санітарно-епідеміологічної та 

екологічної ситуації, насамперед із зни-

женням смертності від інфекцій і дії зов-

нішніх факторів. Щорічне її зниження ли-

ше на 1 % рівнозначне підвищенню очіку-

ваної тривалості життя при народженні на 

1,2 року. Із збільшенням середнього віку 

померлих від хвороб системи кровообігу 

хоча б на 5 років (що може бути досягнуто 

з поліпшенням якості життя) тривалість 

життя при народженні зросте на 4,5, а в 

працездатному віці - на 4,4 року. Збіль-

шення на 5 років середнього віку людей, 

померлих через куріння та зловживання 

алкоголем (передусім у результаті прове-

дення ефективної роз'яснювальної програ-

ми, спрямованої на формування самозбе-

режувальної поведінки населення), приве-

де до зростання середньої очікуваної три-

валості життя на 6-7 років. 

Також розглядається проблема ста-

ріння населення. Демографічне старіння, 

яке є невід'ємною частиною демографічно-

го розвитку, зафіксовано в Україні у сере-

дині XX століття. Зниження смертності і 

продовження тривалості життя буде су-

проводжуватися прискоренням процесу 

старіння населення. Очікується, що до 

2015 року питома вага осіб старше 60 років 

досягне 21,7 відсотка загальної чисельнос-

ті населення (серед жінок – 26, чоловіків - 

16,8 відсотка), при цьому на 1000 осіб пра-

цездатного віку припадатиме 438 осіб пен-

сійного віку. 

Говорячи про завдання демографіч-

ного розвитку, в Концепції зазначено, що 

демографічна політика повинна спрямову-

ватися на досягнення Цілей Розвитку Ти-

сячоліття – глобальних напрямів, схвале-

них на міжнародних конференціях протя-

гом 90 років XX ст., а також на дотриман-

ня принципів і цілей, рекомендованих 

Програмою дій Міжнародної конференції з 

питань народонаселення і розвитку (Каїр, 

1994) та адаптованих до умов України. 

Забезпечення сприятливого демо-

графічного розвитку передбачає підви-

щення якості життя населення на основі 

поєднання демографічних цілей із страте-

гією досягнення сталого соціально-

економічного розвитку, технології прийн-

яття рішень і розподілу ресурсів на всіх 

рівнях управління. Особливого значення 

набувають фактори подолання бідності та 

захисту навколишнього середовища. 

Досягнення визначених цільових 

показників демографічного розвитку мож-

ливе лише за умов розроблення і здійснен-

ня комплексу заходів. На період 2005-2015 

років ставиться завдання подолання нега-

тивних тенденцій відтворення населення, 

їх зрушення в бік поліпшення. 
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Умовами реалізації цих цілей є за-

безпечення комплексності демографічного 

розвитку та його координованості, відпо-

відного ресурсного забезпечення, концент-

рація зусиль на вирішенні найбільш важ-

ливих демографічних завдань. 

Пріоритетом нації, яка дбає про 

своє майбутнє, повинно бути збереження і 

поліпшення здоров'я населення. 

Основним інструментом реалізації 

Концепції є державна підтримка сім'ї. 

Подолання демографічної кризи 

можливе лише за умови істотного підви-

щення рівня життя широких верств насе-

лення, здійснення цілеспрямованого впли-

ву з боку держави на трансформацію соці-

альної інфраструктури. Це забезпечить ос-

новні соціальні гарантії для переважної 

більшості населення і зменшить кількісні і 

якісні втрати суспільства від демографіч-

ної кризи. 

Реалізація Концепції повинна здій-

снюватися з урахуванням галузевої специ-

фіки і органічно поєднуватися з такими 

загальнодержавними механізмами, як еко-

номічне регулювання, соціальне партнерс-

тво тощо. 

Метою трансформації соціальної 

інфраструктури є створення необхідних 

умов для збереження і зміцнення репроду-

ктивного здоров'я населення, формування 

та стимулювання здорового способу життя, 

розв'язування проблем гігієни і безпеки 

праці, підтримки молоді, захисту інвалідів 

та людей похилого віку, забезпечення роз-

витку освіти, культури, відпочинку. 

У сфері сімейної політики та наро-

джуваності основною метою є формування 

системи особистих і суспільних цінностей, 

орієнтованих на створення сім'ї з двома 

дітьми, зміцнення та підвищення її вихов-

ного потенціалу як основного осередку ві-

дтворення населення. Об'єктами безпосе-

редньої уваги держави повинні бути моло-

ді сім'ї та сім'ї з дітьми. 

Пріоритетними напрямами держав-

ної підтримки сім'ї є: 

створення умов для поліпшення ма-

теріального становища сімей шляхом; 

поліпшення житлових умов сімей; 

забезпечення виховання дітей у сі-

м'ї; 

утвердження високого соціального 

статусу сім'ї. 

У сфері поліпшення здоров'я, зни-

ження смертності та підвищення тривалос-

ті життя населення стратегічними напря-

мами діяльності є: 

підвищення якості життя, зменшен-

ня соціально детермінованих відмінностей 

у захворюваності і смертності населення; 

профілактика шкідливих і небезпе-

чних виробничих факторів, запобігання 

нещасним випадкам на виробництві та 

професійним захворюванням; 

поліпшення санітарно-епідемічної 

та екологічної ситуації; 

зниження травмонебезпечності на-

вколишнього середовища; 

реформування системи охорони 

здоров'я, здійснення відповідних організа-

ційних та профілактичних заходів; 

стимулювання позитивних зрушень 

у поведінці та способі життя людей на ін-

дивідуальному рівні шляхом: 

У сфері подолання негативних нас-

лідків старіння населення основними пріо-

ритетами є: 

створення механізму забезпечення 

життєдіяльності людей похилого віку, їх 

залучення до активного способу життя по-

за сферою трудової діяльності шляхом: 

- підвищення рівня соціального за-

безпечення пенсіонерів за віком; 

- налагодження функціонування си-

стеми сервісу для літніх людей, включаю-

чи упорядкування житла, виробництво 

спеціальних продуктів харчування, органі-

зацію побуту, рекреації, дозвілля, освіти, 

туризму тощо; 

- розвитку системи надання пер-

винної медико-санітарної допомоги особам 

похилого віку, насамперед одиноким; 

- створення державної спеціалізова-

ної геріатричної служби, яка матиме меди-

ко-соціальний характер; 

- розвитку мережі спеціалізованих 

закладів для людей похилого віку та інва-

лідів; 

- ефективного використання залиш-

кового трудового потенціалу осіб пенсій-

ного віку. 

Проблеми демографічного розвитку 

на регіональному рівні повинні розв'язува-



 

 

 
Ч

А
С

О
П

И
С

 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

1
(

5
)

/
2

0
1

2
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 98 - 

тися з урахуванням двох ключових взає-

мопов'язаних завдань: 

скорочення розриву у величині ре-

гіональних демографічних показників; 

забезпечення стабільного, збалан-

сованого демографічного розвитку кожно-

го з регіонів. 

Основним інструментом державно-

го впливу на демографічний розвиток є 

диференційоване надання державної підт-

римки регіонам, що передбачає: 

удосконалення механізму такої під-

тримки; 

додержання оптимального балансу 

між визначеними пріоритетними напряма-

ми демографічного розвитку регіонів на 

рівні держави і прийняттям рішень на регі-

ональному рівні. 

Стратегія державного стимулюван-

ня демографічного розвитку регіонів пе-

редбачає координацію заходів, визначених 

у: 

довгострокових державних програ-

мах регіонального розвитку; 

державних цільових програмах; 

державних і регіональних програ-

мах економічного та соціального розвитку; 

програмах державного стимулю-

вання розвитку депресивних територій; 

регіональних програмах розвитку 

спеціальних економічних зон і спеціальних 

режимів інвестиційної діяльності на тери-

торіях пріоритетного розвитку. 

З огляду на обмеження фінансових 

ресурсів та наявність багатьох проблем у 

сфері демографічного розвитку необхідно 

визначити пріоритети в розрізі кожного з 

регіонів, обов'язково передбачивши дже-

рела та обсяги бюджетного фінансування. 

З огляду на складність і специфіку 

демографічних проблем реалізація Конце-

пції буде здійснюватися поетапно відпові-

дно до Стратегії економічного і соціально-

го розвитку України "Шляхом європейсь-

кої інтеграції" на 2004-2015 роки 

На першому етапі – 2005-2009 роки 

- передбачалося забезпечити: 

розроблення і прийняття необхід-

них законодавчих та інших нормативно-

правових актів; 

реформування системи оплати пра-

ці для забезпечення переходу на модель 

економіки з високою вартістю робочої си-

ли; 

встановлення розмірів мінімальної 

заробітної плати, пенсії, інших видів соці-

альних виплат та допомоги на рівні не ни-

жче прожиткового мінімуму; 

підвищення ефективності активної 

державної політики зайнятості, включаючи 

розроблення системи працевлаштування за 

кордоном та інтеграцію в суспільство ім-

мігрантів; 

реформування системи професійної 

освіти, забезпечення відповідності її стру-

ктури та якості підготовки кадрів вимогам 

ринку праці; 

прискорення пенсійного реформу-

вання та підвищення його ефективності, 

сприяння створенню професійних пенсій-

них фондів; 

розроблення механізму податкового 

кредитування з урахуванням усього ком-

плексу демографічних пріоритетів; надан-

ня соціальних податкових пільг батькам у 

разі здобуття дитиною дошкільної освіти в 

сім'ї; 

розвиток соціального страхування 

на основі принципів заохочення застрахо-

ваних осіб і роботодавців за відсутність 

страхових випадків; 

посилення державних гарантій що-

до забезпечення охорони материнства і ди-

тинства. 

На другому етапі – 2010-2015 роки - 

передбачається забезпечити: 

вирішення на програмно-цільовій 

основі завдань державного і місцевого рів-

ня щодо відновлення демографічного по-

тенціалу; 

забезпечення ефективної зайнятості 

населення, підвищення рівня оплати праці 

з урахуванням демографічних факторів; 

запровадження системи оподатку-

вання доходів сім'ї, а не окремої особи 

(включаючи осіб, що перебувають під опі-

кою); 

розроблення та виконання спеціа-

льної програми будівництва муніципаль-

ного житла для соціально вразливих верств 

населення; 

створення системи єдиного соціа-

льного законодавства відповідно до прин-

ципів і норм міжнародного права; 
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запровадження загальнообов'язко-

вого державного медичного страхування; 

поетапне розширення видів та збі-

льшення асигнувань на кредитування під 

демографічні цілі - на період навчання, пе-

рекваліфікації, відпустки у зв'язку з догля-

дом за дитиною та хворими, зміною місця 

проживання, а також для лікування, оздо-

ровлення тощо; 

Реалізація Концепції повинна здій-

снюватися на основі ринкових важелів ре-

сурсного і організаційного забезпечення, 

передбачати фінансування програм за ра-

хунок коштів державного та місцевих бю-

джетів, формування об'єктивної суспільної 

оцінки демографічних процесів, а також 

суб'єктів господарювання, приватних, бла-

годійних і страхових організацій. 

Також необхідно зазначити, що з 

огляду на обмеження фінансових ресурсів 

та наявність багатьох проблем у сфері де-

мографічного розвитку необхідним є виді-

лення пріоритетів по кожному з регіонів, 

обов’язкове їх узгодження з джерелами та 

обсягами бюджетного фінансування [2]. 

Виходячи з наявної диференціації демо-

графічної ситуації, додатковими до загаль-

нодержавних пріоритетів завданнями де-

мографічного розвитку окремих регіонів 

України є: 

− для АР Крим та Запорізької об-

ласті – зниження смертності немовлят, 

смертності населення від вбивств та злов-

мисних травм; крім того для: Запорізької 

області – зниження смертності населення 

від злоякісних новоутворень, нещасних 

випадків, отруєнь і травм; поліпшення 

екологічної ситуації; підвищення тривало-

сті життя та народжуваності; АР Крим – 

вирішення проблем облаштування депор-

тованих народів; 

− для Вінницької та Житомирсь-

кої областей - зниження смертності насе-

лення від хвороб системи кровообігу; роз-

виток мережі служб соціального сервісу та 

медичного обслуговування людей літнього 

віку; крім того для: Житомирської області 

– зниження смертності населення від хво-

роб органів дихання; зниження рівня без-

робіття;  

− для Волинської, Івано-

Франківської та Львівської областей – 

зниження смертності населення від хвороб 

органів дихання; крім того для: Волинської 

та Львівської областей – запобігання неле-

гальним трудовим поїздкам українських 

громадян за кордон, транзиту та перебу-

ванню в Україні нелегальних мігрантів; 

− для Дніпропетровської та Доне-

цької областей – зниження смертності не-

мовлят, смертності населення від інфек-

ційних і паразитарних хвороб, хвороб сис-

теми кровообігу, злоякісних новоутворень; 

підвищення народжуваності; поліпшення 

екологічної ситуації; крім того для: Доне-

цької області - зниження смертності насе-

лення внаслідок вбивств та зловмисних 

травм, нещасних випадків, отруєнь і травм; 

запобігання значного природного скоро-

чення населення; розвиток мережі служб 

соціального сервісу та медичного обслуго-

вування людей літнього віку, запобігання 

транзиту та перебування в Україні нелега-

льних мігрантів; 

− для Закарпатської та Херсонсь-

кої областей – зниження смертності насе-

лення від інфекційних і паразитарних хво-

роб; крім того для: Херсонської області – 

зниження смертності населення від злоякі-

сних новоутворень, вбивств та зловмисних 

травм, нещасних випадків, отруєнь і травм; 

зниження рівня безробіття; Закарпатської 

області – запобігання нелегальним трудо-

вим поїздкам українських громадян за ко-

рдон, транзиту та перебуванню в Україні 

нелегальних мігрантів; 

− для Київської, Кіровоградської 

областей та м. Севастополь – зниження 

смертності населення від злоякісних ново-

утворень; крім того для: Київської області 

– зниження смертності населення від хво-

роб системи кровообігу; підвищення наро-

джуваності; Кіровоградської області – 

зниження смертності населення від хвороб 

органів дихання, нещасних випадків, отру-

єнь і травм; розвиток мережі служб соціа-

льного сервісу та медичного обслугову-

вання людей літнього віку; 

− для Луганської та Харківської 

областей – зниження смертності населення 

від хвороб системи кровообігу; підвищен-

ня народжуваності; крім того для: Луган-

ської області – зниження смертності насе-

лення від злоякісних новоутворень, хвороб 
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органів дихання, вбивств та зловмисних 

травм, нещасних випадків, отруєнь і травм; 

поліпшення екологічної ситуації; розвиток 

мережі служб соціального сервісу та меди-

чного обслуговування людей літнього віку; 

− для Миколаївської та Одеської 

областей – зниження смертності населення 

від інфекційних і паразитарних хвороб; 

крім того для: Одеської області – зниження 

смертності населення від злоякісних ново-

утворень, нещасних випадків, отруєнь і 

травм, запобігання нелегальним трудовим 

поїздкам українських громадян за кордон, 

транзиту та перебуванню в Україні нелега-

льних мігрантів; 

− для Полтавської та Чернігівської 

областей – зниження смертності населення 

від хвороб системи кровообігу, злоякісних 

новоутворень, нещасних випадків, отруєнь 

і травм; підвищення народжуваності; роз-

виток мережі служб соціального сервісу та 

медичного обслуговування людей літнього 

віку; крім того для: Чернігівської області – 

зниження смертності населення від хвороб 

органів дихання; 

− для Рівненської та Чернівецької 

областей – зниження смертності немовлят; 

зниження рівня безробіття; крім того для: 

Чернівецької області – запобігання нелега-

льним трудовим поїздкам українських 

громадян за кордон; 

− для Сумської та Черкаської об-

ластей – зниження смертності населення 

від хвороб системи кровообігу, хвороб ор-

ганів дихання; підвищення народжуваності; 

розвиток мережі служб соціального серві-

су та медичного обслуговування людей 

літнього віку; крім того для: Сумської об-

ласті – зниження рівня безробіття та ство-

рення нових робочих місць, запобігання 

транзиту та перебування в Україні нелега-

льних мігрантів;Черкаської області – зни-

ження смертності немовлят; 

− для Тернопільської та Хмельни-

цької областей – зниження смертності на-

селення від хвороб органів дихання; зни-

ження рівня безробіття; крім того для: 

Хмельницької області – зниження смерт-

ності населення від злоякісних новоутво-

рень; розвиток мережі служб соціального 

сервісу та медичного обслуговування лю-

дей літнього віку; Тернопільської області – 

запобігання нелегальним трудовим поїзд-

кам українських громадян за кордон; 

− для м. Києва – регулювання 

внутрішньодержавних міграцій, запобіган-

ня транзиту та перебуванню в Україні не-

легальних мігрантів. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Результатом реалізації 

перелічених заходів має бути поетапне 

зменшення рівня регіональної диференціа-

ції демографічної ситуації в Україні, ство-

рення умов, за яких регіони-донори з від-

носно високими рівнями економічного ро-

звитку не втрачатимуть стимулів для за-

безпечення покращення демографічної си-

туації. 

Реалізація Концепції і Стратегії по-

винна здійснюватися на основі ринкових 

важелів ресурсного і організаційного за-

безпечення, передбачати фінансування 

програм за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, формування об'єктив-

ної суспільної оцінки демографічних про-

цесів, а також суб'єктів господарювання, 

приватних, благодійних і страхових орга-

нізацій. 
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УДК 336:330.5(477) 

ТРЕТЯК В. В., ЛІХОНОСОВА Г. С. 

 

МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Надано авторське бачення характеристик соціальної компетентності персоналу, означено її 

вплив на ефективність і результативність роботи персоналу, обґрунтовано необхідність розвитку со-

ціальної компетентності персоналу в системі організаційного навчання підприємства, зокрема самос-

тійного внутрифірмового навчання. Запропонована логіко-змістовна модель розвитку соціальної 

компетентності на засадах організаційного навчання персоналу, охарактеризовано підстави для її іні-

циювання, принципи забезпечення, структурні компоненти, методику розвитку, етапи реалізації та 

комплекс соціально-організаційних умов започаткування. 

Ключові слова: соціальна компетентність, організаційне навчання, самоорганізація, соціаль-

на система, організаційний розвиток, моделювання, комплекс, методика, оцінювання. 

 

Постановка проблеми. Становлен-

ня ринкових відносин в Україні, активне 

залучення її у світовий економічний прос-

тір зумовлюють високі вимоги до якості й 

рівня професійної освіти управлінських 

кадрів, їхньої конкурентоспроможності. 

Управлінський персонал сучасного підп-

риємства повинен володіти достатнім рів-

нем знань й умінь з організації процесу 

управління, чітко формулювати цілі, про-

водити організаційні зміни з урахуванням 

вимог ринку за принципами безперервного 

поліпшення, залучати усіх працівників до 

досягнення поставлених цілей, працювати 

в команді. Від рівня професійної компете-

нтності персоналу залежать досягнення 

цілей підприємства, реалізація стратегіч-

них планів, конкурентоспроможність на 

ринку і результативність його професійної 

діяльності. 

Одним з важливих аспектів профе-

сійної компетентності персоналу наразі 

виступає соціальний аспект, бо діяльність 

персоналу визначається ефективністю його 

взаємодії між собою, з керівництвом, пар-

тнерами, власниками, владою, тобто пос-

тупово набуває об’єктно-суб’єктний хара-

ктер. 

Компетентність як сформована сис-

тема здатностей, рівень достатності якої 

визначають посадові вимоги конкретного 

працівника, професіоналізм, уміння неста-

ндартно мислити й спілкуватися, набуття 

особистого досвіду, впевненість у собі, ро-

звиток здібностей, глибокі знання – це до-

сить не повний перелік якостей майбут-

нього фахівця, умов для прийняття мето-

дично вірного рішення, забезпечення пси-

хологічно та організаційно обґрунтованого 

управління. 

У сучасний період розвитку інфор-

маційного суспільства в Україні істотно 

зростають вимоги до кваліфікації та якості 

підготовки майбутніх фахівців. І це приро-

дно, оскільки одним з наслідків технологі-

чної революції у світі стало загострення 

проблеми соціальної некомпетентності. Ця 

категорія давно входить до апарату соціа-

льної психології і в цьому розумінні відо-

бражає, передусім, рівень адаптованості 

індивіда до конкретних соціальних умов 

[1, с. 24]. Провідні західні фахівці відзна-

чають, зокрема, різке зниження адекватно-

сті свідомості і самосвідомості пересічного 

члена розвинутого постіндустріального 

суспільства та його здатності до самореалі-

зації. 

За результатами соціальної експер-

тизи значущість в сучасному суспільстві 

високої професійної компетентності, що 

визначає конкурентоспроможність праців-

ника в Україні, становить 47,8 %, а право-

вої компетентності – 11,5 %. Тоді як у роз-

винутих країнах значущість цих видів 

компетентності набагато вища (відповідно 

85,8 % та 24,8 %). Компетентність і набуті 

знання є чинником інноваційної активності 

людини (21,2 %) [2, с. 153 – 154]. 

Особливе значення проблематика 

компетентності набуває в контексті підго-

товки фахівців для різних галузей еконо-

міки та невиробничої сфери. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Взаємодія керівництва підприєм-



 

 

 
Ч

А
С

О
П

И
С

 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

1
(

5
)

/
2

0
1

2
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 102 - 

ства з персоналом повинна бути, як міні-

мум, соціально прийнятною. Необхідний 

пошук компромісу між індивідуальними 

цілями керівничої ланки та їхньою соціа-

льною прийнятністю. У. Пфінгстен і Р. 

Хінтч визначають соціальну компетент-

ність як володіння когнітивними, емоцій-

ними та моторними способами поведінки, 

які в певних соціальних ситуаціях призво-

дять до довгострокового сприятливого 

співвідношення позитивних і негативних 

наслідків такої діяльності [3, с. 34]. 

Проблеми забезпечення компетент-

ності персоналу наразі викликають досить 

жвавий науковий інтерес. Підтвердженням 

тому є численні роботи вітчизняних нау-

ковців щодо роз’яснення сутності компе-

тентності [4, с. 11], впровадження методик 

вимірювання компетентності [5, с. 24] та 

шляхів подолання некомпетентності на 

виробництві [6, с. 211].Найбільш відомою 

роботою, в якій використовується поняття 

«компетентність» при визначенні істотних 

аспектів особистості, є «Компетентний ме-

неджер» К. Боятсіс [7]. Автор наводить ви-

значення професійної компетентності як 

базової характеристики особистості, яка 

може становити мотив, рису, вміння, ас-

пект одного з образів особистості або соці-

альну роль [7, с. 123]. Системи організа-

ційного навчання на сучасних підприємст-

вах також вже достатньо розроблені та 

впроваджені у діяльність. Проте, питанням 

забезпечення саме соціальної компетент-

ності на виробничому підприємстві, вітчи-

зняними науковцями майже не приділено 

уваги. 

Мета статті. Виходячи з цього, ме-

тою дослідження є розробка моделі соціа-

льної компетентності персоналу в системі 

організаційного навчання підприємства, 

заснованої на засадах організаційного роз-

витку підприємства, сприйнятті персона-

лом організаційних знань та самоорганіза-

ції. 

Виклад основного матеріалу. 
Перш ніж надати характеристику структу-

рним елементам логіко-змістовної моделі 

соціальної компетентності, варто звернути 

увагу на тлумачення та, за необхідністю, 

уточнення понять «компетенція» і «компе-

тентність». 

Аналіз поняття «компетентність» 

дозволяє виявити існуючі відмінності у 

підходах до розуміння компетентності та 

компетенції у вітчизняній і зарубіжній лі-

тературі. Наразі можна відокремити три 

основні підходи до визначення компетент-

ності персоналу: орієнтований на діяча; 

орієнтований на роботу; інтегрований ме-

тод. 

Перший підхід робить акцент на 

вимогах, пропонованих до співробітника, 

що виконує ту чи іншу функцію на підпри-

ємстві [8, с. 162]. Другий підхід фокусу-

ється на аналізі робочого процесу, який 

здійснюється конкретним виконавцем [8, с. 

170]. Третій підхід, інтегрований, бере до 

уваги обидва ці чинника [8, с. 176]. 

Підхід, орієнтований на працівника, 

є домінуючим, коли компетентність іден-

тифікується з особистістю працівника. В 

центрі уваги цього підходу вимоги до пра-

цівника, що включають знання, вміння, 

здібності та особистісні характеристики, 

що пред'являються до працівника для най-

більш ефективної роботи. 

Останнім часом поняття «компетен-

тність» стало частіше використовуватися 

при визначенні основних, вирішальних ас-

пектів компетентності особистості [9, с. 

32]. Причиною переходу до використання 

поняття «компетентність» стало не стільки 

розкриття нових аспектів компетентності, 

скільки усвідомлення необхідності дослі-

дження тих характеристик працівника, які 

безпосередньо відносяться до роботи.  

Г. Еліссон стверджував, що для то-

го, щоб визначити і описати компетент-

ність в конкретному виді роботи, необхід-

но спочатку проаналізувати саму роботу 

[10, с. 35]. При цьому він використовував 

термін «кваліфікація», яка визначалася як 

«компетентність, необхідна характером 

роботи або формально і неформально не-

обхідна працівнику» [10, с. 35]. 

Різноманітність варіантів визначень 

вказує на те, що хоча компетенція склада-

ється з багатьох особистісних параметрів 

(мотивів, здібностей, особливостей харак-

теру тощо), але всі ці параметри можна ви-

явити і оцінювати по тому, як веде себе 

особистість. Комунікаційні здібності пов-

ністю проявляються в тому, наскільки 
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ефективно людина веде переговори, як во-

на впливає на людей і як працює в команді. 

Поведінкова компетенція описує поведін-

ку людей, коли ефективно діючі виконавці 

виявляють особисті мотиви, риси характе-

ру і здібності в процесі вирішення завдань, 

що ведуть до досягнення потрібних ре-

зультатів у роботі. 

Соціальна компетентність персона-

лу – комплексна характеристика, що міс-

тить соціальні знання, комунікативні вмін-

ня і мотиваційно-регулятивні якості осо-

бистості. Соціальна компетентність персо-

налу є ситуаційно і персонально залежним 

поняттям. Некоректно ототожнювати її 

тільки з соціально орієнтованими вчинка-

ми та діями, готовністю допомогти, надати 

управлінського сприяння. Для соціальної 

компетентності характерний зв'язок з ін-

дивідуальними цілями суб'єктів професій-

ної діяльності. Соціально-компетентна по-

ведінка персоналу має спиратися на оцінку 

ефективності професійної діяльності, раці-

оналізацію з точки зору поставленої мети. 

У. Пфінгстен, Х. Хершген, Р. Хінтч 

до найбільш істотних характеристик соціа-

льної компетентності персоналу відносять 

ситуаційну специфічність, орієнтацію на 

мету і доцільну раціональність поведінки 

[3, с. 344]. Це означає, що соціальна ком-

петентність ґрунтується на індивідуальних 

здатностях працівників в певних умовах і 

ситуаціях досягати цілей і реалізовувати 

плани з урахуванням ситуаційних особли-

востей, потреб і точок зору різних суб'єктів 

професійної діяльності, залучених до соці-

ально-професійної взаємодії. 

З одного боку, соціальна компетен-

тність освоюється персоналом відповідно 

певним ситуаціям і її часто важко перенес-

ти на інші ситуації. З іншого боку, вона 

пов'язана з особистісними характеристи-

ками конкретного працівника і тому має 

«надсітуаційний» характер. Це протиріччя 

У Пфінгстен і Р. Хінтч пропонують вирі-

шувати, розглядаючи соціальну компетен-

тність не як застосування певної здатності 

(незалежної від ситуації або риси особис-

тості), а як реалізацію соціальної підготов-

леності, яка купується (засвоюється) сто-

совно конкретній ситуацій. Управлінська 

діяльність в значній мірі залежить від зда-

тностей керівництва успішно вирішувати 

проблеми (ділові та особисті) і конфлікти в 

групах з різною соціальною структурою. У 

зв'язку з цим особливої важливості слід 

надати готовності менеджера до розши-

рення й розвитку своєї соціальної компе-

тентності. 

Під соціальною компетентністю пе-

рсоналу розуміємо цілісну характеристику 

його професійної діяльності, що відобра-

жає здатності ефективного вибудовування 

взаємодії з різними суб'єктами залежно від 

сформованої ситуації та відповідно прийн-

ятих на даний момент в соціумі та органі-

зації (на підприємстві) нормам, стандартам 

і правилам поведінки. 

Існує залежність ефективності 

управління від рівня розвитку соціальної 

компетентності персоналу. Для соціально 

компетентної поведінки необхідний пев-

ний мінімум здібностей, які можуть бути 

як неспостережні, так і наявно спостеріга-

тися. В залежності від соціально-

професійної ситуації, суб'єктів професійної 

взаємодії, їх цілей і розуміння проблеми 

основне значення може мати рольова гну-

чкість, або здатність до комунікації, а та-

кож інші соціальні здібності. При цьому 

роль різних здібностей персоналу в прояві 

соціальної компетентності ситуаційно 

обумовлена. 

З метою підвищення ефективності 

та результативності діяльності персоналу 

необхідно цілеспрямовано розвивати соці-

альну компетентність. Найбільш ефектив-

но розвиток даної компетентності прохо-

дить в умовах організаційного навчання. 

О. С. Аббасов, А. П. Владіславлев, 

Ф. І. Перегудов організаційну освіту розг-

лядають як структурний компонент систе-

ми безперервного навчання, основною ме-

тою якого вважають підтримку у людини 

здібностей і прагнення до постійного за-

своєння нових знань [11, с. 148]. 

На думку О. В. Купцова, навчання 

вирішує завдання вдосконалення розвитку 

людини, зайнятих в суспільному виробни-

цтві, з метою оперативної її адаптації до 

постійно змінюваних соціальних і вироб-

ничих умов [12, с. 30]. 

Особливий контингент учнів-

персоналу підприємства висуває особливі 
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вимоги до організації освітнього процесу, 

змісту освітніх програм, характеру діяль-

ності викладачів. Навчальний процес по-

винен будуватися на принципах андрагогі-

ки, що базуються на переході навчання від 

жорстко нормативно побудованого проце-

су навчання до його гуманізації, націлено-

сті на індивідуальний розвиток учня, на 

підтримку і корекцію викладачем діяльно-

сті особистості в освітньому процесі, на 

створення умов для розкриття пізнаваль-

них можливостей. 

В системі додаткового навчання О. 

В. Купцов виділяє дві підструктури: зага-

льну додаткову освіту і додаткову профе-

сійну освіту [12, с. 30]. До додаткової про-

фесійної освіти він відносить підвищення 

кваліфікації, професійну перепідготовку та 

паралельну підготовку другої професії. 

У рамках додаткової освіти можна 

виділити такі форми освітніх послуг, які 

пов'язані з вдосконаленням професійної 

компетентності фахівця, але в той же час 

не ведуть до отримання будь-якого доку-

мента про освіту (участь у науково-

практичних конференціях, публікації нау-

ково-методичної літератури, отримання 

консультаційної допомоги фахівців, робо-

та в проектних групах, консультація фахі-

вцем інших працівників і підприємств). 

Неформальний характер, відсутність до-

кументального підтвердження, специфіч-

ність форм і методів освітньої діяльності 

не дозволяють віднести її до якого-небудь 

з виділених вище компонентів додаткової 

професійної освіти. Однак, вважаємо за 

доцільне в структурі додаткової професій-

ної освіти виділити такий компонент, як 

організаційне навчання. Не будучи в чис-

тому вигляді етапом професійної освіти і 

маючи більш вигляд освітньої ситуації, 

саме воно дозволяє в істотно реалізувати 

задачі додаткової професійної освіти і 

професійної підготовки персоналу. 

Задоволення персоналу шляхом йо-

го участі в різних формах організаційного 

навчання дозволяє розглядати його як без-

перервний освітній процес, який повинен 

бути не тільки постійно адаптованим до 

вимог виробництва, ринку праці, структу-

рним змінам в економіці країни, а й орієн-

тованим, як освіта взагалі, на розвиток 

особистості, що є результатом випереджа-

ючої професійної освіти. Саме в системі 

організаційного навчання може реально 

здійснюватися зближення і розумне об'єд-

нання інтересів роботодавців і працівників, 

спрямоване на підвищення конкурентозда-

тності як самих працівників, так і виробле-

них ними товарів і послуг. 

В системі організаційного профе-

сійного навчання працівників значною мі-

рою проявляється та частина випереджаю-

чої професійної освіти, яка пов'язана з реа-

лізацією перетворюючого інтелекту в ак-

тивній, виробничої практики, а також ди-

намічної адаптації особистості в мінливих 

умовах виробничого середовища. Метою 

організаційного навчання є не стільки по-

повнення ядра знань, а їхнє збагачення й 

оновлення, перехід в якісно новий стан. 

Виходячи з цього, розробимо логі-

ко-змістовну модель розвитку соціальної 

компетентності персоналу в умовах орга-

нізаційного навчання (рис. 1), яка містить 

такі структурні компоненти: підстави, 

принципи, методику розвитку соціальної 

компетентності персоналу, комплекс орга-

нізаційно-педагогічних умов, етапи реалі-

зації, оцінний комплекс. 

Підставами розвитку соціальної 

компетентності менеджерів є потреби лю-

дини в самореалізації, підприємства – в 

ефективному господарюванні, в ефектив-

ності економічного розвитку. Ці підстави 

формують вимоги до менеджменту органі-

зації та ефективності управління. 

Від рівня розвитку соціальної ком-

петентності залежить ефективність роботи 

персоналу, яка реалізується з урахуванням 

вимог внутрішнього середовища, взаємодії 

з зовнішнім середовищем (представники 

органів влади, власники підприємства, 

представники бізнес-структур та ін.). 

Модель вказує на те, що розвиток 

соціальної компетентності персоналу най-

більш доцільно здійснювати в умовах ор-

ганізаційного навчання (корпоративного 

центру розвитку персоналу), з урахуван-

ням принципів: безперервності (початко-

вий, середній, вищий менеджмент), адап-

тивності (посилення сильних, нівелювання 

слабких сторін, моделювання ситуації), 

комплексності (знання, досвід, здібності, 
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мислення), функціональності (корекція, 

підтримка, розвиток, формування), дина-

мічності (цілеполягання, сходження, за-

требуваність), гнучкості (вивчення, прис-

тосування, максимальне використання фа-

кторів зовнішнього та внутрішнього сере-

довища). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Модель соціальної компетентності персоналу 

в системі організаційного навчання підприємства 

Джерело: розроблено авторами 

 

Модель містить три етапи розвитку 

соціальної компетентності персоналу 

(пропедевтичний, мотиваційний, розвива-

ючий).  

На пропедевтичному етапі прово-

дяться відбір, систематизація та аналіз по-

трібної інформації щодо додаткового про-

фесійного розвитку, оцінка досягнення по-

ставлених цілей, результату і ефективності 

власної діяльності. 

На мотиваційному етапі формується 

потреба персоналу в безперервному під-

вищенні соціальної компетентності, ство-

рюються зовнішні стимули, що сприяють 

інтеграція внутрішніх і зовнішніх сил. 

Розвиваючий етап передбачає вико-

ристання форм та засобів освітнього про-

цесу, професійного розвитку та саморозви-

тку, методів розвитку професійних вмінь й 

навиків, методів оцінки і самооцінки, кон-

тролю. 

Методика розвитку соціальної ком-

петентності персоналу такі елементи: ви-

вчення алгоритмів формування і прийняття 

колективних управлінських рішень; опа-

нування персоналом завдань за рівнями 

складності; стимулювання самостійної ро-

боти з різними джерелами інформації; вдо-

сконалення виконання різних структурних 

ролей при груповій взаємодії, методів ко-

лективної роботи і безконфліктного спіл-

кування на організаційних заняттях; сві-

доме включення персоналу в активну оці-

нюванно-рефлексивну діяльність з саморе-

гуляції, аналізу ефективності своєї роботи, 

самоконтролю, планування професійного 

розвитку. 

В оціночному комплексі розвитку 

соціальної компетентності менеджерів ви-

ділені структурні характеристики соціаль-

ної компетентності та критерії їх форму-

Підстави Принципи  

 

Методика розвитку 

Етапи реалізації  

Комплекс со-

ціально-

організацій-

них умов  

Комплекс 

оцінювання 

 Потреба в самореалізації; 

 Ефективне господарюван-

ня; 

 Соціально-економічний 

розвиток. 

 Безперервності; 

  Адаптивності; 

  Комплексності; 

 Функціональності; 

 Динамічності; 

 Гнучкості. 

 Пропедевтичний; 

 Мотиваційний; 

 Розвитку. 

 Вивчення алгоритмів формування і прийняття колективних 

управлінських рішень;  

 Опанування персоналом завдань за рівнями складності; 

 Стимулювання самостійної роботи; 

 Вдосконалення виконання структурних ролей при груповій 

взаємодії; 

 Свідоме включення персоналу в активну оцінювально-

рефлексивну діяльність з саморегуляції, самоконтролю.  

Модель соціальної компетентно-

сті персоналу в системі організа-

ційного навчання підприємства 
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вання, рівні розвитку соціальної компетен-

тності, діагностичні методики (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структурні елементи логіко-змістовної моделі соціальної компетентності персоналу  

підприємства 

Джерело: розроблено авторами 

 

При цьому ефективність функціо-

нування моделі забезпечує комплекс соці-

ально-організаційних умов. Під організо-

ваною діяльністю розуміємо таку органі-

зацію професійної підготовки персоналу у 

процесі організаційного навчання, коли 

створюються соціально-організаційні умо-

ви, що забезпечують сприятливе середо-

вище для розвитку соціальної компетент-

ності персоналу. Соціальні умови – це вза-

ємопов'язана сукупність об'єктивних мож-

ливостей, форм, методів, засобів і матеріа-

льно-просторового середовища, спрямова-

них на вирішення поставлених завдань [4, 

с. 46]. 

Комплекс – це сукупність об'єктів, 

що взаємодіють і взаємодоповнюють один 

одного. Об'єкт може успішно функціону-

вати при певному комплексі умов, оскіль-

ки випадкові, розрізнені умови не можуть 

вирішити поставлене завдання ефективно. 

Все вищесказане, а також теоретичний 

аналіз літератури з досліджуваної пробле-

ми дозволяють виділити наступний ком-

плекс соціально-організаційних умов ефе-

ктивного розвитку соціальної компетент-

ності менеджерів на підприємстві (рис. 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Комплекс соціально-організаційний умов формування соціальної компетентності 

Джерело: розроблено авторами 

 

Комплекс оцінювання соціальної компетентності персоналу підприємства 

Структурні характеристики соціальної компетентності та крітерії її формування 

 

Структурні 

характеристики 

Соціальні 

знання  

Комунікативні 

навички 

Мотиваційно-

регулятивні якості  

Рівні розвитку 

соціальної компетентності 

Діагностичні методики виявлен-

ня соціальної компетентності 

Комплекс соціально-організаційний умов формування  

соціальної компетентності персоналу 

Педагогічне керівни-

цтво персоналом що-

до розвитку їхньої 

соціальної компетен-

тності, зміст якої ви-

значається стратегіч-

ними цілями підпри-

ємства 

Забезпечення 

взаємозв’язку 

цілей, змісту до-

даткової освіти 

персоналу відпо-

відно рівня їх-

ньої соціальної 

компетентності  

Лавірування форма-

ми та засобами на-

вчання, врахування 

індивідуальних особ-

ливостей пізнання та 

критичного опану-

вання власної профе-

сійної діяльності 

Визначення перс-

пектив зміни 

професійної 

кар’єри персона-

лу згідно рівня 

їхньої соціальної 

компетентності  
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Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Таким чином, врахо-

вуючи сутнісні характеристики соціальної 

компетентності й те, що соціальна компе-

тентність персоналу є ситуаційно і персо-

нально залежним поняттям, а також розг-

лядаючи соціальну компетентність персо-

налу як цілісну характеристику його про-

фесійної діяльності, що відображає здат-

ність ефективного вибудовування взаємо-

дії з різними суб'єктами в залежності від 

ситуації, що склалася і відповідно до при-

йнятих на даний момент в соціумі та орга-

нізації (на підприємстві) нормами, станда-

ртами і правилами поведінки, можна зро-

бити висновок про те, що формування і 

розвиток соціальної компетентності пер-

соналу найбільш успішно здійснюється в 

процесі організаційного навчання на підп-

риємстві. 

Запропонована логіко-змістовна 

модель розвитку соціальної компетентнос-

ті персоналу не просто концептуальна 

конструкція. Це специфічна організація 

додаткової професійної освіти персоналу 

на підприємстві. Відмінними рисами мо-

делі є цілісність, багаторівневість, динамі-

чність, спрямованість на розвиток особис-

тості працівника.  
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УДК 364.310.8 

МИХАЛЬЧЕНКО Г. Г. 

 

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА ГАРАНТІЙ 

ГІДНОГО РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
  

В статті проаналізовано систему соціальних стандартів та гарантій. Визначено, що в Україні 

не сформульовані стандарти, які б визначали рівень і якість життя. В основу соціальної політики 

держави покладені соціальні мінімуми. Проведене дослідження свідчить про необхідність удоскона-

лення системи соціальних стандартів, яка б відповідала європейським стандартам та забезпечувала 

гідний рівень життя населення. Розглянуто та доповнено існуючі принципи забезпечення соціальних 

стандартів та гарантій гідного рівня життя населення, обґрунтовано напрямки їх удосконалення. 

Ключові слова: державні соціальні стандарти, державні соціальні гарантії, соціальні норми і 

нормативи,  прожитковий мінімум, рівень життя.  
 

Постановка проблеми. Підтвер-

дженням ефективної системи соціального 

забезпечення в державі є існування якісної 

системи соціальних стандартів, які не ли-

ше закріплені у нормативно-правових ак-

тах та гарантуються державою, а й вико-

нуються та реалізовуються на практиці, 

забезпечуючи всім громадянам достатній 

рівень життя. Враховуючи, що європейсь-

ка інтеграція є стратегічним пріоритетом 

зовнішньої політики України, існує необ-

хідність приведення норм і нормативів со-

ціального забезпечення українського зако-

нодавства до стандартів, які визначені в 

Європейській соціальній хартії, Європей-

ському Кодексі соціального забезпечення 

тощо. Разом з тим, необхідно усвідомлю-

вати, що досягнення соціальних стандартів 

Євросоюзу вимагає прискореного розвитку 

економіки та значного підвищення рівня 

життя населення. Лише за таких умов мо-

жна очікувати досягнення необхідних со-

ціальних стандартів. 

Аналіз останніх досліджень та пу-

блікацій. Дослідженню проблем визна-

чення сутності, порядку встановлення со-

ціальних стандартів та гарантій гідного 

рівня присвячені роботи таких науковців 

як: О. Бєляєв, М. Волгін, Н. Горєлов, С. 

Корецька, О. Крентовська, В. Лукашевич, 

Е. Лібанова, О. Максимчук, О. Новикова та 

ін. Проте, незважаючи на досить високий 

рівень вивчення цього питання, залиша-

ються аспекти, які потребують більш дета-

льного висвітлення.  

Мета статті. Проаналізувати прин-

ципи забезпечення соціальних стандартів 

та гарантій гідного рівня життя населення, 

ефективність діючої системи соціальних 

стандартів та обґрунтувати напрямки їх 

удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Ос-

новним документом, що дає розуміння мі-

німального соціального забезпечення є 

Конвенція МОП №102 «Про мінімальні 

норми соціального забезпечення» (1951 р.). 

Перша група соціальних стандартів була 

розроблена у 1961 році і отримала назву 

Європейської соціальної хартії, повністю 

присвяченої формуванню і захисту соціа-

льних прав, а також Європейський кодекс 

соціального забезпечення (1964 р.) У 1996 

році Рада Європи підготувала нову редак-

цію Європейської соціальної хартії, яку 

схвалила відповідна Рада міністрів 3 квітня 

1996 року, а з 3 травня того ж року вона 

була відкрита для підпису європейськими 

країнами.  

Стандартизація соціальних прав пе-

редбачає право на працю, професійну під-

готовку, справедливі умови праці, свободу 

професійних об’єднань, укладення колек-

тивного договору, право працівників на 

інформацію, участь в управлінні підприєм-

ством, права дітей та підлітків, працюючих 

жінок, матері та сім’ї, інвалідів та осіб по-

хилого віку, а також права на захист пра-

цівників-мігрантів та їхніх сімей, право на 

безоплатну медичну допомогу і соціальне 

забезпечення.  

7 травня 1999 року Україна підпи-

сала цей документ. Процес його ратифіка-

ції, відповідно до зобов’язань, взятих при 

вступі до Ради Європи, Україна розпочала 

через 7 років – 30 липня 2006 року. Прези-

дент вніс на розгляд Верховної Ради зако-
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нопроект «Про ратифікацію Європейської 

соціальної хартії (переглянутої)». 21 липня 

2006 року депутати підтримали його як 

Закон України.  

Україна ухвалила Хартію, але з пе-

вними застереженнями. Ратифіковано 27 

статей з 31 (зокрема, шість із дев’яти 

обов’язкових) і 74 пункти з 98. Такий під-

хід дозволив відійти від соціальних міні-

мумів і наблизитися до цивілізованих соці-

альних стандартів, що забезпечують гідний 

рівень життя всього населення та окремих 

його груп. 

Наступним заходом приведення со-

ціальних послуг до європейських стандар-

тів можна вважати План дій «Україна – 

Європейський Союз» (2005 р.), який ви-

значає головні орієнтири для реформуван-

ня, зокрема впровадження ринкових відно-

син у системі соціальних послуг та євро-

пейських стандартів у національне законо-

давство й практику. П.6 Ч.1 Плану дій 

«Соціальна сфера, зайнятість, зменшення 

бідності» містить домовленості щодо по-

силення діалогу та співробітництва з соці-

альних питань; забезпечення наближення 

стандартів України до стандартів і практи-

ки ЄС у сфері зайнятості й соціальної по-

літики; має здійснюватися моніторинг від-

повідних законодавчих і політичних змін. 

П.7 Ч.1 того ж Плану передбачає запрова-

дження ефективних заходів усунення бід-

ності та збільшення зайнятості, спрямова-

них на суттєве зменшення кількості насе-

лення, яке перебуває за межею незабезпе-

ченості, та посилення соціальної інтеграції 

(в т.ч. через стабільну систему освіти, охо-

рони здоров’я та інших соціальних послуг 

для всього населення) [13].  

Згідно з Конституцією України 

держава забезпечує соціальну спрямова-

ність економіки (частина четверта статті 

13), що є основою для реалізації соціаль-

них прав громадян, зокрема їх права на со-

ціальний захист та достатній життєвий рі-

вень. Відповідно до Основного Закону 

України «кожен має право на достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що 

включає достатнє харчування, одяг, жит-

ло» (стаття 48), «пенсії, інші види соціаль-

них виплат та допомоги, що є основним 

джерелом існування, мають забезпечувати 

рівень життя, не нижчий від прожиткового 

мінімуму, встановленого законом» (части-

на третя статті 46). Положення цих статей 

Основного Закону України конкретизують 

конституційне визначення України як со-

ціальної держави, що передбачає участь 

суспільства в утриманні тих осіб, які через 

непрацездатність або з інших незалежних 

від них причин не мають достатніх засобів 

для існування [7].  

Офіційно процес формування соці-

альних стандартів та створення системи 

соціальних стандартів, гарантій та норма-

тивів в державі розпочався із прийняттям 

Закону України «Про прожитковий міні-

мум» (1999 р.) [16] та Закону України 

«Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» (2000р.) [15]. 

Закон України «Про державні соці-

альні стандарти та державні соціальні га-

рантії» визначає поняття «державні соціа-

льні стандарти», «державні соціальні гара-

нтії», «прожитковий мінімум», «соціальні 

норми і нормативи», «нормативи витрат». 

Головна мета розробки соціальних 

стандартів – забезпечити в країні стабіль-

ність і мінімізацію соціального ризику.  

За визначенням енциклопедичного 

словника з економіки, стандарт - це зразок, 

еталон, модель, що приймаються за почат-

кові для зіставлення з ними інших подіб-

них об'єктів (предметів) [6]. 
Фінансово-економічний словник 

трактує державні соціальні стандарти як 

гарантований державою рівень послуг на 

одного мешканця в межах усієї території 

країни, який надається місцевими органа-

ми самоврядування і фінансується за кошт 

місцевих бюджетів. Цей показник викори-

стовують для розрахунку мінімального мі-

сцевого [5].  
Державні соціальні стандарти за-

стосовуються у різних сферах нашого жит-

тя. Зокрема це доходи населення, соціаль-

не обслуговування, житлово-комунальне 

господарство, транспорт та зв’язок, охоро-

на здоров’я, забезпечення навчальними 

закладами, обслуговування закладами ку-

льтури та спорту, побутове обслуговуван-

ня, торгівля та громадське харчування, со-

ціальна робота з дітьми, молоддю та різ-

ними категоріями сімей тощо. 
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Таким чином, на основі соціальних 

стандартів визначаються розміри основних 

соціальних гарантій: мінімального розміру 

заробітної плати, мінімального розміру пе-

нсії за віком, неоподаткованого мінімуму 

доходів громадян, розмірів державної со-

ціальної допомоги та інших соціальних 

виплат.  

Принципами формування держав-

них соціальних стандартів і нормативів є 

[15]:  

забезпечення визначених Конститу-

цією України соціальних прав та держав-

них соціальних гарантій достатнього жит-

тєвого рівня для кожного; 

законодавчого встановлення найва-

жливіших державних соціальних стандар-

тів і нормативів; 

диференційованого за соціально-

демографічними ознаками підходу до ви-

значення нормативів; 

наукової обґрунтованості норм 

споживання та забезпечення; 

соціального партнерства; 

гласності та громадського контролю 

при їх визначенні та застосуванні; 

урахування вимог норм міжнарод-

них договорів України у сфері соціального 

захисту та трудових відносин.  

Відповідно до Закону України дер-

жавні соціальні стандарти трактуються як 

«встановлені законами, іншими норматив-

но-правовими актами соціальні норми і 

нормативи або їх комплекс, на базі яких 

визначаються рівні основних соціальних 

гарантій» [15]. Таке визначення, не розк-

риває в повному обсязі зміст поняття «со-

ціальні стандарти». Цим же Законом пе-

редбачено лише один державний соціаль-

ний стандарт – прожитковий мінімум, який 

визнано базовим, на основі якого визнача-

ються державні соціальні гарантії та стан-

дарти у сферах доходів населення, житло-

во-комунального, побутового, соціально-

культурного обслуговування, охорони здо-

ров’я та освіти. 

Разом з тим, в даному Законі відсу-

тнє визначення, що саме відносити до ста-

ндартів, тому що всі показники, які згаду-

ються в ньому, віднесено або до держав-

них соціальних нормативів, або до держа-

вних соціальних гарантій. 

Соціальні норми і нормативи у цьо-

му Законі визначено як показники необ-

хідного споживання продуктів харчування, 

непродовольчих товарів і послуг та забез-

печення освітніми, медичними, житлово-

комунальними, соціально-культурними 

послугами, а державні соціальні гарантії – 

як встановлені законами мінімальні розмі-

ри оплати праці, доходів громадян, пенсій-

ного забезпечення, соціальної допомоги, 

розміри інших видів соціальних виплат, 

встановлені законами та іншими нормати-

вно-правовими актами, які забезпечують 

рівень життя не нижчий від прожиткового 

мінімуму. 

В Державному класифікаторі соціа-

льних стандартів та нормативів передбаче-

но впровадження державних соціальних 

стандартів і нормативів у таких сферах, як 

доходи населення, соціальне обслугову-

вання, житлово-комунальне обслуговуван-

ня, транспортне обслуговування та зв’язок, 

охорона здоров’я, забезпечення навчаль-

ними закладами, обслуговування заклада-

ми культури, обслуговування закладами 

фізичної культури та спорту, побутове об-

слуговування, торгівля та громадське хар-

чування, соціальна робота з дітьми, мо-

лоддю та різними категоріями сімей, але 

він пропонує лише загальний опис критері-

їв та видів нормативів, за якими необхідно 

оцінювати надання тієї чи іншої безоплат-

ної послуги [4]. Якісне (змістовне) розк-

риття зазначених норм (часовий вимір на-

дання послуги, обсяги харчування, поря-

док оцінки ефективності тощо) не надаєть-

ся. Водночас, Державний класифікатор со-

ціальних стандартів та нормативів затвер-

джено не міжвідомчим наказом дотичних 

структур, а внутрівідомчим наказом Мін-

праці і соцполітики, тобто незрозуміло, 

яку юридичну силу має Класифікатор для 

структурних підрозділів органів влади поза 

межами вертикалі Мінсоцполітики. В До-

датку до Державного класифікатора нада-

но перелік центральних та місцевих орга-

нів виконавчої влади, відповідальних за 

розробку і виконання державних соціаль-

них стандартів та нормативів, здійснення 

моніторингу у сфері їх застосування та фі-

нансового забезпечення (зокрема, МОН-

Молодьспорт, МОЗ, Держстат, Рада Мініс-
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трів АР Крим, Держбуд тощо).  

Крім того, перелік відповідальних 

органів, зокрема в сфері соціального об-

слуговування громадян та надання соціа-

льних послуг, не переглядався з 2002 р., 

незважаючи на низку заходів щодо їх рео-

рганізації та внесення змін до відповідної 

частини законодавства, які відбулися про-

тягом 2002-2011 рр. Всі ці зміни не відбиті 

в Державному класифікаторі соціальних 

стандартів та нормативів, що значно 

ускладнює його застосування в якості но-

рмативного документа. 

Отже, в Україні практично не існує 

чітко визначених соціальних стандартів 

рівня та якості життя, які держава зо-

бов’язується забезпечити громадянам.  

Соціальні стандарти включають, 

але не зводяться до мінімальних соціаль-

них нормативів, які й мають гарантуватися 

державою. Мінімальний набір послуг та 

фізіологічна норма харчування не можуть 

задовольнити основні соціальні та культу-

рні потреби особи, особливо враховуючи 

те, що до прожиткового мінімуму 

«прив’язані» соціальні гарантії, які зазви-

чай є нижчими за нього [9].  

Також спостерігається певна розбі-

жність в визначенні соціальних стандартів 

науковцями. Так, Осовська Г. В. трактує 

соціальні гарантії як матеріальні та юри-

дичні заходи, що забезпечують реалізацію 

конституційних соціально-економічних та 

політичних прав членів суспільства. Кон-

ституцією України гарантується громадя-

нам право на працю, добровільний вибір 

професії, освіту та медичну допомогу. Со-

ціальні права визначають міру відповіда-

льності держави перед своїми громадяна-

ми, забезпечуючи людську гідність і пев-

ний рівень життя всім верствам населення 

[11]. 

Горєлов Н. А. дає наступне визна-

чення: «соціальні стандарти – це основні 

вимоги, що висуваються до розвитку соці-

альної сфери, якості життя, тощо. На осно-

ві аналізу їх дотримання можна визначити 

рівень життя. Розробка і впровадження со-

ціальних стандартів є складним завданням. 

На практиці, враховуючи це, розробляєть-

ся багаторівнева система соціальних стан-

дартів із виділенням мінімальних соціаль-

них нормативів» [14].  

Соціальний стандарт є підґрунтям 

для визначення обсягу ресурсів, необхід-

них для досягнення певного рівня забезпе-

ченості і задоволення потреб населення 

[1], а отже орієнтиром забезпечення висо-

кого рівня і якості життя.  

Разом з тим, як визначено в преам-

булі Концепції реформування системи со-

ціальних послуг (2007), соціальні стандар-

ти не можуть зводитися до грошових 

(споживчих) нормативів, регулюючи пере-

важно розподіл ресурсів для надання соці-

альних послуг (кошти на утримання закла-

дів соціального обслуговування), але не 

даючи змоги оцінити ефективність та 

впливу послуги на якість життя отримува-

ча. Нинішня структура соціальних станда-

ртів є суто кількісною, побудованою на 

грошових розрахунках, але вона не містить 

якісних показників рівня життя та добро-

буту (таких, наприклад, наприклад, як дос-

тупність соціальних закладів, рівень адре-

сності наданих послуг тощо) [8]. 

Таким чином, сьогодні державний 

соціальний стандарт в Україні формується, 

виходячи з мінімально припустимого, а не 

з необхідного споживання, що вимагає 

зміни . Держава повинна встановити гара-

нтовані нормативи забезпечення послуга-

ми сфери соціального захисту громадян. 

Соціальний стандарт повинен стати базо-

вим для визначення обсягу ресурсів, необ-

хідних для досягнення певного рівня за-

безпеченості і задоволення потреб насе-

лення, тобто орієнтиром забезпечення ви-

сокого рівня і якості життя. 

Закон також стверджує, що базовим 

державним соціальним стандартом є про-

житковий мінімум, встановлений законом, 

на основі якого визначаються державні со-

ціальні гарантії та стандарти у сферах до-

ходів населення, житлово-комунального, 

побутового, соціально-культурного обслу-

говування, охорони здоров’я та освіти [15]. 

Прожитковий мінімум визначено як 

«вартісну величину достатнього для забез-

печення нормального функціонування ор-

ганізму людини, збереження його здоров'я 

набору продуктів харчування, а також мі-

німального набору непродовольчих това-

рів та мінімального набору послуг, необ-
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хідних для задоволення основних соціаль-

них і культурних потреб особистості». 

Аналізуючи визначення прожитко-

вого мінімуму, можна дійти висновку, що 

воно не відповідає сутності категорії «ста-

ндарт». Мінімальні набори послуг, по-

перше, не можуть бути стандартом, це су-

перечить самому поняттю «стандарт», а 

по-друге, вони не можуть задовольнити 

«основні соціальні та культурні потреби 

особистості». Прожитковий мінімум, зрос-

таючи останнім часом декілька разів нарік, 

не забезпечує гідного рівня життя, він ли-

ше передбачає можливість забезпечення 

первинних та фізіологічних потреб люди-

ни (без урахування непередбачених потреб 

та потреб другого та вищих рівнів).  

У Глосарії з трудового права та со-

ціально-трудових відносин прожитковий 

мінімум визначено як рівень заробітної 

плати, достатній для задоволення основ-

них життєвих потреб сім’ї середнього роз-

міру в конкретній економіці [2].  

На думку В. М. Лукашевича, соціа-

льні гарантії – це сукупність матеріальних 

та юридичних засобів, що забезпечують 

соціальний захист людини, створюють ос-

нову для реалізації конституційних, соціа-

льно-економічних та соціально-політичних 

прав членів суспільства [10]. 

Державні соціальні гарантії закріп-

люються в конституціях держав як зо-

бов’язання у соціальній сфері.  

Основні державні соціальні гарантії 

та розміри деяких видів державної допо-

моги з урахуванням розмірів прожитково-

го мінімуму, встановлених Законом Украї-

ни «Про державний бюджет України на 

2012 рік» станом на 1 січня 2012 року на-

ведено в табл. 1 [12].  

В Україні сьогодні мінімальні гара-

нтії оплати праці працівників бюджетної 

сфери, соцвиплат застрахованим особам у 

системі соцстрахування та допомоги мало-

забезпеченим верствам населення є наба-

гато нижчими за прожитковий мінімум. 

Т а б л и ц я 1 

Основні державні соціальні гарантії, станом на 1 січня 2012 року 
Назва державної соціальної гарантії (грн.) 

Прожитковий мінімум в середньому на одну особу на місяць, у тому 

числі: 

1017 

Для працездатних осіб 1073 

Для осіб, які втратили працездатність 822 

Для дітей віком до 6 років 893 

Для дітей віком від 6 до 18 років 1112 

Мінімальна пенсія за віком 822 

Мінімальна заробітна плата:  

Місячна заробітна плата 1073 

Погодинна мінімальна заробітна плата 6,43 

Допомога на поховання: 

пенсіонерів 

2 пенсії 

застрахованих осіб 2200 

безробітних осіб 1073 

Допомога при народженні дитини:  

На 1 дитину (30 розмірів ПМ, у тому числі одноразово 10 ПМ, решта 

протягом 24 місяців) 

26790 

2 дитина (60 розмірів ПМ, у тому числі одноразово 10 ПМ, решта про-

тягом 48 місяців) 

53580 

3 дитина (120 розмірів ПМ, у тому числі одноразово 10 ПМ, решта про-

тягом 72 місяців) 

107160 

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю *:  

Для незастрахованих осіб 544 

Для застрахованих осіб  825 
*– без урахування поточної індексації 

Разом з тим, продовжується практи-

ка системного законодавчого закріплення 

норм (гарантований рівень прожиткового 

мінімуму, базовий розмір окладу І тариф-
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ного розряду), за допомогою яких здійс-

нюється маніпуляція державними соціаль-

ними гарантіями. Таким чином, за умов 

збереження чинного механізму визначення 

та затвердження соціальних стандартів і 

гарантій, створюється ситуація неможли-

вості скасування пільг за соціальною, а у 

низці випадків і за професійною ознакою. 

Єдиний вихід з цієї ситуації – поступове 

підвищення добробуту і збільшення реаль-

них доходів населення [9]. 

Офіційна величина прожиткового 

мінімуму на 2011 рік була визначена Уря-

дом з грубим порушенням Закону України 

«Про прожитковий мінімум».  

При її формуванні не враховувалася 

вартість наборів продуктів харчування, не-

продовольчих товарів і послуг для основ-

них соціальних і демографічних груп насе-

лення. Замість цього прожитковий мінімум 

на 2011 рік був обрахований виходячи із 

законодавчо встановленого прожиткового 

мінімуму у грудні 2010 року, збільшеного 

на індекс інфляції 2011 року.  

Це призвело до штучного занижен-

ня офіційної величини прожиткового міні-

муму. Так, розміри прожиткового мініму-

му, затверджені Верховною Радою Украї-

ни з січня 2011 року, вже виявилися зани-

женими порівняно з фактичним розміром 

прожиткового мінімуму у цінах березня на 

21 % [17]. Разом з тим, з 2000 року не пе-

реглядалися набори продуктів харчування, 

непродовольчих товарів та послуг для ви-

значення розміру прожиткового мінімуму, 

хоча ст. 3 Закону України «Про прожитко-

вий мінімум» визначено, що такий перег-

ляд здійснюється не рідше одного разу на 

п'ять років [16]. 

Проект постанови Кабміну «Про за-

твердження наборів продуктів харчування, 

непродовольчих товарів та послуг для ос-

новних соціальних і демографічних груп 

населення», підготовлений Мінекономіки 

у січні 2011 року за результатами науково-

громадської експертизи, не враховує реа-

льні зрушення в структурі споживання на-

селення країни, і в першу чергу – в струк-

турі споживання бідної частини населення.  

Соціальний експеримент, в ході 

якого п'ять добровольців з різних регіонів 

України місяць виживали на прожитковий 

мінімум, встановлений державою, довів, 

що суми коштів в 907 грн., 1124 грн. і бі-

льше 1200 грн., як це закладено в планах 

на поточний рік, недостатньо щоб забезпе-

чити просто харчування [3]. За даними 

Держкомстату, українці витрачають їжу 46 

% свого заробітку [12].  

Порівняння цін України з розвину-

тими країнами Європи (табл. 2), підтвер-

джує необхідність зміни основних соціа-

льних стандартів, щоб наші громадяни по-

чували себе не бідними, а шанованими і 

забезпеченими європейцями. 

Т а б л и ц я 2 

Показники середньої заробітної плати та витрат населення в 2011 р. 

Країна 
Середня заробітна 

плата, євро 

Оплата комунальних 

послуг, % 

Витрати на 

харчування, % 
Інше, євро 

Німеччина 3000 30 12 1700 

Швеція 2500 25-30 12-15 1375 

Польща  800 16-20 30 400-600 

Естонія 770 25 25 385 

Латвія 450 20 25 250 

Литва 400 30 25-30 150 

Україна 210 20-30 46 70 
*розраховано за даними Інтернет – видань 

 

За мінімальними підрахунками 

прожитковий мінімум повинен складати не 

менше 2356 гривен (ця цифра співпадає з 

нинішньою середньою зарплатою, на яку 

далеко не кожен може розраховувати). 

Таким чином, ми можемо ствер-

джувати, що в Україні не сформульовані 

стандарти, які б визначали рівень і якість 

життя. В основу соціальної політики нашої 

держави покладені соціальні мінімуми. На 

відміну від соціального мінімуму, соціаль-

ний стандарт виступає гарантією високого 

рівня і якості життя, який держава зо-

бов’язується забезпечити громадянам.  
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Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Проведене дослі-

дження свідчить про необхідність розро-

бки удосконаленої системи соціальних 

стандартів, яка б відповідала європейсь-

ким стандартам та забезпечувала гідний 

рівень життя населення. Реалізації стра-

тегії має передбачати поступові етапи 

досягнення цих стандартів протягом де-

кількох років окремо для кожної катего-

рії населення. З огляду на це, в основу 

розрахунку допомог необхідно закласти 

не прожитковий мінімум, як це визнача-

ється в діючих соціальних законах, а со-

ціальні стандарти. На виконання ст. 24 

Закону України «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії» 

необхідно запровадити механізм поточ-

ного корегування вартісної величини 

прожиткового мінімуму залежно від змі-

ни цін. Дані моніторингу свідчать, що 

протягом 2007-2011 рр. офіційна величи-

на прожиткового мінімуму щомісяця ви-

являлася заниженою порівняно з факти-

чним рівнем цін. 

Принципи забезпечення соціаль-

них стандартів та гарантій гідного рівня 

життя населення, повинні бути доповнені 

наступними положеннями: 

– необхідність приведення прин-

ципів формування наборів продуктів ха-

рчування, непродовольчих товарів і пос-

луг, на основі яких розраховується про-

житковий мінімум, у повну відповідність 

з вимогами статті 3 Закону України «Про 

прожитковий мінімум» та реальними фі-

зіологічними та соціальними потребами 

людини; 

– урахування вимог норм міжна-

родних договорів України щодо забезпе-

чення соціальних стандартів та гарантій;  

– законодавче визначення найваж-

ливіших державних соціальних стандар-

тів і нормативів за рахунок впроваджен-

ня чітких дефініцій сутності самих тер-

мінів «соціальні нормативи», «соціальні 

стандарти», та окреслення відповідних 

завдань, які вони мають виконувати, а 

також комплексного і системного харак-

теру цих термінів;  

– впровадження до практики соці-

ального управління системи соціальних 

стандартів, які визначають параметри 

нормальної, повноцінної життєдіяльності 

людини на відміну від прожиткового мі-

німуму. Доходи повинні забезпечувати 

не тільки харчування та придбання най-

необхіднішого одягу, але й оплату житла, 

медичну допомогу, освіту. 

– формування державних соціаль-

них гарантій на основі системи нормати-

вів з тим, щоб: а) забезпечити адресність 

їх спрямування, б) обґрунтувати адеква-

тні форми підтримки різних соціальних 

груп, що потребують соціального захис-

ту; в) здійснити перехід на грошові фор-

ми надання пільг. «Споживчий кошик» 

для визначення прожиткового мінімуму 

має бути доповнено витратами на купів-

лю або оренду житла, платні послуги 

охорони здоров’я, освіти, утримання ді-

тей в дошкільних закладах тощо. З цією 

метою є необхідним визначення прожит-

кового мінімуму на новій методологічній 

основі задля подальшого розрахунку ро-

змірів фактичних виплат соціальних га-

рантій і допомог; 

– введення диференційованого пі-

дходу до визначення нормативів соціа-

льного забезпечення відповідно до регіо-

нальних та соціально-демографічних 

особливостей;  

– забезпечення прозорості та гро-

мадського контролю при їхньому визна-

ченні та застосуванні. 

Реалізація запропонованих прин-

ципів сприятиме становленню України 

як високорозвиненої європейської соціа-

льної держави, яка забезпечує розвиток 

людського потенціалу, бере на себе від-

повідальність за соціальну справедли-

вість, соціальну безпеку та гарантії гід-

ного рівня життя населення. 
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УДК 331.522.4 

ЧЕРНЯВСЬКА Є. І. 

 

ІНСТИТУТИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ  
 

Стаття присвячена проблемі розвитку трудового потенціалу організації. Визнано, що в кон-

тексті теорії інститутів розвиток трудового потенціалу організації потребує удосконалення законо-

давства про підприємництво і підприємства як форм розвитку виробництва, визнання інституту най-

маної праці з гарантіями прав власності носіїв робочої сили, розвиток незалежних профспілок, удо-

сконалення інституту соціального партнерства. 

Ключові слова: ринкові відносини, організація,трудовий потенціал організації, інститути. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні 

головною проблемою на ринку праці Укра-

їни є дефіцит кваліфікованої робочої сили, 

причому практично в усіх галузях еконо-

міки. Особливо відчутний брак спеціаліс-

тів робітничих та інженерних професій: за 

даними державної служби зайнятості, на 

початок передкризового 2008 року 57% 

усіх заявлених вакансій припадали на ро-

бітничі професії [1]. Середній вік кваліфі-

кованих робітників у матеріальному виро-

бництві складає 50-55 років. Визивають 

турботу і якісні показники робочої сили. 

Питома вага робітників високої кваліфіка-

ції в Україні складає лише 10%, в той час 

коли в Сполучених Штатах Америки - 46%, 

у Федеративній Республіці Німеччина -

52% [2]. Сьогодні в Україні 28 % промис-

лових підприємств і 60% сільськогоспо-

дарських підприємств відчувають гостру 

нестачу кваліфікованих робітничих кадрів 

[3]. Існує реальна загроза довгострокової 

стагнації ринку кваліфікованої праці Укра-

їни. 

Причини кризового стану трудового 

потенціалу організацій, як і в цілому укра-

їнських підприємств й економіки, лежать, 

як сьогодні визнано, в площині розробок 

та введення в дію   інститутів нової еконо-

мічної системи. Дане положення повністю 

відноситься і до розвитку трудового поте-

нціалу, що зумовлює актуальність теми 

дослідження та статті. 

Аналіз публікацій. Проблемам ро-

звитку трудового потенціалу організацій 

вагоме значення приділяється в соціально-

економічній, демографічній, психологічній 

теоріях [4 - 10  та ін.]. Причому  введення в 

науковий обіг поняття "трудовий потенці-

ал" у вітчизняній науці відбулось ще в 70-

80 - ті роки минулого століття, коли поста-

ла проблема переосмислення ролі праці 

робітників у зв’язку з переходом до інтен-

сивного  шляху розвитку суспільного ви-

робництва та підприємств [7, с.56]. З пере-

ходом до ринкової економіки увага до 

проблем розвитку трудового потенціалу 

організації закономірно зростає. Об’єктом 

дослідження стають питання сутності, 

структури, напрямів розвитку трудового 

потенціалу ринкової організації, співвід-

ношення трудового потенціалу робітника 

та організації і т.д. [4, 6, 9, 10 та ін.].  В 

контексті ефективності економічних орга-

нізацій як ринкових структур важливе зна-

чення має дослідження розвитку трудового 

потенціалу організацій в рамках інститу-

ційного аналізу, що зумовлено специфікою 

ринків недосконалої конкуренції та ринко-

вих реформ в Україні. 

Метою статті є визначення голов-

них інститутів, що визначають розвиток 

трудового потенціалу організації. 

Виклад основного матеріалу.  На 

сьогодні теорія трудового потенціалу ор-

ганізації ще не має закінченої форми. В 

силу цього виокремимо в її структурі ті 

елементи, що складають основу для діяль-

ності щодо розвитку трудового потенціалу 

організації в рамках теорії інституту. 

1. На рівні поверхневих форм осно-

ву трудового потенціалу організації скла-

дає кількісний та якісний склад робітників, 

з їх особистими та трудовими характерис-

тиками, здібностями, тобто трудовий по-

тенціал робітників.  В цьому ракурсі роз-

виток трудового потенціалу організації 

приймає форму покращення  якісних хара-

ктеристик робочої сили, підвищення її 

кваліфікації, що позначається на зростанні 

продуктивності праці та якості продукції. 

Вирішення цієї проблеми може здійснюва-
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тися як за рахунок придбання якісної ро-

бочої сили на ринку праці, так і  за рахунок 

системи внутрішньо корпоративного на-

вчання, інвестицій в особистий фактор ви-

робництва.  

2. Трудовий потенціал, як обґрун-

товано підкреслює значна частина дослід-

ників, є системним утворюванням [4, с.70; 

6, с. 25]. Система завжди є більше  за ари-

фметичну сукупність її елементів. На підс-

таві праці індивідуальних робітників утво-

рюється колективна праця, що і забезпечує 

системний, синергетичний ефект. Наші до-

слідження показують, що у визначенні 

сутності трудового потенціалу організації 

як суб’єкту ринкової економіки необхідно 

враховувати і її соціально-економічну фо-

рму [10].  

Кооперації праці притаманно ефект 

виникнення безпосередньо суспільної про-

дуктивної сили праці, синергетичного ефе-

кту, що в умовах капіталістичної ринкової 

економіки приймає форму прибутку. В 

умовах ринкової економіки власник засо-

бів виробництва повинен організовувати 

економічну діяльність, процес праці таким 

чином, щоб праця робітників здійснювала-

ся за законами кооперації праці з прита-

манним їй кооперативним, синергетичним 

ефектом.  Таким чином, розвиток трудово-

го  потенціалу організації включає два мо-

менти. Перший – удосконалення кадрового 

складу персоналу. Другий – удосконалення 

процесу праці в контексті розвитку коопе-

ративного, синергетичного ефекту.  

3. В контексті соціально-

економічної форми, тобто системи вироб-

ничих відносин за марксистською редакці-

єю або індустріальних, промислових від-

носин за редакцією західних фахівців, в 

аналізі розвитку трудового потенціалу ор-

ганізації необхідно виокремлювати ракурс 

організаційно-економічних відносин і со-

ціально-економічних.   

В контексті організаційно-

економічних відносин необхідно відмітити 

наступне. Основу економічної діяльності 

організації,  тобто процесу праці, склада-

ють два фактори виробництва: особистий і 

матеріально-технічний. Для отримання 

прибутку, ефективної організації праці, а 

тим самим і розвитку  трудового потенціа-

лу організації принципове значення має 

матеріально-технічне оснащення виробни-

цтва. Стан матеріально-технічної основи 

повинен відповідати критеріям ефективно-

сті розвитку кооперації праці, підвищенню 

продуктивності праці робітників як умови 

отримання прибутку.  В даному пункті 

здійснення економічної діяльності україн-

ськими підприємства має суттєві пробле-

ми. За станом технічної основи виробниц-

тва в Україні нові власники колишніх дер-

жавних підприємств, засобів виробництва 

не показують очікуваного покращення пі-

двищення технічного рівня виробництва.  

У перед кризовий 2008 р. період стан зносу 

основних фондів по основним галузям 

промисловості виглядав так:  

- гірничодобувна промисловість — 

45,9%; 

- переробна промисловість — 55,3%; 

- енергетика — 57,9%;  

- будівництво — 55,8%; 

За офіційними даними знос основ-

них фондів підприємств України складає 

від 50% до 60%. Але багато експертів вва-

жає, що ця сума значно вища і становить 

близько 80-90% [11, с. 58]. Низьких техні-

чний рівень виробництва негативно позна-

чається і на розвитку трудового потенціалу 

працівників.  

В контексті соціально-економічних 

відносин розвиток трудового потенціалу 

організації відображає відносини між най-

маними працівниками і роботодавцями – 

власниками засобів виробництва. Їх суміс-

на діяльність забезпечує створення доданої 

вартості і це є основою єдності їх інтересів 

стосовно розвитку процесу праці, органі-

зації. Додана вартість розподіляється між 

вказаними суб’єктами. Зрозуміло, що в да-

ному ракурсі інтереси сторін різні, кожен 

учасник бажає для себе більшого доходу.  

Теоретично найманий працівник за зако-

нами ринку повинен отримувати заробітну 

плату на рівні вартості товару робоча сила. 

Роботодавець теоретично повинен привла-

снювати ефект колективної праці. Зрозумі-

ло, що коли найманий працівник має більш 

досконалі засоби виробництва, то ефект 

колективної праці буде більш значущим. 

Звідси випливає об’єктивна необхідність 
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удосконалення технічної підсистеми орга-

нізації. 

В системі ринкових відносин роз-

поділ доданої вартості між найманими ро-

бітниками і роботодавцями – це непростий 

процес та процедура. Пропорція розподілу 

доданої вартості  залежить від низки фак-

торів. Майже до кінця ХІХ ст.. вважалося, 

що всі питання заробітної плати лежать в 

площині  кон’юнктури ринку праці. Потім 

під дією Парижської комуни, законодавчо-

го визнання профспілок, страйків, револю-

ційних рухів, комуністичної теорії було 

усвідомлено, що трудові відносини повин-

ні регулюватися і на підставі трудового 

права, що зумовило його виокремлення в 

самостійну галузь права. Соціально-

економічний розвиток на підставі ринко-

вих відносин закономірно вів признання та 

введення в науковий оборот інституціона-

льної теорії. 

Необхідно відмітити, що сьогодні 

теорія інститутів ще не носить завершено-

го характеру. Предметом дискусій є само 

визначення інституту, закономірностей 

його розвитку, об’єктивних основ і т.д. Ра-

зом з тим найважливіша роль інститутів як 

передумови соціально-економічного  роз-

витку економічної діяльності є загальноп-

рийнятою.  Інститути є одним із вагоміших 

параметрів організації суспільного життя, 

економічних процесів. Вони мають 

об’єктивні основи розвитку. Інститути 

охоплюють всі елементи економічної сис-

теми, в тому числі і розвиток трудового 

потенціалу організації. В економіці інсти-

тути є організаційними формами виробни-

чих відносин, що регулюють їх характер.  

Регулювання характеру виробничих відно-

син повинно проводитись в контексті ба-

лансу економічних інтересів, які під дією 

розвитку економічних процесів змінюють-

ся, створюючи тим самим необхідність 

внесення змін у інститути. 

Проведені теоретичні дослідження 

показують, що у визначенні  поняття ін-

ституту як регулятора характеру  виробни-

чих відносин – відносин між суб’єктами 

економічної діяльності, необхідно виокре-

млювати наступні аспекти: 

1) духовна позиція учасників, що 

виявляється у формі ідей, уявлень, забобо-

нів, різних цінностей і так далі, виступаю-

чих спонукальним або де мотиваційним 

фактором  трудової діяльності, відношення 

до праці, її результатів;  

2) структури, за допомогою яких 

організовується діяльність  людей. Даний 

аспект потребує пояснення. Організації як 

суб’єкти ринкових відносин не є інститу-

тами. Але організації як соціально-

економічні утворення, системи внутрішньо 

фірмових і між фірмових відносин, що 

створюються і діють на підставі певних 

норм, правил є інститутами. Актуальне 

значення для українських підприємств є їх 

перевірка на відповідність їх нормам кла-

сичних ринкових організацій. Наприклад, 

розвиток акціонерних товариств в Україні 

набув сили головним чином в аспекті форм 

і організацій роздержавлення власності на 

засоби виробництва, а не розвитку корпо-

ративного виробництва через централіза-

цію вільних коштів і капіталів в Україні; 

3)  правила (у широкому сенсі сло-

ва, включаючи форми звичок, звичаїв, 

права, норми, механізми) як закони розви-

тку суспільних відносин, економічної дія-

льності. Правила визначають рамки, поря-

док, характер або форми взаємодій між 

людьми, структурами, тобто є організацій-

ними формами виробничих відносин і ві-

дображають інтереси учасників економіч-

ної діяльності.  

Необхідно підкреслити, що 

функціонування інститутів потребує при-

знання того, що правила можуть порушу-

ватись. Тому складовою теорії інститутів є 

поняття визначення порушників та прий-

няття до них санкцій незалежно від сану 

порушника. Безумовно, ефективне вияв-

лення порушників правил та їх покарання 

можливе за наявності у суспільстві 

відповідного органу, інституту. Як свід-

чить досвід розвинених країн, найкращим 

органом захисту прав власності, захисту в 

розробці та прийманні державних законів  

відповідно до економічних законів розвит-

ку ринкової економіки, інтересів суб’єктів 

економічної діяльності  є незалежний суд. 

Україна, на жаль, ще не вирішила пробле-

му створення незалежної системи судів.  

Тому першочергове значення у розвитку 

ринкової економіки, трудового потенціалу 
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є удосконалення інституціональної скла-

дової розвитку економічної системи, а 

саме законодавства з питань підприєм-

ництва, розвитку організацій, формуван-

ня нового характеру соціально-трудових 

відносин, що безпосередньо мають від-

ношення до розвитку трудового потенці-

алу організацій. Актуальне значення для 

розвитку трудового потенціалу організа-

ції створення та удосконалення наступ-

них інститутів:  

- удосконалення законодавства з 

питань підприємництва, підприємств, що 

забезпечують розвиток виробництва, 

створення нових робочих місць. Особли-

во актуальне значення для України сьо-

годні має прийняття законів про акціоне-

рні товариства як форми розвитку корпо-

ративного виробництва. За оцінками ек-

спертів в Україні сьогодні налічується  

біля 100 млрд. дол. США вільних коштів 

і капіталів, які не використовуються в 

економічній діяльності. За умовами ная-

вності  інститутів гарантій прав власнос-

ті, схоронності та цільового використан-

ня коштів за підпискою за ці кошти мож-

на було б створити нові підприємства, 

робочі місця, створюючи тим самим 

умови для розвитку трудового потенціа-

лу особистості, країни та організацій. В 

організаційному плані даний аспект удо-

сконалення інституціональної складової 

розвитку підприємництва та трудового 

потенціалу організацій пов'язан з прове-

денням судової реформи, перетворенням 

судів в незалежні судові організації, що 

ефективно виконують захист прав влас-

ності, операції з їх передачею. Сьогодні 

суди неефективно виконують ці функції. 

Більш того, суди своїми рішеннями не 

рідко провокують рейдерские захоплен-

ня;  

- необхідно визнати інститут най-

маної праці з гарантіями прав власності 

носіїв робочої сили. За цим інститутом 

рівень мінімальної заробітної плати по-

винен відповідати умовам відтворення та 

функціонування робочої сили простої 

праці. Принципове значення має також 

визнання рівня середньої  заробітної пла-

ти, як умови  зростання продуктивності 

праці і якості життя. За рівнями мініма-

льної і середньої заробітної плати Украї-

на суттєво відстає від всіх країн Євросо-

юзу та окремих країн СНД. Для порів-

няння: середній рівень погодинної заро-

бітної плати в Європі складає 11 євро, в 

США – більше 7 доларів, в Україні – 3,84 

грн., тобто 0,48 дол. США. За  розрахун-

ками МОП, якщо  ціна однієї години праці  

становить менше 3 дол. США, то така заробі-

тна плата не володіє мотиваційним, стиму-

люючим характером. 

Причина такого стану лежить в 

площині порушення економічних законів 

ринкової економіки, прав власності на 

робочу силу її носіїв, про що свідчать на-

ведені дані. В обґрунтуванні низького 

рівня заробітної плати окремі дослідни-

ки, законодавці посилаються на дію за-

кону попиту і пропозиції. В такому під-

ході необґрунтовано не враховується те, 

що робоча сила в умовах ринкової еко-

номіки є товаром і як всякий товар вона 

має вартість, яка визначається витратами 

її відтворення. Закон попиту і пропозиції 

впливає на рівень  заробітних плат, але 

він не може діяти у всіх галузях економі-

ки в контексті зниження заробітної плати 

нижче її вартості; 

 - формування незалежних проф-

спілок, як гаранта приватних прав носіїв 

робочої сили. Сьогодні вкрай потрібне 

внесення змін в Закон України "Про профе-

сійні спілки, їх права та гарантії діяльно-

сті". Членами профспілкових організацій 

не можуть бути роботодавці, оскільки 

профспілки – це організації  найманих 

працівників, захисту їх інтересів; 

- удосконалення законодавства з 

приводу послуг найманої праці в кон-

тексті реальної моделі соціального парт-

нерства як умови узгодження інтересів 

головних учасників організацій, осіб, що 

об’єктивно мають зацікавленість у роз-

витку трудового потенціалу організацій 

як умови їх високої прибутковості.  

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. В економіці інститу-

ти є організаційними формами виробни-
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чих відносин, що визначають їх харак-

тер. В контексті ефективного розвитку 

інститути повинні відображати баланс 

інтересів учасників економічної діяльно-

сті. Розвиток трудового потенціалу як 

основа прибутковості організацій на су-

часному етапі ринкових реформ потребує 

удосконалення перш за все  інституту  

законодавства з питань підприємництва і 

підприємств, що забезпечують розвиток 

виробництва, створення нових робочих 

місці. Особливе значення в цьому ракур-

сі має прийняття законів про акціонерні 

товариства як форм розвитку корпорати-

вного виробництва. Важливе значення 

для ефективного розвитку трудового по-

тенціалу організації має признання ін-

ституту найманої праці з гарантіями прав 

власності носіїв робочої сили, розвиток 

незалежних профспілок, а також  удо-

сконалення інституту соціального парт-

нерства. 
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УДК 331.107 

ШЕМЯКОВ О. Д. 

 

РОЛЬ, МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 
 

У статті проведено оцінку значення соціального діалогу у стратегії розвитку виробничої де-

мократії, визначено його роль і місце в управлінні соціально-трудовими відносинами; показано взає-

мозв'язок трансформації конфліктів в страйки в залежності від становлення національного законодав-

ства на базі міжнародних норм і стандартів щодо ведення соціального діалогу; визначено стратегію 

розвитку виробничої демократії на рівні суб’єктів господарювання як спосіб досягнення високого 

рівня демократизації взаємовідносин між найманими працівниками, роботодавцями та державою. 

Ключові слова: суспільство, трудовий потенціал, соціальний діалог, виробнича демократія. 

 

Постановка проблеми. У процесі 

переведення народногосподарського ком-

плексу держави на нові умови господарю-

вання, базовим принципом яких є багатоу-

кладність економіки, відбувся докорінний 

якісний злам соціальної структури, зміни-

лася система цінностей і регуляторів від-

носин між людьми. Усе це природно змі-

нило форми і методи управління взаємос-

тосунками між суб’єктами соціально-

трудових відносин (СТВ). Управління со-

ціально-трудовими відносинами має й ін-

шу цінність: воно знижує базу для соціа-

льних конфліктів, визначає провідну роль 

держави в створенні умов щодо розвитку 

виробничої демократії, яка дозволяє більш 

повно й цивілізовано реалізовувати одне з 

основних прав людини - право на працю, і 

в результаті – робить економіку ефектив-

нішою. Слід зазначити, що ефективна вза-

ємодія сторін СТВ і стратегія розвитку ви-

робничої демократії залежать від обраного 

державою напряму побудови суспільства 

та наявності національних законодавчих 

актів, що відповідають вимогам міжнарод-

них стандартів. Якщо говорити про розви-

ток виробничої демократії, то її стратегія 

якраз і полягає у досягненні високого рівня 

демократизації взаємовідносин між 

суб’єктами СТВ з метою підвищення якос-

ті життя найманих працівників. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Проте, як показує національній 

досвід взаємодії сторін соціально-трудових 

відносин [1-8], ситуація, що склалася у со-

ціально-трудовій сфері, не сприяє досяг-

ненню тривалої соціально-економічної 

стабільності та гальмує процес розвитку 

виробничої демократії. 

У Європейських країнах з сучасною 

світовою економікою для управління про-

цесами взаємодії використовується соціа-

льний діалог (СД). Документами Міжна-

родної організації праці (МОП) визначено, 

що СД «…виявився цінним демократич-

ним засобом вирішення соціальних про-

блем…» [9, с. 2-3].  

Цікавим з наукової точки зору є те, 

що згідно з Європейським досвідом [10] 

наявність соціального діалогу, завдяки 

якому узгоджуються інтереси суб’єктів 

соціально-трудових відносин, що значною 

мірою сприяє гуманізації цих відносин та в 

свою чергу створює умови щодо стрімкого 

розвитку виробничої демократії на підпри-

ємствах. Отже, становлення соціального 

діалогу і розвиток виробничої демократії 

тісно пов’язані між собою. 

Мета статті. Виходячи з цього та-

використовуючи загальнонаукові методи 

пізнання (індукції, аналізу й синтезу), ви-

значимо роль, місце та значення соціаль-

ного діалогу у стратегії розвитку виробни-

чої демократії на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. За-

кладені протиріччя між «трудом» і «капі-

талом» на різних стадіях розвитку суспіль-

ства завжди призводили до виникнення 

суперечок між суб’єктами СТВ. Головна 

суперечність між суб'єктами соціально-

трудових відносин полягає в тому, що вла-

сники (роботодавці), бажаючи одержати 

максимальний прибуток, намагаються за-

низити вартість робочої сили, а працівни-

ки, бажаючи одержати максимально висо-
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ку зарплату, намагаються максимально за-

вищити її вартість. Отже, якщо стороні 

власників вдасться непомірно занизити ва-

ртість праці, то це може призупинити від-

новлення робочої сили і навіть зупинити 

підприємство. Разом з тим надумано зави-

щена вартість праці також може спричини-

ти його неплатоспроможність і подальшу 

ліквідацію. Для вирішення цієї суперечно-

сті сторонам необхідно знайти спосіб вза-

ємодії, який би дозволив збалансувати їхні 

інтереси.  

Як зазначено у дослідженнях [11-

19,20], соціальні, економічні, психологічні 

та правові аспекти взаємодії індивідів і со-

ціальних груп породжують соціально-

трудові відносини, які виникають у проце-

сі трудової діяльності, а їхніми суб'єктами 

виступають власники на засоби виробниц-

тва, наймані працівники та в деяких випа-

дках держава. Безумовно, що сторонами 

цих суб’єктів являються представницькі 

органи, які формуються у відповідності до 

національного законодавства. 

Як бачимо, для того, щоб вирішити 

проблему суперечностей, необхідно задія-

ти в один процес безліч елементів, які зна-

ходяться в стосунках і зв'язках один з од-

ним, тобто створити систему управління 

соціально-трудовими відносинами.  

У нашому випадку система управ-

ління соціально-трудовими відносинами – 

це сукупність елементів та відносини у со-

ціально-трудовій сфері, взаємодія яких по-

винна забезпечити: 

по-перше, участь найманих праців-

ників в управлінській діяльності суб’єктів 

господарювання; 

по-друге, демократизацію процесу 

взаємодії між найманими працівниками і 

роботодавцями; 

по-третє, врегулювання розбіжнос-

тей між представницькими органами 

суб’єктів СТВ; 

по-четверте, активність людського 

персоналу та пошук компромісів з метою 

підвищення конкурентоспроможності, 

адаптивності та ефективності виробництва. 

Такий підхід дозволяє на виробни-

чому рівні спрямувати процес вирішення 

суперечностей у цивілізоване русло, що 

також сприяє забезпеченню соціальної 

безпеки у суспільстві. 

Досвід розвитку європейських дер-

жав із ринковою системою господарюван-

ня [12] довів, що для забезпечення соціа-

льної безпеки в державі потрібна нова фо-

рма взаємостосунків між складовими сис-

теми СТВ, і, що у процесі тривалого періо-

ду розвитку вони набули форми соціально-

го діалогу, який будується на демократич-

них принципах взаємовідносин. Спираю-

чись на Європейський досвід, важливо за-

значити, що між досягненням соціально-

економічної стабільності в суспільстві та 

демократизацією ведення СД спостеріга-

ється функціональний зв’язок, який поля-

гає у тому, що зміна одного з них завжди 

супроводжується зміною іншого. Європей-

ська практика розглядає соціальний діалог 

як відносини між соціальними суб'єктами 

суспільства з приводу їхньої соціальної 

справедливості щодо задоволення матеріа-

льних і соціальних потреб; різноманіття 

форм спілкування; взаємодії соціальних 

груп; зіставлення соціальних цінностей та 

обґрунтування можливостей оптимізації 

соціально-економічних відносин.  

Національний досвід взаємосто-

сунків між складовими системи СТВ ука-

зує на те, що передумовою реального фор-

мування соціального діалогу в Україні ста-

ло переведення народногосподарського 

комплексу держави на нові умови госпо-

дарювання, які суттєво змінили взаємосто-

сунки між найманими працівниками, робо-

тодавцями та органами виконавчої влади 

держави. Слід звернути увагу на те, що зі 

зміною системи господарювання розпо-

чався період  виникнення трудових кон-

фліктів (спорів) між суб’єктами СТВ, що 

дестабілізувало соціально-економічну си-

туацію у суспільстві.  

Як зазначено в роботах авторів і 

згідно зі статистичними даними [1, 2, 4-6, 

21-29] в Україні спонтанно почали виника-

ти колективно-трудові конфлікти (КТК), 

які згодом переростали у страйки (рис.1). 

Характерною рисою цього періоду є те, що 

в Україні великими кроками розпочалося 

формування олігархічного капіталу, який 

не передбачав гідну оплату праці і не до-

пускав участі найманих працівників в 
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управлінні підприємствами. Таке відно-

шення до найманих працівників спровоку-

вало кризу у взаємостосунках між 

суб’єктами СТВ (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка виникнення конфліктних трудових спорів між суб’єктами СТВ в Україні 

Так, у Донецькій області таким пе-

ріодом вважаються 1995-2001 роки, а в ці-

лому в Україні – 1995 по 2004 роки (табл. 

1). 

Т а б л и ц я 1 

Динаміка виникнення конфліктних ситуацій між суб’єктами СТВ  

Період 

(рік) 

Кількість 

КТК (спо-

рів) в 

Україні 

Кількість 

КТК (спо-

рів) 

в Донецькій 

області 

Кількість 

конф-х си-

туацій (оди-

ниць) в 

Україні 

Кількість 

конф-х ситу-

ацій (оди-

ниць) 

в Донецькій 

області 

Кількість під-

приємстві, 

де відбулися 

страйки (оди-

ниць) 

в Україні 

Кількість підпри-

ємств, 

де відбулися 

страйки (одиниць) 

в Донецькій  

області 

1995 247 47 247 47 247 47 

1996 1269 301 1269 301 1269 301 

1997 1162 346 1162 346 1162 346 

1998 687 47 687 47 687 47 

1999 421 35 688 35 290 35 

2000 588 32 1109 32 76 32 

2001 554 13 964 13 31 13 

2002 409 1 1816 1 97 0 

2003 244 1 1132 3 13 1 

2004 222 25 1028 39 4 0 

2005 243 26 896 43 0 0 

2006 246 37 936 47 0 0 

2007 193 25 826 29 24 3 

2008 373 20 725 20 12 7 

2009 176 22 182 46  2 

2010 160 8 8 8   

 

Слід також зазначити, що у 1996 році 

в страйках взяли активну участь понад 26 

тисяч працівників підприємств. З цієї ж при-

чини в 2003 році обсяг недоотриманої про-

дукції в Донецькій області склав 499,1 млн. 

грн. [11]. Страйки показали, що взаємовід-

носини між роботодавцями і найманими 

працівниками знаходяться в критичній фазі, 

а законодавча база неспроможна забезпечити 

реалізацію соціальних стандартів і нормати-
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вів життя громадян. Вони також довели, що 

в умовах ринкової системи господарювання 

чинна система взаємодії роботодавців з най-

маними працівниками не дозволяє в повній 

мірі збалансувати інтереси сторін перегово-

рного процесу. До того ж, представницькі 

органи суб'єктів СТВ нездатні своєчасно ре-

агувати на виникнення розбіжностей між 

ними. У результаті діюча система державно-

го управління не спрацювала належним чи-

ном, а її складові та суспільство деякий час 

розвивалися самі по собі. За цей час еконо-

міці країни було завдано значних збитків, 

проте, вони змусили державу стати на шлях 

пошуку більш ефективних форм та методів 

впливу на процеси взаємодії суб’єктів соціа-

льно-трудових відносин, які б забезпечили 

зазначену координацію їх дій. 

Виникнення КТК та їхні причини до-

сліджувалися в роботах вітчизняних і зару-

біжних учених. Так, за даними моніторингу 

соціально-політичних процесів в Україні і на 

думку вчених Паніної Н.В. й Головахи Є.І. 

[30] на сьогодні очікування на конструктив-

ну функцію соціальних конфліктів не випра-

вдовується. Воно є абстракцією, а масові со-

ціально-трудові конфлікти мають руйнівний 

характер для економіки країни в цілому.  

Результати моніторингу [31] свідчать, 

що кількість охочих взяти участь у конфлік-

тах збільшується в порівнянні з тими, хто 

готовий і далі терпіти матеріальні труднощі. 

Це означає зростання соціальних протестів 

найманих працівників у відповідь на незба-

лансовані дії органів виконавчої влади й ро-

ботодавців стосовно недотримання визначе-

них соціальних стандартів і нормативів яко-

сті життя. 

У своїй роботі 32 Борисов В.А. про-

вів глибокий аналіз протиріч та причин ви-

никнення колективно-трудових конфліктів у 

вугледобувних регіонах. Цей аналіз дозволяє 

на прикладі шахтарських хвилювань в умо-

вах ринкової економіки, зрозуміти природу 

соціальних протестів в процесі СТВ між ро-

ботодавцями (власниками) і найманими пра-

цівниками. 

У працях [1-8,  21-27] при досліджен-

ні мотивів протестної поведінки працюючих  

визначено, що емоційний сплеск обурень і 

протестів громадян та велику кількість 

страйків спровокували: 

по-перше, недотримання роботодав-

цями законодавства про працю, у тому числі 

й значна заборгованість із виплати заробіт-

ної плати; 

по-друге, використання представни-

ками власника і держави силового (владного) 

методу вирішення будь-яких розбіжностей 

між суб'єктами СТВ. Сила в даному випадку 

використовувалася не тільки для управління 

конфліктами, але й для їхнього запобігання 

через штучну культивацію відчуття страху; 

по-третє, спроба роботодавців і дер-

жави ухилитися від залучення найманих 

працівників у процес виготовлення продук-

ції і формування якості життя людини; 

по-четверте, невідповідність  націо-

нальної правової бази вимогам міжнародних 

нормативно-правових актів (стандартів) сто-

совно демократизації ведення соціального 

діалогу. 

Спрямування політичного курсу на 

вступ до європейської спільноти та необхід-

ність вирішення накопичених проблем у со-

ціально-трудовій сфері змусило законодавчі 

органи держави провести велику роботу що-

до приведення національних законодавчих 

норм у відповідність із вимогами міжнарод-

них стандартів, що дозволило за роки неза-

лежності сформувати національну нормати-

вно-правову базу по сприянню розвитку ве-

дення соціального діалогу між сторонами 

соціально-трудових відносин.  

Так, до базових нормативно-правових 

документів слід віднести: 

Закон України «Про державні соціа-

льні стандарти та державні соціальні гаран-

тії» [14] і Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про реалізацію статей 24 і 27 За-

кону України «Про державні соціальні стан-

дарти та державні соціальні гарантії» [15], 

які визначають національні соціальні стан-

дарти якості життя; 

Закон України «Про колективні дого-

вори і угоди», який сприяє пошуку балансу 

інтересів між суб’єктами СТВ; 

Конституція України [16], Закон 

України «Про порядок вирішення колектив-

них трудових спорів (конфліктів)» [17] та 

Рекомендація МОП №130 «Щодо розгляду 

скарг на підприємствах з метою їх вирішен-

ня» [18], у відповідності до яких здійснюєть-

ся регулювання соціально-трудові відносин; 

Закон України «Про соціальний діа-

лог» [13], який формує систему ведення со-

ціального діалогу, що визначає правові ос-

нови організації і порядок ведення соціаль-

ного діалогу, що сприяє виробці соціально-
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економічної політики, ефективно регулює 

соціально трудові відносини та забезпечує 

якість життя у суспільстві. 

На думку експертів МОП Рихлі Л. та 

Прітцер Р. «Соціальний діалог – це не лише 

форма управління кризою. На жаль, іноді 

уряди звертаються до соціальних партнерів 

лише у випадку економічної кризи, шукаючи 

їхньої підтримки у вжитті непопулярних за-

ходів. Такий підхід докорінно помилковий, 

оскільки діалог повинен ґрунтуватися на 

взаємній довірі та впевненості, що досяга-

ються роками доброчесної співпраці. Соціа-

льний діалог повинен використовуватися не 

лише за несприятливих, але й за сприятли-

вих економічних обставин» [12, с. 7-8]. 

Згідно до Закону України [13], соціа-

льний діалог, це «…- процес визначення та 

зближення позицій, досягнення спільних 

домовленостей та прийняття узгоджених рі-

шень сторонами соціального діалогу, які 

представляють інтереси працівників, робо-

тодавців та органів виконавчої влади і орга-

нів місцевого самоврядування з питань фор-

мування та реалізації державної соціальної 

та економічної політики, регулювання тру-

дових, соціальних, економічних відносин» 

[13, Ст. 1]. 

Характерною рисою сучасного етапу 

розвитку взаємостосунків між суб'єктами 

соціально-трудових відносин в Україні, який 

розпочався з прийняттям в 1998 році Законів 

України «Про колективні договори і угоди» і 

«Про порядок вирішення колективних тру-

дових  спорів (конфліктів)», є перехід від 

стихійного їхнього формування до цивілізо-

ваного у рамках дії соціального діалогу. Та-

ким чином, лише з появою в 1998 році 

національно-правового механізму регулю-

вання договірних відносин колективно-

трудові конфлікти практично перестали 

трансформуватися у страйки (рис.2), а їх за-

гальна кількість почала суттєво скорочува-

тися (табл.1). 

Отже, опираючись на проведене дос-

лідження, можна зробити висновок, що соці-

альний діалог виконує роль механізму, який 

призводить в дію систему управління соціа-

льно-трудовими стосунками з метою підви-

щення якості життя найманих працівників. 

При цьому він займає ключову роль у взає-

модії її суб’єктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динаміка виникнення страйків 

 
Європейський і національний досвід 

[9, 11, 12, 33] довів, що соціальний діалог є 

складним, багатофункціональним, соціаль-

но-психологічним феноменом, який прони-

зує весь життєвий простір людини як на 

психофізичному рівні, так і на рівні соціаль-

но-трудових відносин між людьми. Базовим 

принципом такого діалогу є принцип «три-

партизму» або «біпартизму». До того ж, со-

ціальний діалог сприяє демократичному роз-

витку взаємовідносин і протистоїть надмір-

ному тиску однієї зі сторін СТВ.  

Разом з тим, слід звернути увагу на те, 

коли соціальний діалог ведеться на тристо-

ронній основі, держава виступає як суб’єкт 

соціально-трудових відносин. В даному ви-

падку сторонами соціального діалогу є орга-

ни виконавчої влади, профспілки та органі-

зації роботодавців. Якщо на виробничому 

рівні СД відбувається на двосторонній осно-

ві, то держава не є суб’єктом соціально-

трудових відносин, проте, органи виконавчої 

влади по запрошенню сторін можуть брати 

участь у його веденні з другим статусом. 
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Отже, сторонами соціального діалогу 

є: 

на міжнародному рівні – міжнародні 

об’єднання професійних спілок і міжнародні 

об’єднання організацій роботодавців;  

на національному рівні: 

 національна тристороння соціаль-

но-економічна рада, яка створюється Прези-

дентом України, яка утворюється з предста-

вників Кабінету Міністрів України, всеукра-

їнських професійних спілок та їхніх об'єд-

нань, всеукраїнських об'єднань організацій 

роботодавців. Рішення Національної ради 

мають рекомендаційний характер. Рішення 

Національної ради, прийняті в межах її пов-

новажень, є обов'язковими для  розгляду ор-

ганами виконавчої влади та органами місце-

вого самоврядування, організаціями  профе-

сійних спілок та роботодавців. 

 всеукраїнські об’єднання профе-

сійних спілок, всеукраїнські об’єднання ор-

ганізацій роботодавців та Кабінет Міністрів 

України. На цьому рівні укладається Генера-

льна угода між Кабінетом Міністрів України, 

всеукраїнськими об’єднаннями організацій 

роботодавців і підприємців та всеукраїнсь-

кими профспілками і профоб’єднаннями ві-

дповідно до Закону України «Про колектив-

ні договори і угоди». Генеральна угода є ба-

зовою для  укладання угод на всіх рівнях, у 

тому числі на виробничому, але її дія не роз-

повсюджується на всі суб’єкти підприємни-

цької діяльності. 

на галузевому рівні – всеукраїнські 

професійні спілки, організації роботодавців 

та їхні об’єднання, органи державного 

управління, органи виконавчої влади, що 

діють у відповідній галузі або декількох га-

лузях. На цьому рівні  укладаються галузеві 

угоди між центральними органами виконав-

чої влади України, всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій роботодавців і пі-

дприємців та всеукраїнськими профспілками. 

Галузева угода укладається відповідно до 

Закону України «Про колективні договори і 

угоди» і є багатоплановим нормативним ак-

том, оскільки вона регулює всі відносини на 

підприємствах галузей, на які поширюється 

дія угоди. Її особливістю є наявність у змісті 

нормативних і зобов'язувальних положень. 

Нормативні положення угоди являють со-

бою сукупність галузевих норм з питань 

оплати праці,  умов і охорони праці, соціа-

льно-побутових питань та інші. Галузеві 

угоди є базовими для укладання угод на ви-

робничому рівні. У галузевій угоді зосере-

джено нормативні положення, що діють без-

посередньо та є обов'язковими для всіх підп-

риємств галузі, що перебувають у сфері дії 

сторін. Одночасно вона є локальним актом, 

бо її дія поширюється тільки на певне коло 

підприємств галузі; 

на територіальному рівні – професій-

ні спілки та їхні об’єднання, організації ро-

ботодавців та їх об’єднання, органи вико-

навчої влади та органи місцевого самовряду-

вання, що діють на території відповідної ад-

міністративно-територіальної одиниці, ви-

значеної частиною першою статті 133 Кон-

ституції України. На цьому рівні укладають-

ся регіональні угоди між облдержадмініст-

раціями, обласними  організаціями робото-

давців і підприємців та регіональними проф-

спілковими об’єднаннями; регіональні угоди 

між виконавчими органами облдержадмініс-

трації, регіональними галузевими профспіл-

ковими організаціями. Регіональні угоди ук-

ладаються відповідно до Закону України 

«Про колективні договори і угоди». Угода на 

регіональному рівні є базовою для укладан-

ня колективних угод на виробничому рівні, 

яка регулює взаємостосунки між суб’єктами 

соціально-трудових відносин у залежності 

від специфіки та умов праці в регіоні, але її 

дія не розповсюджується на всі суб’єкти пі-

дприємницької діяльності в регіоні; 

на виробничому рівні (на підприємс-

тві, в установі, в організації, далі – підпри-

ємство) – одна чи декілька первинних проф-

спілкових організацій або вільнообрані 

представники (представник) найманих пра-

цівників та роботодавців. Відповідно до За-

кону України «Про колективні договори і 

угоди», на виробничому рівні, укладається 

колективний договір між власником або 

уповноваженим ним органом і профспілко-

вими чи іншими повноваженими на предста-

вництво трудовим колективом  органами. 

Ключову роль у реалізації домовле-

ностей між найманими працівниками і робо-

тодавцями виконують колективні договори. 

У більшості колективних договорів сторони 

соціального діалогу встановлюють, виходя-

чи з фінансових можливостей, пільгові тру-

дові, соціально-економічні умови й гарантії 

в порівнянні з чинними нормами й положен-

нями, визначеними законодавством і угода-

ми вищого рівня. У всіх країнах колективний 

договір розглядається як засіб фіксації домо-
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вленостей із питань заробітної плати та ін-

ших умов найму, регулювання відносин між 

підприємцями і працівниками Необхідність 

колективних договорів підтверджена прак-

тикою взаємовідносин, тому що їх результа-

ти відповідають життєвим інтересам сторін 

соціального діалогу. Колективні договори в 

більшості країн світу є переважним засобом 

регулювання соціально-трудових відносин. 

Але їх виконання залежить від рівня демок-

ратизації взаємостосунків та взаєморозумін-

ня між суб’єктами соціально-трудових від-

носин. 

 Отже, як бачимо, задача соціального 

діалогу полягає у тому, щоб привести в дію 

сукупність елементів та відносини у соціа-

льно-трудовій сфері, з метою пошуку шляхів 

щодо підвищення якості життя найманих 

працівників. 

Висновки. Таким чином, результати 

проведеної оцінки ролі, місця і значення со-

ціального діалогу у стратегії розвитку виро-

бничої демократії показали, що: 

по-перше, передумовою реального 

формування соціального діалогу в Україні 

стало переведення народногосподарського 

комплексу держави на нові умови господа-

рювання, які суттєво змінили взаємостосун-

ки між найманими працівниками, роботода-

вцями та органами виконавчої влади держа-

ви; 

по-друге, стратегія розвитку вироб-

ничої демократії на виробничому рівні – це 

спосіб досягнення  високого рівня демокра-

тизації взаємовідносин між суб’єктами соці-

ально-трудових відносин за допомогою соці-

ального діалогу з метою підвищення якості 

життя найманих працівників; 

по-третє, головною функцією соціа-

льного діалогу є пошук шляхів  щодо збала-

нсування інтересів між суб'єктами СТВ; 

по-четверте, соціальний діалог вико-

нує роль механізму, який призводить в дію 

систему управління соціально-трудовими 

відносинами; 

по-п’яте, у стратегічному розвитку 

виробничої демократії щодо управління со-

ціально-трудовими відносинами соціальний 

діалог відіграє ключову роль. 
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 Міжнародні економічні відносини 
УДК 338(574.42) 

БИДЕЛЬМАНОВА М. М. 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

В статье раскрыты: перспективы кластерной организации национальной экономики Казахста-

на, сущность и структура кластера. На основе анализа показателей социально-экономического разви-

тия Восточно-казахстанской области определены предпосылки создания автопромышленного класте-

ра. Отображен рейтинг конкурентоспособности стран СНГ. Охарактеризована динамика валового 

регионального продукта. Предлжена авторская структура кластера. 

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, производственная кооперация, регион, 

валовый региональный продукт, проект, государственная  программа. 
 

Постановка проблемы. В совре-

менных условиях  высокой конкуренции 

на рынках промышленных товаров и до-

стижений науки происходит изменение 

направлений развития экономики и орга-

низации промышленности. Приоритетной 

задачей становится обеспечение устойчи-

вой конкурентоспособной национальной 

экономики на основе внедрения передовых 

технологий, экологически чистых, без-

опасных производств, систем управления 

качеством продукции, систем ресурсосбе-

режения.  

Согласно данным отчета Всемирно-

го экономического форума "The Global 

Competitiveness Report 2011-2012" от 7 

сентября 2011 года Казахстан в мировом 

рейтинге конкурентоспособности эконо-

мик второй год сохраняет за собой 72 ме-

сто (табл. 1) [8]. Однако это на пять пози-

ций ниже по сравнению с 2009 годом (67 

место) и на 11 мест по сравнению с 2007 

годом (61 место). Факторами, сдерживаю-

щими экономическое развитие Казахстана 

на современном этапе являются: низкая 

степень диверсификации, слаборазвитый 

малый и средний бизнес, сохранение сырь-

евой направленности, что обуславливает 

зависимость от мировых цен на энергоно-

сители и другие сырьевые товары.  

Т а б л и ц а 1  
Рейтинг конкурентоспособности стран СНГ [8] 

Страны 
Индекс глобальной конкурентоспособности 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1 2 3 4 5 6 

Азербайджан 66 69 51 57 55 

Россия  58 51 63 63 66 

Казахстан 61 66 67 72 72 

Украина 73 72 82 89 82 

 
Анализ мировой хозяйственной 

практики показывает, что наиболее эконо-

мически эффективным, конкурентоспо-

собным и перспективным направлением 

развития бизнеса является производствен-

ная кооперация, в которой участвуют ма-

лые, средние и крупные предприятия. Это 

обусловлено тем, что в условиях реформи-

рования местного самоуправления прин-

ципиальное значение приобретает взаимо-

действие государства, бизнеса и различных 

институциональных структур как трех 

важнейших субъектов экономической по-

литики, а также сетевое взаимодействие 

различных компаний между собой. Такое 

эффективное сотрудничество достигается 

в рамках промышленных кластеров, пред-

ставляющих собой территориальную кон-

центрацию совокупности взаимосвязанных 

между собой компаний, а также государ-

ственных и общественных институтов, не-

обходимых для развития конкурентных 

преимуществ кластера. 
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Анализ последних исследований и 

публикаций. Вопросами управления 

конкурентоспособностью занимаются 

многие зарубежные ученые, среди которых 

Портер М., Мескон М., Друкер П., 

Томпсон А,, Хедоури Ф., Брайан Т. Идея 

использовать для управления 

конкурентоспособностью кластерный 

подход принадлежит Майклу Портеру. 

Далее она была развита в работах многих 

авторов, таких как Рейне Ф., Фезер Э., 

Суини С., Мартин Р., Санли П, Бреннер Т. 

Среди российских ученых это направление 

разрабатывают Белоусов Д., Сальников Д., 

Сиваков Д., Гурова Т., Воронов А., Буряк 

А. В настоящее время, вследствие 

сложности объекта исследования, в 

отечественной литературе целостной 

методологии по указанной проблеме пока 

не сложилось. Мало кто из отечественных 

исследователей рассматривает сам процесс 

формирования кластера. В большинстве 

работ анализируются уже сложившиеся 

межотраслевые комплексы. При создании 

механизма промышленной политики, 

реализующего идею кластеров, 

приходится преодолевать ряд 

существенных трудностей, обусловленных 

спецификой отечественной экономики и 

многоаспектностью и субъективностью 

характера оценок кластерных схем. Таким 

образом, возникает задача адаптации и 

существенного дополнения существующих 

подходов и методов идентификации и 

оценки кластеров. Причем основной 

задачей является не сам процесс 

определения кластеров, а возможность 

разработки на их основе промышленной 

политики устойчивого роста и 

обеспечения конкурентоспособности 

экономики республики Казахстан. 

Целью статьи является раскрытие 

подхода к формированию региональной 

промышленной политики на основе 

создания кластерных схем на примере 

автомобилестроения в Восточно-

Казахстанской области. 

Основной материал. Термин «кла-

стер» происходит от англ. сluster (рой, 

гроздь, груда, скопление, группа). Соглас-

но теории Майкла Портера, «кластер – это 

группа географически соседствующих вза-

имосвязанных компаний (поставщики, 

производители и др.) и связанных с ними 

организаций (образовательные заведения, 

органы государственного управления, ин-

фраструктурные компании), действующих 

в определенной сфере и взаимодополняю-

щих друг друга» [1]. Графически структу-

ра кластера представлена на рис. 1.  

Как видно из рисунка кластер со-

стоит из промышленно-производственного 

ядра и инфраструктурного сегмента, обес-

печивающего его полномасштабное функ-

ционирование. Инфраструктурный сегмент 

– это сеть разнопрофильных учреждений, 

обеспечивающих подготовку профессио-

нальных кадров, разработку инноваций, 

оказывающих финансовые, информацион-

ные и другие услуги. 

В инфраструктурном сегменте важ-

ная роль отводится государству. Основной 

задачей государственных органов в сфере 

кластерной политики  является стимули-

рование и поддержка создания и реализа-

ции кластерных инициатив.  

Существуют различные виды кла-

стеров, отличающихся по масштабам, 

направленности, но в целом можно выде-

лить два основных требования к их созда-

нию.  

Во-первых, предприятия, входящие 

в состав кластера должны быть взаимосвя-

заны. Различают вертикальные связи (цепи 

покупок и продаж), и горизонтальные (до-

полнительные изделия и услуги, использо-

вание подобных специализированных за-

трат, технологий или институтов, и другие 

связи).  

Во-вторых, кластеры должны объ-

единять географически близкие группы 

взаимосвязанных компаний. Совместное 

местоположение компаний способствует 

формированию и увеличению преиму-

ществ, создающих стоимость, являющихся 

результатом сети взаимодействий между 

фирмами.  

В Казахстане для обеспечения 

устойчивого и сбалансированного роста 

экономики через диверсификацию и по-

вышение ее конкурентоспособности была 

разработана государственная программа 

по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики 
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Казахстан на 2010 – 2014 годы [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура кластера 

 

Она базируется на принципах ори-

ентации на бизнес-инициативы, поддержки 

«прорывных» проектов и кластерных ини-

циатив в несырьевом секторе. Кластерная 

организация национальной экономики 

предусматривает следующий возможный 

вариант развития кластеров в регионах Ка-

захстана: 

 Западно-Казахстанский регион 

– кластеры, связанные с углубленной пе-

реработкой нефти и газа;  

 Южный регион – хлопковые, 

рисовые, по переработке плодов и овощей, 

винодельческие;  

 Восточный регион – межгосу-

дарственный кластер эффективного ис-

пользования угля и кластеры по углублен-

ной переработке бокситовой руды и дру-

гих видов минерального сырья;  

 Центральный Казахстан – ме-

таллургический кластер;  

 г. Алматы – образовательные, 

развлекательные, финансовые;  

 г. Астана – кластеры ситуаци-

онно-аналитической работы. 

В поселке Алатау (Алматинская об-

ласть) уже создается кластер по информа-

ционным технологиям – технопарк. Име-

ются в республике проекты формирования 

технопарков в городах Степногорске, При-

озерске, агропромышленного парка в по-

селке Шортанды. Прорабатывается воз-

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА 

Государство 

Финансовые институты 

развития 

Научно-исследовательские 

институты 

Средние и высшие профессиональ-

ные образовательные учреждения 

Поставщики комплектующих 

и специализированных услуг 

Поставщики производствен-

ного и иного оборудования 

Производители промежуточ-

ных товаров и услуг 

Производители конечных 

 товаров и услуг 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ 
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можность создания в Алматы кремниевого 

кластера и  кластера по производству ката-

лизаторов.  

В Республике Казахстан  одним из 

наиболее привлекательных регионов с 

точки зрения формирования и развития 

кластерных структур является Восточно-

Казахстанская область (ВКО). Территория 

области, протянувшаяся на 283,3 тыс. кв. 

км, граничит с двумя регионами Россий-

ской Федерации, одним регионом Китая и 

тремя областями Казахстана.  

Регион богат природными ресурса-

ми. По богатству недр он стоит наравне с 

Уралом. Главное богатство – многокомпо-

нентные полиметаллические руды. Основ-

ными металлами являются свинец, цинк и 

медь, попутными – золото, серебро, сурь-

ма, ртуть, кадмий, вольфрам, молибден, 

висмут, таллий, индий, теллур, ниобий и 

другие редкие металлы. Кроме полиметал-

лических руд в горах Алтая имеются ме-

сторождения олова, тантала, титана, маг-

ния, никеля и кобальта. В числе обрабаты-

вающей отрасли крупнейшие акционерные 

общества: «Казцинк», «Усть-

Каменогорский титано-магниевый комби-

нат», «Ульбинский металлургический за-

вод»; объединение «Востокказмедь» - фи-

лиал корпорации «Казахмыс». 

Восточный Казахстан является 

промышленно-развитым регионом с высо-

ким уровнем индустриального развития. 

Основная сумма валовой добавленной сто-

имости производится в промышленности. 

Базовая отрасль экономики – цветная ме-

таллургия,  также развиты машинострое-

ние и металлообработка, энергетическая, 

лесная и деревообрабатывающая, легкая, 

пищевая промышленности. 

Результаты оценки уровня эконо-

мического развития ВКО и результатов 

деятельности всех хозяйствующих субъек-

тов региона на основе показателя валового 

регионального продукта (табл. 2) показы-

вают, что вклад этого региона в экономику 

страны составляет 5,9% в 2010 г. По уров-

ню ВРП в 2010 году Восточно-

Казахстанская область заняла 6-ю позицию 

по шкале убывания в республиканском 

объеме. 

Финансовый результат крупных и 

средних предприятий и организаций ВКО 

за август 2011 г. (курс: 1 дол. США - 

146.14 тенге в 2011 г.; 1 дол. США - 147.58 

тенге в 2010 г.)  составил 10794,6 млн. тен-

ге, в аналогичном периоде 2010 года была 

получена прибыль в размере 7199,7 млн. 

тенге [6]. 

Машиностроительный комплекс 

области представлен крупными предприя-

тиями, такими как: ЗАО «Азия-Авто», АО 

«Востокмашзавод», АО «Усть-

Каменогорский арматурный завод», АО 

«Усть-Каменогорский конденсаторный за-

вод», АО"Семипалатинский машзавод", 

АО «Иртышцветметремонт», ТОО 

«Машзавод», ТОО «Казэлектромаш», ТОО 

«Георгиевский завод насосного оборудо-

вания». Они выпускают автомобили «Ни-

ва», «Skoda», горношахтное, обогатитель-

ное оборудование, нефте- и газопровод-

ную арматуру, бытовые электродвигатели 

и насосы всевозможных модификаций, 

конденсаторы и другую электротехниче-

скую, и кабельную продукцию. 
Т а б л и ц а 2 

Динамика валового регионального продукта 

Показатель 

2008 

(1 дол США - 

120.18 тенге [7]) 

2009 

(1 дол США - 

150.68 тенге [7]) 

2010 

(1 дол США - 147.58 

тенге [7] ) 

Республика Казахстан, млрд. 

тенге 
15 907,0 16 100,3 21 513,5 

Восточный Казахстан, млрд. 

тенге 
890,04 914,57 1269,6 

Доля ВКО в ВРП республики,% 5,6 5,7 5,9 

ВРП на душу населения по 

ВКО, тыс. тенге 
627,95 644,8 908,8 
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Показатели социально-

экономического развития Восточно-

Казахстанской области позволили исполь-

зовать ее в качестве площадки для разви-

тия автопромышленного кластера. По-

ставки казахстанских автомобилей в 

страны Средней Азии и Закавказья могут 

дать стране свыше $1 млрд. дополни-

тельной экспортной выручки в год. 

Наряду с загрузкой мощностей АО «Азия 

Авто», являющегося единственным заво-

дом по сборке легковых автомобилей на 

территории Республики, «Картой инду-

стриализации Казахстана на 2010 – 2014 

годы» [3] запланировано строительство 

автозавода полного цикла и технопарка 

по производству автокомпонентов (ком-

плектующих, востребованных на вто-

ричном рынке: сиденья, бамперы, топ-

ливные баки, выхлопные системы, свето-

техника, автомобильные жгуты, стекла, 

шины, аккумуляторы, фильтры).  

За годы существования АО «Азия 

Авто» наблюдается устойчивый рост 

производственных и финансовых показа-

телей. Объем продаж на 1.07.11 г. соста-

вил 7 763 095 тыс. тенге, чистая прибыль 

– 697 677 тыс. тенге [4]. Высокая конку-

рентоспособность производимых заво-

дом автомобилей по сравнению с авто-

мобилями иностранного производства 

подтверждается результатами продаж. 

По итогам I полугодия на территории 

республики было выпущено 3012 легко-

вых автомобилей, на долю АО «АЗИЯ 

АВТО» пришлось 2069 автомобилей ма-

рок KIA, Chevrolet, Lada, Skoda. Реализа-

ция автомобилей на территории РК осу-

ществляется через собственную фили-

альную сеть. В настоящее время пред-

ставительства АО «АЗИЯ АВТО» откры-

ты во всех областных центрах РК. 

В июне 2010 года между Прави-

тельством РК и АО «Азия-Авто» было 

подписано соглашение, в соответствии с 

которым компания приступила к созда-

нию автозавода полного цикла. Сейчас 

ведется проектирование инженерной ин-

фраструктуры цехов штамповки, сварки, 

окраски и технопарка по выпуску авто-

компонентов. Под строительство нового 

производства акиматом выделен участок 

95,5 га на левобережье Иртыша. Эта 

часть Усть-Каменогорска сегодня испы-

тывает дефицит инженерных коммуни-

каций – электро- и водоснабжения, гази-

фикации и других сетей. За счет обеспе-

чения инфраструктурой нового автопро-

изводства решатся коммунальные вопро-

сы тысяч жителей прилегающих райо-

нов. К тому же новый автопромышлен-

ный центр даст толчок жилищному стро-

ительству и социально-экономическому 

развитию города - планируется строи-

тельство тысячи новых квартир для ра-

ботников завода, детского сада и школы.  

Проект, реализуемый АО «Азия 

Авто» при поддержке Правительства РК 

и акимата ВКО, отвечает задачам разви-

тия высокотехнологичного производства 

с мультипликативным эффектом один к 

десяти, высокой долей казахстанского 

содержания и в то же время стимулирует 

социальное развитие и модернизацию 

несырьевых отраслей. Общий объем ин-

вестиций в проект оценивается в $514 

млн. Выход на проектную мощность по-

требует создания 12 тыс. новых рабочих 

мест. Проект даст $68,6 млн ежегодных 

отчислений в бюджет и экспортную вы-

ручку в размере $1,04 млрд. Общий при-

рост ВВП за счет реализации проекта со-

ставит $1,8 млрд ежегодно. 

Государственной программой на 

2010 – 2014 годы поставлены вопросы 

обеспечения квалифицированными кад-

ровыми ресурсами всей машинострои-

тельной отрасли: 

1) покрытие потребности в кадрах 

по 16 специальностям за счет подготовки 

кадров в вузах и 19 учебных заведениях 

ТиПО в Актюбинской, Атырауской, 

Восточно-Казахстанской, 

Карагандинской, Костанайской, 

Мангистауской, Павлодарской областях; 

2) строительство в 2012 году Меж-

регионального центра по подготовке и 

переподготовке кадров для 

машиностроительной отрасли на 700 

ученических мест в г. Усть-
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Каменогорске [2]; 

3) внедрение системы прохождения 

производственной практики на произ-

водственных предприятиях сроком на 3 

месяца с закреплением индивидуальных 

руководителей на местах; 

4) обеспечение софинансирования 

программы повышения квалификации 

управленческих кадров на передовых 

машиностроительных предприятиях раз-

витых стран. 

Выводы и перспективы даль-

нейшей исследований. На современном 

этапе первостепенной становится про-

блема обеспечения устойчивого роста 

экономики республики Казахстан путем 

повышения конкурентоспособности вы-

пускаемой промышленной продукции на 

мировом, национальном и региональном 

уровнях. Перед экономической наукой 

встает задача разработки механизма 

промышленной политики, основными 

целями которого являются обеспечение 

темпов устойчивого роста и повышение 

конкурентоспособности. Этим целям от-

вечает методология построения кластер-

ных схем, которые являясь межотрасле-

выми комплексами, играют роль «точек 

роста» региональной и национальной 

экономики. Кластеры позволяют преодо-

леть структурные ограничения, а также 

сложившуюся в ряде хозяйственных 

субъектов моноотраслевую структуру 

производства. 

Перспективы дальнейшего исследо-

вания состоят в разработке механизмов 

обеспечения внутреннего спроса на оте-

чественную машиностроительную про-

дукцию (через возмещение части возна-

граждения по кредитам, закупку автомо-

бильной техники для государственных 

органов исполнительной власти, их тер-

риториальных органов и подведомствен-

ных учреждений) и предоставления фи-

нансовых стимулов для продвижения ка-

захстанской машиностроительной про-

дукции на рынки Узбекистана, Кыргыз-

стана, Таджикистана, Туркменистана, 

Афганистана.  
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УДК 339.976.4 

ЯКИМОВА Л. П. 
 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ 

ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ 
 

У статті систематизовано світову практику запровадження та функціонування обов’язкових 

накопичувальних пенсійних систем, запропоновано їх класифікацію. Виділено чинники, що вплива-

ють на вибір параметрів пенсійних систем при їх запровадженні, здійснено порівняльний аналіз па-

раметрів пропонованої накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного стра-

хування України зі світовими аналогами. Досліджено антикризові заходи урядів в рамках накопичу-

вального рівня національних пенсійних систем в умовах глобальної фінансової кризи. 

Ключові слова: обов’язкова накопичувальна пенсійна система, світовий досвід, класифікація, 

структура, управління, криза. 

 

Постановка проблеми. Ухвалення 

Закону України «Про заходи щодо законо-

давчого забезпечення реформування пен-

сійної системи» №3668-VI від 08.07.2011 

[1] перевело у практичну площину питання 

запровадження другого рівня системи пен-

сійного забезпечення – накопичувальної 

системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування (далі Рівня ІІ). То-

му дослідження щодо міжнародної прак-

тики запровадження та функціонування 

таких пенсійних систем є надзвичайно ак-

туальними. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Тему реформування пенсійної си-

стеми достатньо розроблено на загально-

теоретичному рівні, але досліджень украї-

нських науковців по узагальненню практи-

чного досвіду запровадження накопичува-

льних пенсійних систем небагато. Зарубі-

жні дослідження можна розділити на три 

групи: теоретичні роботи, в яких аналізу-

ються загальні принципи реформування 

пенсійних систем, зокрема, в прикладному 

контексті запровадження та функціону-

вання Рівня ІІ на досвіді конкретних країн 

[2, 3]; прикладні дослідження Світового 

банку та Організації економічної співпраці 

та розвитку (ОЕСР) [4-7]; аналітичні огля-

ди практики пенсійного реформування з 

погляду операторів ринку та урядів країн, 

плануючих реформи [8-12]. 

Мета статті. Метою даної роботи є 

узагальнення та систематизація світового 

досвіду запровадження й розвитку 

обов’язкових накопичувальних пенсійних 

систем, порівняльний аналіз параметрів 

пропонованої накопичувальної системи 

пенсійного страхування України з метою 

передбачення можливих тенденцій та сце-

наріїв її подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. На 

сьогоднішній час обов’язкові накопичува-

льні пенсійні системи існують в багатьох 

країнах. Серед розвинених країн виклю-

чення становлять США, Франція, Велика 

Британія запроваджує Рівень ІІ з 1 січня 

2012 р. З 30-ти країн з перехідною еконо-

мікою Рівень ІІ запровадили 13 країн [6]. 

Водночас, моделі пенсійних реформ щодо 

запровадження Рівня ІІ є достатньо різно-

манітними. Проведене дослідження дозво-

лило систематизувати світовий досвід та 

здійснити класифікацію моделей запрова-

дження обов’язкових накопичувальних пе-

нсійних систем за основними дев’ятьма 

критеріями (ознаками) (табл. 1). Проаналі-

зуємо детально найбільш суттєві з них. 

З точки зору структури національ-

ної пенсійної системи реформування здій-

снюється за однією з двох моделей: 1) за-

провадження обов’язкової накопичуваль-

ної системи зі скасуванням солідарної сис-

теми; 2) реалізація багаторівневої пенсій-

ної системи зі збереженням солідарної си-

стеми (Рівень І) та запровадження накопи-

чувальної (Рівень ІІ).  

Чисто накопичувальні пенсійні сис-

теми відокремлюють розподільчу та соціа-

льну функції пенсійних систем і зосере-

джують обов'язкове пенсійне страхування 

на забезпеченні мінімального рівня пен-

сійних накопичень та використанні пен-

сійних коштів для макроекономічної ста-

білізації економіки [2]. Успішне запрова-

дження такої моделі пенсійного забезпе-
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чення характерне, як правило, для автори-

тарних політичних режимів (Чилі, Мекси-

ка, Болівія, Сальвадор, Нікарагуа, Доміні-

канська Республіка, Казахстан) або країн, 

де соціальні інститути, ще не сформовано 

(Косово). 

Т а б л и ц я 1  

Класифікація моделей запровадження обов’язкового накопичувального 

Рівня ІІ пенсійних систем*  

* Розроблено автором за [4, 5, 9, 11, 12] 

 

№ 
Ознака класи-

фікації 
Види (варіанти) Країни 

1 2 3 4 

1 Модель рефо-

рмування пен-

сійної системи  

Солідарна система 

скасована 

Чилі, Мексика, Болівія, Сальвадор, Нікарагуа, Домініканська 

Республіка, Казахстан, Косово 

Багаторівнева пенсійна 

система 

Перу, Колумбія, Аргентина, Уругвай, Коста-Ріка, Еквадор, Бол-

гарія, Естонія, Македонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, 

Румунія, Угорщина, Хорватія, Росія, Туреччина, Україна 

2 Управління 

(збір внесків, 

управління 

активами) 

Державне Коста-Ріка, Косово, Сінгапур, Китай 

Приватне Австралія, Болівія, Колумбія, Чилі, Сальвадор, Перу 

Змішане Аргентина, Мексика, Уругвай, Болгарія, Казахстан, Естонія, 

Латвія, Хорватія, Росія, Угорщина, Польща, Швеція, Україна 

3 Мінімальний 

розмір інвес-

тиційної дохо-

дності 

Не регулюється дер-

жавою 

Мексика, Нікарагуа, Коста-Ріка 

Не регулюється, але 

гарантується КУА 

Угорщина (Фонд пенсійного гарантування), Болівія 

Гарантія абсолютної 

доходності 

Румунія, Швейцарія, Росія 

Гарантія відносної до-

ходності 

Словаччина, Польща, Болгарія, Чилі 

4 Тип пенсійних 

схем 

З визначеними внес-

ками (DС) 

Австралія, Данія, Нова Зеландія, Норвегія, Китай, Швеція, краї-

ни Латинської Америки, Східної Європи та Центральної Азії, 

Україна 

З визначеними випла-

тами (DB) 

Ісландія, Нідерланди, Швеція 

5 Схема пенсій-

них виплат 

Ануїтет Угорщина, Уругвай, Болівія 

Одноразова виплата 

або ануїтет 

Швейцарія, Польща, Україна 

Ануїтет або поетапне 

зняття коштів з рахун-

ку 

Чилі, Перу, Колумбія, Аргентина, Домініканська Республіка, 

Мексика, Сальвадор, Коста-Ріка, Нікарагуа 

6 Мінімальна 

пенсія  

Гарантується Країни Латинської Америки (окрім Болівії), Польща 

Не гарантується Болівія, країни Східної Європи (окрім Польщі) 

7 Внески на ін-

дивідуальний 

пенсійний ра-

хунок 

Працівник Угорщина, Казахстан, Польща, Чилі, Мексика, Швеція, Латвія, 

Литва, Македонія, Словаччина, Румунія, Узбекистан, Киргизія, 

Китай, Україна 

Роботодавець Росія 

Працівн. + роботодав. Данія, Австралія, Сінгапур 

Працівник + держава Естонія 

8 Учасники сис-

теми на рік 

запро-

вадження  

Всі працівники Литва, Словаччина, Данія, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан 

Працівники не старше 

визначеного віку 

Румунія, Естонія Росія, Латвія, Швеція, Польща, Україна 

Нові працівники Угорщина, Мексика, Чилі 

9 Участь само-

зайнятих 

Обов’язкова Аргентина, Уругвай, Еквадор, Домініканська Республіка, Шве-

ція, Україна 

Добровільна Чилі, Перу, Колумбія, Мексика, Болівія, Сальвадор, Коста-Ріка, 
Нікарагуа 
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Першою перехід від солідарної до 

накопичувальної системи здійснила Чилі у 

1981 р., стимулом стали фінансові пробле-

ми, дефіцит державного бюджету та солі-

дарної системи. Результати реформи ви-

явилися вражаючими: пенсійна реформа 

привела до поліпшення функціонування 

ринків капіталу і праці, вплинула на зрос-

тання економіки Чилі. Протягом 1981-2011 

рр. пенсійна система Чилі показувала по-

зитивну реальну доходність (6,11-6,28%), 

незважаючи на «азійську кризу» 1998 р. та 

глобальну світову кризу 2008 р. Проте на 

початку 2000 рр. в Чилі зіткнулися з про-

блемою низького коефіцієнта заміщення. 

Проведена актуарна оцінка технічної комі-

сії з реформи призвела до висновку: для 

отримання задовільного коефіцієнта замі-

щення однієї накопичувальної пенсії мало, 

пенсійна система повинна бути багаторів-

невою, тобто поєднувати в собі накопичу-

вальні і солідарні принципи. Тому у 2008 р. 

урядом Чилі було прийнято рішення про 

відновлення солідарної системи. Сьогодні 

питання про відновлення солідарної сис-

теми обговорюють й інші країни, які її лік-

відували. 

Отже, багаторівнева пенсійна сис-

тема є більш ефективною та фінансово 

стійкою, оскільки диверсифікує пенсійні 

ризики (солідарній системі властиві демо-

графічні, накопичувальній – фінансові). 

Саме таку модель пенсійної системи про-

понує Світовий банк країнам-клієнтам, у 

тому числі Україні. 

Другий критерій пропонованої кла-

сифікації – участь держави та приватного 

сектору в управлінні системами Рівня ІІ, 

тобто у нагляді, збиранні внесків, управ-

лінні активами, обліку. У світовій практиці 

спостерігається державне, приватне та 

змішане управління Рівнем ІІ. 

Необхідність сформувати пенсійну 

систему на основі жорстко нормативної 

моделі державного пенсійного забезпечен-

ня, як правило, зумовлює низький рівень 

заробітної плати в момент запуску реформ 

[2]. Державну модель управління запрова-

дили Коста-Ріка, Косово, Сінгапур, Китай. 

Деякі країни, наприклад, Латвія пе-

редбачили, що під час перехідного періоду 

Рівень ІІ знаходиться у повному управлін-

ні держави, а після його закінчення до уча-

сті допускають приватний сектор. В інших 

країнах учасники системи завжди мають 

вибір залишитися в цілком державній сис-

темі чи перейти до недержавного пенсій-

ного фонду (НПФ) [10]. Таку модель за-

плановано в Україні, але потрібно мати на 

увазі, що у Росії 92% учасників, що мали 

вибір, залишилися у державній системі. 

Співпраця між державним та прива-

тним секторами має широкий спектр форм 

(табл. 2), наприклад: одна – коли держава 

лише забезпечує нормативно-правову базу 

та нагляд, у той час як збирання внесків, 

управління активами та облік передані 

приватному сектору (НПФ та компаніям з 

управління активами (КУА)), друга – коли 

держава (державна установа) сама виконує 

всі перераховані функції, необхідні для 

роботи Рівня ІІ [10], третя – коли держава 

виконує лише деякі функції. Управління 

активами, як правило, здійснює приватний 

сектор. Виключення з цього правила зу-

стрічаються в Азії, де активами управляє 

державна установа (Сінгапур, Китай, 

В’єтнам, Малайзія) [3, с. 5]. Основною 

причиною залучення приватних компаній є 

схильність державного сектору приймати 

недостатньо ефективні політично мотиво-

вані інвестиційні рішення. Проте дослі-

дження Світового банку показали, що зби-

тки завдані державою через прийняття не-

оптимальних рішень при управлінні акти-

вами більш-менш дорівнюють збиткам 

приватного сектора, спричинених високи-

ми зборами на адміністрування і прове-

дення операцій [10]. 

Функції збирання внесків та обліку 

– це дві функції, які здебільшого довіряють 

державним установам. Єдиної схеми збору 

внесків, що була б характерною для всіх 

країн не існує. Структура створюється з 

урахуванням специфіки держави та її пен-

сійної системи [13]. Але Світовим банком 

рекомендується централізація збору внес-

ків, яка може відбуватися на рівні першого 

компоненту (Коста-Ріка, Уругвай, Польща, 

Росія, так пропонується і в Україні), або 

другого (Мексика) [4, с. 107].  
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Т а б л и ц я 2 

Характеристика обов’язкових накопичувальних систем окремих країн* 
Країна, рік за-

провадження 

Установа, що збирає 

внески 

Установа, що акуму-

лює внески 

Учасники сис-

теми
1 

Внески на ідивід. 

рахунок 

Данія 

1964 

Приватна компанія, що 

здійснює управ-ління 

пенсійними активами 

Центральний держав-

ний фонд 

Всі працюючі 2,5% середньої з/п в 

країні: працівник – 

1/3, роботодавець – 

2/3 

Чилі 

1981 

Адміністратори прива-

тних пенсійних фондів 

Приватні пенсійні 

фонди (ППФ) 

Нові працівни-

ки
2 

10% - працівник 

Угорщина 

1998 

Податковий орган Приватні пенсійні 

фонди 

Нові працівни-

ки 

8% - працівник 

Казахстан 

1998 

Державний центр по 

виплаті пенсій 

Державний накопи-

чувальний ПФ, НПФ 

Всі працюючі 10% - працівник 

Польща 

1999 

Державна установа 

соц. страхування 

Приватні пенсійні 

фонди 

Особи до 30 

років  

7,3% - працівник 

Швеція 

2001 

Податкові органи (об-

лік – Шведське пенсій-

не агентство) 

Державний фонд та 

приватні пенсійні фо-

нди 

Особи, які на-

родились не 

раніше 1938 р. 

2,5% - працівник 

Латвія 

01.07.2001 

Державна служба до-

ходів  

Приватні пенсійні 

фонди 

Особи до 30 

років 

2% - працівник зі 

щорічним збіль-

шенням до 10% 

Росія 

2002 

Пенсійний Фонд РФ Пенсійний Фонд РФ 

та НПФ 

Особи, які на-

родились не 

раніше 1967 р. 

6% - роботодавець
 

 

Естонія 

2004 

Податкова та митна 

служба Естонії  

Приватні пенсійні 

фонди 

Особи, що на-

родилися не 

раніше 1983 р. 

2% - працівник, 4% - 

держава 

Литва 

2004 

Державний фонд соц. 

страхування 

Приватні пенсійні 

фонди 

Всі працюючі 5,5% - працівник 

 

Словаччина 

2005 

Агентство соц. страху-

вання 

Приватні пенсійні 

фонди 

Всі працюючі 9% - працівник  

Узбекистан 

2005 

Державна податкова 

служба 

Накопичувальний 

фонд соціального за-

безпечення 

Всі працюючі 1% - працівник
 

 

Україна 

01.01.2013 

Пенсійний Фонд Укра-

їни (ПФУ) 

ПФУ, 

через 2 роки ПФУ та 

НПФ 

Особи до 35 

років  

2% - працівник зі 

щорічним збільшен-

ням на 1% до 7% 

*Розроблено автором за [1, 2, 3, 12]. 
1
Особи, для яких обов’язкова участь у Рівні ІІ на рік запровадження. 

2
Обов’язково для осіб, що починають роботу 

 

В Аргентині, Естонії, Латвії, Руму-

нії, Узбекистані, Угорщині, Швеції збором 

внесків займаються податкові органи, у 

Литві, Польщі, Словаччині – орган соціа-

льного страхування, у Сінгапурі – центра-

льний накопичувальний фонд [13]. До чис-

ла аргументів на користь централізації від-

носяться: економія за рахунок масштабу, 

зниження навантаження на роботодавців, 

інформаційні бар’єри між роботодавцями і 

фондами, а також між управляючими фон-

дами і учасниками [4, с. 107]. 

Акумулювання обов’язкових внес-

ків також здійснюється або централізовано, 

для чого створюється централізований пе-

нсійний фонд (Аргентина, Уругвай, Узбе-

кистан, Киргизстан), або децентралізовано 

у декількох приватних пенсійних фондах 

(у більшості країн). Наприклад, у Польщі, 

Македонії, Румунії та багатьох інших краї-

нах учасники обирають приватні пенсійні 

фонди з відповідною інвестиційною полі-

тикою. В Угорщині, Швеції, Чилі окрім 

фонду можна ще обрати й інвестиційну 

політику із декількох запропонованих [13]. 
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У Швеції, Росії, Казахстані є центральний 

фонд та надається й право вибору НПФ. 

Учасники обов’язкової накопичувальної 

системи Швеції мають право вибору й ін-

вестиційної політики (кожний фонд про-

понує три види політики: агресивну, зба-

лансовану, помірковану). 

Наступний критерій класифікації – 

регулювання та гарантування мінімального 

рівня інвестиційної доходності пенсійних 

активів. Мінімальний розмір доходу на ін-

вестиції може не регулюватися державою 

(Мексика, Нікарагуа, Коста-Ріка), не регу-

люватися, але гарантуватися компаніями з 

управління пенсійними фондами (Болівія) 

[4, с. 130-131], бути гарантованим відносно 

або абсолютно. Гарантія відносної доход-

ності прив’язана до середньої доходності 

сектору пенсійних фондів за певний період. 

Чилі, Словаччина, Польща та Болгарія за-

провадили механізм гарантування віднос-

ної ставки інвестиційного доходу, регу-

люючи його рівень відносно ринкового 

орієнтиру [9, с. 3]. Гарантія абсолютної 

доходності дорівнює визначеній ставці не-

залежно від того, наскільки добре або по-

гано працює пенсійний сектор та ринок. 

Наприклад, пенсійні фонди Швейцарії по-

винні забезпечувати інвестиційний дохід у 

розмірі 2,75% (уряд розглядає питання 

зменшення цієї ставки до 2% у зв’язку з 

фінансовою кризою). Росія запровадила 

мінімальну ставку доходу у розмірі 0% на 

рік. Це є відмінністю у порівнянні зі 

Швейцарією, де гарантія є кумулятивною, 

яку потрібно забезпечувати у певні ключо-

ві моменти (коли учасник змінює роботу 

або виходить на пенсію). А в Росії «плю-

си» та «мінуси» необхідно збалансовувати 

кожного року, що, як правило, коштує до-

рожче для фонду (або для держави, залеж-

но від того хто виступає гарантом) [9, с. 4].  

На закінчення зупинимося на аналі-

зі реакції накопичувальних систем на гло-

бальну фінансову кризу, оскільки накопи-

чувальні системи чутливі саме до фінансо-

вих ризиків. Фінансова глобальна криза 

дала поштовх до реформ, окремі з яких на-

зріли раніше (табл. 3). 

Т а б л и ц я 3 

Заходи, здійснені країнами у відповідь на глобальну кризу, в рамках Рівня ІІ* 
Країна Заходи 

1. Зміна ставки пенсійних внесків 

Польща Зниження ставки внесків з 7,3% до 3% від з/п, починаючи з 2010 року. Переведення 

коштів з Рівня ІІ до Рівня І (призупинено у лютому 2010 р.) 

Румунія Ставку внеску заморожено на рівні 2% (замість 2,5% за законом) 

Литва Зниження ставки внесків з 5,5% до 2% у 2009-2010 рр., подальше збільшення до 6% у 

2012-2014 рр. 

Естонія Повне переведення внесків Рівня ІІ до Рівня І у 2009-2010 рр., повернення до 2% у 

2011 р. і 4% у 2012 р. подальше збільшення до 6% у 2014-2017 рр. 

Латвія Зниження ставки внесків з 8% до 2% у 2009 р., збільшення до 4% у 2010 р. і до 6% у 

2011 р. (за законом 10% у 2010 р.) 

Сінгапур Збільшення внесків роботодавців з 14,5% до 15,5% прибутку 

Угорщина З листопада 2010 р. тимчасово призупинено внески до 31.12.2011 р. 

2. Дозвіл виходити/входити до Рівня ІІ 

Словаччина І вибір (січень – червень 2008р.), ІІ вибір (листопад 2008 р. – червень 2009 р. 

Угорщина Особам старше 52-х років у 2008 р. дозволено повернутися до Рівня І до кінця 2009 р. 

3. Рівень ІІ є добровільним для нових вкладників 

Словаччина З січня 2008 р. участь у Рівні ІІ для нових вкладників є добровільною 

5. Зменшення адміністративних видатків 

Польща Адміністративні видатки зменшено вдвічі 

Угорщина Зниження вартості послуг за адміністрування фондів Рівня ІІ з 4,5% до 0,9%, з управ-

ління активами з 0,9% до 0,2% активів 

Чилі Зменшення видатків через проведення конкурсу серед фондів 

Сінгапур Адміністративні видатки 0,7% активів, які находяться в управлінні 

*Розроблено автором за [6, с. 13-17], [8 с. 17-18], [12, с. 3], [13, с. 12] 
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Уряди деяких країн, таких як Сло-

ваччина, Естонія, Румунія, Болгарія, Ла-

твія, Литва вжили енергійних заходів 

щодо скорочення внесків до Рівня ІІ з 4-

8% до уніфікованих сталих 2% і викори-

стовують цю різницю для фінансування 

Рівня І. Це не тільки вплине на майбутню 

пенсію учасників, а й руйнує плани інве-

сторів, тому уряди планують відмінити 

ці заходи та відновити заплановані збі-

льшення внесків, так в Латвії вже у 2012 

р. розмір внесків сягне 6%. Інші країни 

дозволили вкладникам, які є учасниками 

обох рівнів, повістю повернутися у Рі-

вень І (Угорщина, Словаччина) [6, с. 16]. 

Фінансова криза вимагає й оптимі-

зації та прозорості адміністративних ви-

датків. Цікавий досвід Чилі: видатки ви-

рішили зменшити через конкуренцію між 

пенсійними фондами. Прийнято рішення 

про проведення кожних два роки конку-

рсу серед фондів на залучення нових 

учасників (які тільки починають роботу). 

Критерій вибору: низький рівень адміні-

стративних видатків та висока якість об-

слуговування [13, с. 12]. 

У багатьох країнах пенсійні фонди 

відреагували на спад цін на фіксовані ак-

тиви через виведення активів з акцій та 

їх переведення у фіксовані інструменти 

доходів. Але ж, оскільки основна функ-

ція пенсійних фондів полягає у довго-

строковому заощадженні, то фонди по-

винні фокусувати свою діяльність на до-

вгострокових завданнях і уникати паніч-

них спроб догнати ринок [6, с. 17]. Що й 

підтвердили подальші події та тенденції: 

багато країн швидко вирівняли ситуацію 

після негативної доходності 2008 р.. В 

Угорщині фонди Рівня ІІ вже у 2009 р. 

отримали в середньому 21,3% інвести-

ційного доходу, чим компенсували збит-

ки 2008 р. (з врахуванням інфляції 

17,8%), у Румунії чистий дохід – 10,15-

19,39% (з врахуванням інфляції – 9,58%) 

[11]. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Проведене дослі-

дження дає підстави стверджувати, що 

запропонована українським законодав-

цем модель загальнообов’язкової держа-

вної накопичувальної пенсійної системи 

увібрала у себе весь позитивний світовий 

досвід і є оптимальною з точки зору ба-

гаторівневої структури національної пен-

сійної системи (див. табл. 1-2). Разом з 

тим, згідно чинного законодавства [1], 

запровадження Рівня ІІ можливе, почи-

наючи з року, в якому буде забезпечено 

бездефіцитність бюджету солідарної сис-

теми. Але як свідчить світовий досвід, 

наприклад Чилі, ця умова не є необхід-

ною. Накопичувальна система може пе-

ретворити національну пенсійну систему 

з гальма економічного розвитку у його 

каталізатор, отже з її запровадженням в 

Україні не варто зволікати. 
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 Економіка регіону 
УДК 657.631.8.003.13 

МАКАРЕНКО М. В. 

 

МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМ 

РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ 
 

У статті проведено дослідження та порівняння сучасних методик оцінки конкурентоспромож-

ності регіону та визначені шляхи їх подальшого вдосконалення. Для визначення індикаторів виміру 

конкурентоспроможності регіонів ЄС Європейською комісією використано методику бенчмаркингу. 

Оцінка порівняльного становища регіонів здійснена за показником інвестиційної привабливості. Дос-

ліджено методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності регіону. 

Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, рейтинг, оцінка, система показників. 

 

Постановка проблеми. У ринковій 

системі господарювання категорія конку-

рентоспроможності є однією з головних, 

оскільки в ній концентровано виражаються 

економічні, науково-технічні, виробничі, 

організаційно-управлінські, маркетингові 

можливості як окремого суб'єкта госпо-

дарської діяльності, так і економіки країни. 

Принцип конкурентоспроможності форма-

льно визнається основним елементом рин-

кової економіки, проте в умовах вітчизня-

ної економіки він ще не має достатньої кі-

лькості своїх носіїв в особі підприємців і 

широкого прошарку економічно-активного 

населення, що включає в себе представни-

ків приватного і сімейного підприємницт-

ва, домашні господарства. 

У сучасній економічній літературі 

широко представлені методики оцінки 

конкурентоспроможності вітчизняних та 

зарубіжних дослідників. Вітчизняні дже-

рела з цієї проблеми стосуються аналізу 

окремих складових конкурентоспромож-

ності, досліджень експортного потенціалу, 

економічної ефективності та детального 

аналізу факторів зовнішнього середовища 

господарської діяльності. Методики захід-

них дослідників характеризуються біль-

шою різноманітністю підходів до оцінки 

конкурентоспроможності, застосуванням 

всебічного аналізу економічної ситуації 

всередині регіону і оточуючого середови-

ща. 

Для регіону як суб'єкта конкурент-

ної боротьби досягнення конкурентоспро-

можності означає, з одного боку, можли-

вість підвищення ефективності розвитку, з 

іншого боку - право зайняти гідне місце в 

системі державного устрою й сприяти еко-

номічному зростанню в країні. У зв'язку із 

цим розуміння сутності міжрегіональної 

конкуренції й оволодіння методами зміц-

нення конкурентоспроможності регіонів 

стають актуальними для регіональних ке-

рівників. Виходячи з того що в цей час іс-

нує об'єктивна потреба систематизації 

знань про різні сторони регіональної кон-

курентоспроможності, ставиться завдання 

розглянути відомі методики оцінки конку-

рентоспроможності регіону й провести їх-

ній аналіз. 

Аналіз останніх досліджень й пу-

блікацій. Досліджували питання управ-

ління регіональним розвитком багато вче-

них, зокрема Андрєєв А.В., Ларіна Н.І., 

Меркушов В.В., Муратов М.А., Портер м., 

Ушвицький Л.І. та ін. Але проблеми 

управління регіональним розвитком, за-

безпеченням конкурентоспроможності ре-

гіонів виявилися досить багатоаспектними 

й потребують подальшого дослідження та 

адаптації до українських умов. 

Мета статті є дослідження та аналіз 

методик оцінки рівня конкурентоспромо-

жності регіонів для забезпечення регіона-

льного управління сучасними інструмен-

тарієм. 

Виклад основного матеріалу. Ба-

зовий підхід до оцінки конкурентоспро-

можності регіону можна сформулювати на 

основі концепції конкурентоспроможності 

країни, запропонованої М. Портером. Вона 

включає два аспекти оцінки конкурентос-

проможності: факторний і результатний. 

Факторну оцінку конкурентоспроможності 

можна побудувати на основі детермінант 

регіонального ромба. В основу результую-

чої оцінки конкурентоспроможності регіо-
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ну можна покласти визначення М. Порте-

ра. Конкурентоспроможність регіону - це 

продуктивність використання регіональ-

них ресурсів, і в першу чергу робочої сили 

й капіталу, у порівнянні з іншими регіона-

ми, що інтегрується у величині й динаміці 

валового регіонального продукту (ВРП) на 

душу населення (і/або одного працюючо-

го), а також виражається іншими показни-

ками [10].  

Європейський експерт Д. Сепик від-

значає, що конкурентоспроможність на 

рівні регіону визначити значно складніше, 

чим на рівні підприємства [11, с. 197-205]. 

По-перше, тому, що конкурентоспромож-

ність на рівні регіону звичайно розгляда-

ється в рамках макроконцепції, а не як 

специфічно регіональне питання. По-

друге, тому, що відсутній широкий консе-

нсус щодо конкурентоспроможності на 

макрорівні. По-третє, тому, що саме ви-

значення конкурентоспроможності еволю-

ціонує в часі. У ЄС економіка вважається 

конкурентоспроможною, якщо її населен-

ня має досить високий і зростаючий рівень 

життя й високий рівень зайнятості на стій-

кій основі.  

Для визначення індикаторів виміру 

конкурентоспроможності регіонів ЄС Єв-

ропейською комісією використовується 

методика бенчмаркингу. 

Вітчизняними вченими ведуться ак-

тивні дослідження з розробки методик 

оцінки конкурентоспроможності регіонів, 

однак єдиної методики ще не вироблено. 

Тому розглянуте багатогранне поняття 

може бути визначене в різних аспектах за-

лежно від розв'язуваних завдань.  

У монографії Селезньова А.З. дос-

ліджуються проблеми конкурентоспромо-

жності Росії [12]. Конкурентні позиції ре-

гіонів на рівні ринків пропонується визна-

чати на основі тринадцяти показників. До 

них відносять показники: потужності ви-

робленої на території регіону сировини, 

матеріалів, паливно-енергетичних ресур-

сів; забезпеченості виробничою, ринковою 

й соціальною інфраструктурою; ступеня 

зносу устаткування й перспективи його 

заміни; віддаленості постачальників і спо-

живачів від основної маси ввозу-вивозу (не 

менш 60% обсягу); наявності транспорт-

них швидкісних магістралей, морських і 

річкових портів, інфраструктури міжнаро-

дного зв'язку; екологічної обстановки; за-

безпеченості висококваліфікованими кад-

рами й ін. Експериментальні розрахунки 

не представлені.  

Шеховцевим Л. С. пропонувався 

експериментально апробований програм-

но-цільовий підхід до оцінки конкурентос-

проможності на основі регіональних дете-

рмінант [14, с. 11-16]. Цілі першого рівня 

«дерева цілей» являють собою чотири ти-

пових детермінанти: формування факторів 

виробництва й умов бізнесу в регіоні, сти-

мулювання попиту, розвиток комплексів 

(кластерів) родинних галузей, вибір і реа-

лізація стратегій. На другому рівні пред-

ставлені 18 підцілей, що деталізують мету 

першого рівня: підготовка кваліфікованих 

кадрів; формування наукових і спеціаль-

них знань; залучення інвестицій; підви-

щення доходів населення; підтримка кон-

курентоспроможних галузей і ін. Результа-

ти експериментальних розрахунків оцінок 

важливості даних показників підтвердили 

коректність методичного підходу, запро-

понованого для вибору пріоритетних на-

прямків формування конкурентоспромож-

ності регіону.  

За останні роки з'явилася значна кі-

лькість вітчизняних або спеціально адап-

тованих до наших реалій закордонних ме-

тодик оцінки інвестиційної ситуації, що 

складається в різних регіонах. На думку 

російських регіоналістів Ушвицького Л.І. і 

Парахіної В.Н., під конкурентоспроможні-

стю регіону варто розуміти його здатність 

забезпечити високий рівень життя насе-

лення й доходів власників капіталу, а та-

кож ефективно використовувати наявний у 

регіоні економічний потенціал при вироб-

ництві товарів і послуг. 

Дана методика може скласти основу 

оцінки конкурентоспроможності регіону 

як з погляду точної кількісної оцінки її па-

раметрів, так і з погляду якісної характе-

ристики одержуваних значень, що дають 

можливість представити реальні відносини 

й можливості територій аналізованого ре-

гіону. 

Оцінка порівняльного становища 

регіонів здійснюється за показником інвес-
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тиційної привабливості, відзначають Уш-

вицький Л.І. та Парахін В.Н. [13], що не-

достатньо для визначення перспектив роз-

витку регіонів, виділення тих з них, які 

мають високий невикористаний потенціал, 

а також «незаслужено забутих» інвестора-

ми, експортерами товарів. 

Ушвицький Л.І. і Шахназаров А. 

[13] відзначають, що у багатьох методиках 

перевага віддається бальним, переважно 

експертним оцінкам кожного з факторів, 

що враховуються. Однак на практиці такі 

оцінки неминуче є значною мірою суб'єк-

тивними й звичайно згладжують реальний 

розкид регіональних характеристик, тому 

що експерти остерігаються крайніх оцінок. 

Печаткін В.В., Саліхов С.У., Саблі-

на В.А. розуміють під конкурентоспромо-

жністю регіону здатність економіки регіо-

ну стабільно виробляти й споживати това-

ри й послуги в умовах конкуренції з това-

рами й послугами, виробленими в інших 

регіонах, при дотриманні екологічних ста-

ндартів і забезпеченні постійного росту 

рівня життя населення. Система показни-

ків базується на даних офіційної статисти-

чної звітності й показниках, розрахованих 

на її основі [9]. 

Андрєєв В.Е. пропонує оцінювати 

соціально-економічну конкурентоспромо-

жність регіону на основі зважених рангів 

двох груп показників: рівня життя й інвес-

тиційної привабливості порівнюваних ре-

гіонів [1]. Він вважає за доцільне при ви-

значенні конкурентоспроможності регіону 

взяти за основу критерії, що характеризу-

ють рівень і якість життя населення й про-

понує побудувати наступний логічний ла-

нцюжок: регіональний ринок - механізм 

ціноутворення - конкурентоспроможність 

регіону. 

Виділений Андрєєвим В.Е. як осно-

вний критерій конкурентоспроможності 

регіону рівень життя населення багато в 

чому залежить від рівня його доходів (за-

робітної плати, соціальних виплат, прибу-

тку й т.д.), які формуються на регіональ-

ному ринку праці. Судити про реальний 

рівень життя можна лише після порівняння 

величини доходів із цінами на ринку това-

рів і послуг, тому що, наприклад, заробітна 

плата, будучи у свою чергу елементом ви-

трат виробництва для підприємства, багато 

в чому залежить від ефективності його фу-

нкціонування. 

Як вихідна категорія для аналізу 

конкурентоспроможності регіону виділяє 

регіональний ринок.  

Узагальнюючи підходи до проблем 

взаємозв'язку ціноутворення й конкурен-

тоспроможності в системі економічних ві-

дносин, у дослідженні Андрєєва  В.Е. [1] 

пропонує сформулювати наступні функці-

ональні залежності: 

RC=f(P, FP, SP); RC=f(Y),     (1) 

де P, FP, SP - фактори регіонального 

ринку; 

RС = f(В) - фактори, що визначають 

рівень життя населення регіону;  

Р - фактори регіонального ціноутво-

рення (рівень цін за товарними групами, 

механізм їхнього встановлення, залежність 

від зовнішніх ринків, видалення регіону 

від джерел сировини й основних ринків 

збуту);  

FР - наявність, розподіл і функціона-

льна спрямованість основних факторів ви-

робництва в регіоні (трудові ресурси, ко-

рисні копалини, галузева структура капіта-

лу);  

Y - рівень життя населення регіону 

(доходи, їхня структура й диференціація, 

купівельна спроможність, ступінь зайнято-

сті й ін.);  

SP - соціально-політичні фактори, що 

характеризують взаємодію основних су-

б'єктів регіонального ринку - адміністрації, 

населення, підприємництва, взаємини з 

федеральним центром. 

Дані функціональні залежності є ви-

хідними, базовими, які надалі уточнюють-

ся й доповнюються іншими факторами. 

Андрєєв В.Е.  відзначає, щоб в остаточно-

му підсумку вийти на критерії конкуренто-

спроможності, необхідно більш детально 

зупинитися на аналізі регіонального ринку, 

у рамках якого взаємодіють всі перерахо-

вані фактори, і пропонує наступну теоре-

тичну модель конкурентоспроможності 

регіону. 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

1
(

5
)

/
2

0
1

2
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 145 -  

Важенін С.Г., Злоченко А.Р. пропону-

ють оцінювати конкурентоспроможність ма-

крорегіонів за наступними параметрами їх-

нього економічного поводження: витрати на 

робочу силу і їхню структуру, інтенсивність 

відновлення основних фондів, кон'юнктура 

інвестиційного ринку, інноваційна мобіль-

ність [2]. Інтегральна оцінка конкурентосп-

роможності макрорегіону відсутня.  

Казанцев С.В. пропонує оцінювати 

конкурентоспроможність регіонів по відно-

шенню ВРП регіону до ВВП країни в душо-

вому обчисленні [4, с. 191-199]. Оцінка фак-

торів конкурентоспроможності заснована на 

відносних показниках, таких, як територія 

регіону, капіталовкладення, основні фонди, 

грошові доходи, щільність залізниць і авто-

доріг, кредити, кількість зайнятих у НДОКР. 

Наведено результати за трьома укрупненими 

групами регіонів.  

Меркушев В.В. у своїй роботі  [8] від-

значає, що рівень конкурентоспроможності 

регіону - значення інтегральної оцінки кон-

курентоспроможності досліджуваного регіо-

ну, зіставлене з інтегральною оцінкою регіо-

ну-еталона, у якості якого найбільше доці-

льно використовувати регіон (реально існу-

ючий або умовний), що володіє найкращими 

характеристиками конкурентоспроможності. 

Ермішін А.В. у своїй роботі викорис-

товує кількісні і якісні показники конкурен-

тної стабільності, і робить висновок, що 

отримані оцінки дозволяють сформувати 

шістнадцять первинних груп галузей, які в 

результаті укрупненого угруповання поєд-

нуються в три групи галузей.  

Як критерії оцінки показників можуть 

виступати наступні [3]; 

- високий темп галузевого росту - темп 

росту галузей, у яких зайняті центральні пі-

дприємства кластера, перевищує темп росту 

економіки в цілому на 5 і більше процентних 

пункти; 

- високий тимп кластерного росту - 

темп росту частки досліджуваних підпри-

ємств вище темпу росту галузі в цілому на 5 

і більше процентних пункти (кластерный 

ріст); 

- висока частка у ВРП - частка продук-

ції галузевого кластера у валовому регіона-

льному продукті перевищує 5 %. 

Ці критерії дозволяються виявити вісім 

типів кластерів і визначити ступінь їхньої 

стратегічної важливості для регіону.  

Смірнов С.Н., Сімачев Ю.В. у своїй 

роботі [7] відзначають, що залежно від цілей 

оцінки можуть бути обрані як інтегральні, 

так і відносні показники конкурентоспромо-

жності регіону. При цьому інтегральні пока-

зники використовуються для роботи над 

створенням сприятливого іміджу регіону, 

визначення внеску регіону в економічний 

розвиток країни, а частки показники харак-

теризують конкурентоспроможність регіону 

за конкретними напрямками (критеріям). 

Регіони з низьким загальним рівнем конку-

рентоспроможності можуть виявитися кон-

курентними за окремими показниками з пог-

ляду потенційних інвесторів [7]. 

Ларіна  Н.І. і Макаєв А.І.  для оцінки 

конкурентних позицій регіонів пропонують 

використовувати методику, аналогічну ме-

тодиці визначення рейтингів країн [6]. 

Її сутність складається в агрегуванні 

ряду приватних показників у загальний по-

казник, що характеризує відносні позиції 

країни (регіону) за даним показником. 

Оцінка Даниловим І. П. конкурентосп-

роможності регіону на основі інституціона-

льних моделей і їхньої взаємодії в ідеалі по-

винна носити найбільш об'єктивістський ха-

рактер, узагальнюючи й систематизуючи да-

ні про соціально-економічні процеси в регі-

оні. Як якийсь образ модель лише приблизно 

описує оригінал. Ряд його істотних характе-

ристик найчастіше вислизає з поля зору (ті-

ньовий сектор, диференціація грошових до-

ходів населення й ін.) [5]. Із серйозних недо-

ліків моделі «регіон - статистика» слід за-

значити дві: по-перше, далеко не вся регіо-

нальна статистика доступна для широкого 

користувача й по-друге, поява даних про по-

дії, що зафіксовано досить істотно запізню-

ється (до року). На розвиток регіону ця мо-

дель впливає опосередковано, через функці-

онування інших інститутів. 

Професор Данилов І. П. як метод оцін-

ки конкурентоспроможності розглядає під-

хід «кваліметрії», що заснований на «догмі 

одномірності» і відповідно до якої об'єкт 

завжди можна оцінити одним числом.  

Професор Данилов І.П. у своїй роботі 

[5] також відзначає, що популярним методом 

оцінки конкурентоспроможності регіонів є 

рейтингова оцінка інвестиційної привабли-

вості регіонів. У якості основної тридцяти-

мільйонної інвестиційної привабливості ре-

гіонів прийняті дві характеристики: інвести-

ційний ризик і інвестиційний потенціал.  
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Порівняємо представлені вище мето-

дики й виявимо, на якому етапі перебуває 

розробка інструментарію оцінки регіональ-

ної конкурентоспроможності (табл. 1). 
Т а б л и ц я 1 

Порівняння методик оцінки конкурентоспроможності розвитку регіонів 

Автори Методика оцінки Переваги Недоліки 

Селезньова А.З. 
На основі розрахунку 

тринадцяти показників 
 

Експериментальні розра-

хунки не представлені 

Шеховцевої Л.С. 

Програмно-цільовий пі-

дхід на основі регіональ-

них детермінант 

Результати експерименталь-

них розрахунків підтвердили 

коректність методичного 

підходу 

Зрушення відбуваються 

тільки в напрямку оцінки 

положення організацій і 

окремих товарів 

Ушвицький Л.І., 

Парахіна В.Н. 

Інтегральна оцінка кон-

курентоспроможності 

регіонів 

Проведено апробацію, сфо-

рмульована концепція оцін-

ки, обґрунтований склад по-

казників для оцінки 

Потрібне доповнення й 

обґрунтування переліку 

показників 

Андрєєв В.Е. 
На основі зважених ран-

гів двох груп показників 

Обґрунтування методики, 

представлений структурно-

концептуальний підхід до 

оцінки, проведена апробація 

Зосереджено на ціноутво-

ренні, відсутність соціаль-

них показників, потрібна 

експертна оцінка 

Важенін С.Г., 

Злоченко А.Р., 

Татаркин А.І. 

Оцінка по параметрах 

їхнього економічного 

поводження 

 
Інтегральна оцінка відсут-

ня 

Казанцев С.В. 

Оцінка по відношенню 

ВРП регіону до ВВП 

країни в душовому обчи-

сленні 

Заснована на відносних, по-

рівнянних показниках 

Інтегральна оцінка конку-

рентоспроможності регіону 

відсутній 

Салихов С.У., 

Печаткін В.В., 

Сабліна В.А. 

Рейтингова оцінка кон-

курентоспроможності 
Проведено апробацію 

Відсутність чіткого обґру-

нтування, відсутність кон-

цепції оцінки, велика кіль-

кість показників  

Меркушов В.В. 

Інтегральна оцінка кон-

курентоспроможності 

регіонів 

Обґрунтування методики, 

трикомпонентна система 

показників для оцінки, про-

ведена апробація, доступ-

ність інформаційної бази 

Відсутність показників со-

ціальної спрямованості, 

методика показує тільки 

загальний економічний 

розвиток 

Смірнов С.Н., 

Симачев Ю.В. 

Оцінка як по інтеграль-

ним, так і часткою пока-

зникам 

Інтегральна оцінка конкуре-

нтоспроможності регіону 
 

Ларіна Н.І,  

Макаев А.І. 

На основі розрахунку 

індексу (аналогічна ме-

тодиці визначення рей-

тингів країн 

Проведено апробацію, об-

ґрунтований склад показни-

ків, доступність інформацій-

ної бази 

Потрібне доповнення й 

обґрунтування переліку 

показників, методика пока-

зує тільки загальний еко-

номічний розвиток 

Ермішіна А.В. 
Оцінка потенціалу клас-

терізації 

Обґрунтування методики, 

багатофакторний аналіз кон-

курентної стабільності 

Методика спрямована на 

оцінку потенціалу класте-

різації, неприступність ін-

формаційної бази 

Данілов І.П. 

На основі інституціона-

льних моделей і їхньої 

взаємодії 

Системність, знання опера-

тивної інформації 

Не вся статистика доступна 

для широкого користувача, 

надходження даних істотно 

запізнюється 

 

Порівняльний аналіз підходів до оці-

нки конкурентоспроможності регіону пока-

зує відсутність повноти і єдності у визна-

ченні поняття конкурентоспроможності ре-

гіону, перевагу вивчення окремих аспектів 

конкурентоспроможності над інтегральними 

оцінками. Дослідження не спираються на 

базове поняття «регіон» і не охоплюють різ-

ні функції цього територіального утворення: 

економічну, соціальну й ін.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, теоретичні й 
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практичні проблеми формування конкурен-

тоспроможності регіону, незважаючи на їх-

ню значимість, розроблені недостатньо й 

стосуються в основному окремих аспектів 

цієї проблеми. Дослідження методичного 

інструментарію оцінки конкурентоспромож-

ності регіону показує, що в цей час методо-

логія оцінки конкурентоспроможності регіо-

нів перебуває в стадії розробки. Одним з 

найважливіших критеріїв вибору тієї або ін-

шої методики є комплексність, тобто здат-

ність об'єктивно відображати рівень еконо-

мічного потенціалу й соціального розвитку 

регіону, ефективності використання ресурсів 

і залучення їх у регіон. 

Проаналізувавши методики оцінки 

конкурентоспроможності регіону, викладені 

в роботах [1-14], необхідно відзначити, що 

існує розмаїтість підходів до оцінки конку-

рентоспроможності регіону, обумовлена різ-

ними цілями, поставленими при оцінці. Ав-

тори розглянутих методик сходяться до дум-

ки, що показник оцінки конкурентоспромо-

жності регіону – комплексний показник. При 

цьому кожний автор виділяє різні групи. До 

показників, що найбільш часто зустрічають-

ся належать наступні: показники рівня жит-

тя, інвестиційна привабливість регіону, сис-

тема показників економічного потенціалу 

регіону, система показників регіональної 

ефективності, система показників конкурен-

тних переваг. 
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УДК 332.142  

ПАШКЕВИЧ М. С., ГВІНІАШВІЛІ Т. З. 

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ПОДОЛАННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 
 

У статті розглянуто вплив екологічних та економічних факторів на просторовий розвиток ре-

гіонів України. Проаналізовано вплив впровадження інноваційних технологій на подолання територі-

альної диференціації. Особливу увагу приділено проблемним депресивним регіонам України. На ос-

нові проведених досліджень запропоновано комплексний підхід до регулювання розвитку регіонів з 

порушеним еколого-економічним балансом, який полягає у погодженні інтересів учасників, що пря-

мим або побічним чином впливають на процес регіонального розвитку. 

Ключові слова: регіональний розвиток, еколого-економічні фактори, інновації, територіальна 

диференціація. 

 

Постановка проблем. Питання 

екологічного та економічного збалансова-

ного розвитку регіонів Україні надзвичай-

но актуальні не тільки з точки зору прос-

торового розвитку нашої держави, а й єв-

ропейської території, особливо в контексті 

майбутньої євроінтеграції. Тому перед ре-

гіональною економікою України виникає 

надзвичайно важливе завдання, яке носить 

наукове й практичне значення – подолати 

внутрішню державну просторову дифере-

нціацію і відновити порушений еколого-

економічний баланс. У першу чергу, під-

вищеної уваги до себе вимагають індустрі-

альні регіони з розвиненою гірничою про-

мисловістю, тому що саме вони відрізня-

ються високим рівнем екологічного дисба-

лансу і низьким рівнем економічного роз-

витку. Тому на їх прикладі доцільно розг-

лянути заявлену для дослідження тематику 

[1]. 

Наявність родовищ корисних копа-

лин, безсумнівно, є благом для економіки 

будь-якої держави. На територіях їх роз-

ташування будуються гірничі підприємст-

ва, створюється валовий національний 

продукт. Однак минає час і кожна держава 

з розвиненою гірничою промисловістю 

неминуче приходить до необхідності рест-

руктуризації галузі шляхом закриття еко-

номічно безперспективних шахт. Ліквіда-

ція кожної шахти – це своєрідний регіона-

льний «стрес», який сприяє утворенню та 

розвитку місцевої соціально-економічної 

депресії. Комплекс економічно стимулюю-

чих, соціально пом’якшуючих та екологіч-

но відновлювальних заходів у регіонах з 

порушеним через гірничі роботи балансом 

сталого розвитку, отримав назву «пост гір-

ництво». Вперше серйозно з цією пробле-

мою зіткнулися в Європі такі країни, як 

Великобританія, Франція, Німеччина, Че-

хія, Польща, де і був накопичений відпові-

дний досвід. Перенести цей досвід в чис-

тому вигляді на реалії Україні вкрай скла-

дно, але спиратися на відомі правові та ін-

женерні рішення варто [2]. 

Не дивлячись на те, що вирішенню 

проблеми еколого-економічного віднов-

лення територій і подолання просторової 

диференціації присвячено досить багато 

наукових праць і нормативних документів, 

не достатньо вивченим є питання імплеме-

нтації інноваційних технологій в промис-

ловий регіональний комплекс з метою від-

новлення еколого-економічного регіональ-

ного балансу. Праці таких вчених, як О. 

Амоша, Ю. Бажал, П. Бєлєнькій, Е. Бойко, 

В. Геєць, Б. Губський, М. Долішній, В. До-

рофієнко, А. Загородний, С. Злупко, Н. Ко-

зоріз, Я. Побурко є теоретичною основною 

регулювання еколого-економічного розви-

тку регіонів. 

Мета статті. Метою дослідження, 

результати якого представлені в даній ро-

боті, є виявлення чинників, які мають най-

більший вплив на екологічний та економі-

чний розвиток регіону; узагальнення існу-

ючих інноваційних технологій, які дозво-

лять вирішити проблему подолання прос-

торової диференціації. Для досягнення ме-

ти в роботі здійснено аналіз відповідності 

інноваційних технологій природно-

кліматичним та економічним умовам регі-

ону на прикладі вирішення проблеми роз-

витку депресивних вугледобувних терито-
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рій, що дозволило виявити найбільш істот-

ні екологічні та економічні чинники, а та-

кож запропонувати нове інфраструктурне 

формування в системі управління розвит-

ком регіонів України. 

Виклад основного матеріалу. Ха-

рактерною рисою розвитку регіонів за за-

хідним зразком є комплексне вирішення 

економічних, соціальних та екологічних 

проблем старопромислових депресивних 

регіонів на основі використання іннова-

ційних технологій з урахуванням оптима-

льного співвідношення інтересів приват-

ного інвестора, суспільства і держави. При 

цьому вирішуються не тільки локальні за-

вдання теперішнього часу, але й забезпе-

чується своєчасне реагування на глобальні 

загрози недалекого майбутнього. До таких 

загроз, зокрема, можна віднести дефіцит 

енергії, якісних продуктів харчування, чи-

стої питної води, мінеральних ресурсів. 

Найбільш яскравим прикладом 

проблеми розвитку регіонів з порушеною 

екологією і слабкою економікою є ситуа-

ція, що складається в районах видобутку 

вугілля. Масштаби цієї проблеми у вугіль-

ній промисловості різних країн не однакові. 

Їх можна оцінити за тривалістю ведення 

гірничих робіт і площею порушених тери-

торій, щільністю населення у вугільних 

регіонах і кількістю людей, зайнятих у цій 

галузі, глибиною ведення гірничих робіт. 

За цими показниками Україна займає стій-

ке провідне місце, оскільки масштабні гір-

ничі роботи на її території (Донбас, Крив-

бас) ведуться вже більше 200 років, глиби-

на розробки вугільних пластів сягає позна-

чки 1500 м і більше, загальна площа пору-

шених земель становить близько 35% всієї 

території [3]. 

Станом на 2011 р. в країні налічу-

валося 113 державних і 28 приватних вугі-

льних підприємств. Слід пам’ятати, що за 

кожним таким підприємством, за правилом, 

стоїть економічно моноструктурний насе-

лений пункт. Це величезні території, які 

вимагають відновлення екосистеми, пра-

цевлаштування та забезпечення належних 

стандартів якості життя населення шляхом 

створення підприємств іншої економічної 

спрямованості. Існуючі проблеми тільки 

посиляться за будь-яких змін цього еконо-

міко-правового устрою в галузі. Досить 

радикальні заходи передбачені для вирі-

шення цих проблем в Програмі соціально-

економічних реформ Президента України, 

де зокрема пропонується збиткові шахти 

закрити, рентабельні – приватизувати, гір-

ників, які залишилися без роботи, перевчи-

ти і переселити в інші більш розвинуті ре-

гіони [4, 10]. Аналіз пропонованих заходів 

показав, що це економічно більш витрат-

ний і далеко не самий раціональний шлях 

вирішення екологічних та економічних 

проблем депресивних територій. Причини 

такої нераціональності криються в наступ-

ному. 

Передбачається, що основою доб-

робуту вугледобувного регіону повинна 

бути рентабельна діяльність кожної окре-

мо взятої шахти, яка в цьому випадку 

представляє собою джерело доходів дер-

жавного та місцевих бюджетів, а також 

створення робочих місць. Однак, за рідкіс-

ним винятком, практично всі державні ша-

хти Україні збиткові. У період з 2001 по 

2010 роки, з метою компенсації частини 

собівартості видобутого вугілля, їм було 

направлено з Державного бюджету Украї-

ни 4,3 млрд. доларів субвенцій. Досвід по-

казує, що ліквідація навіть не рентабельної 

шахти, як це передбачається в Програмі 

Президента України, обходиться державі 

дорожче, ніж її функціонування зі збитка-

ми, не зважаючи на втрату робочих місць і 

екологічні наслідки. Кошторис витрат на 

ліквідацію однієї шахти коливається від 10 

до 20 млн. доларів [5]. Станом на вересень 

2011 р. на території Донецької та Лугансь-

кої областей зі 102 шахт, рішення про за-

криття яких було прийнято ще в 1996 р., в 

процесі ліквідації перебуває 81 шахта. 

Хронічне неповне фінансування на рівні 

54% призводить до того, що реалізація 

проектів закриття шахт становить 6-12 ро-

ків замість 2-3, а їх вартість зростає в 2-4 

рази через постійне зростання витрат на 

утримання шахти та соціальні заходи. 

Тим часом, існуючі в Україні інже-

нерні технології відкривають можливості 

роботи шахти як рентабельного автоном-

ного енергогенеруючого комплексу на ос-

нові відпрацювання залишкових запасів 

вугілля, використання альтернативних 
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джерел геотермальної, сонячної, вітрової 

енергії. Це дозволить створювати на базі 

шахти нові рентабельні підприємства ін-

шого економічного спрямування, а геоін-

формаційні технології і технології в сфері 

охорони навколишнього середовища до-

зволять здійснювати постійний моніторинг 

техногенного і біологічного стану терито-

рії, чим забезпечувати оперативне реагу-

вання на будь-які відхилення від стратегі-

чного напрямку реабілітації регіону. На 

цій основі можуть бути змінені економіко-

правові концептуальні положення регулю-

вання розвитку регіонів з економічними та 

екологічними проблемами та реструктури-

зації вугільної галузі [6, 8]. 

Технології, що дозволяють вивести 

шахту та разом з нею регіон на рівень за-

даної рентабельності, охоплюють підзем-

ний, наземний та повітряний простір тери-

торії навколо гірничого підприємства. 

Впровадження кожної окремої технології 

являє собою самостійний бізнес-план з пе-

вним обсягом інвестицій, терміном окуп-

ності, рівнем прибутковості, обсягом пе-

редбачених податків у місцевий та Держа-

вний бюджет. 

Можливості технологічного рішен-

ня проблеми відновлення екологічного та 

економічного балансу територій для подо-

лання просторової диференціації найзруч-

ніше розглянути на прикладі мономіст, 

утворених навколо шахти-гідрорегулятора, 

яка не може бути закрита в принципі через 

необхідність запобігання загрози затоп-

лення сусідніх працюючих шахт і підтоп-

лення території. З одного боку – це постій-

не джерело зростаючих витрат, але з іншо-

го боку – це ресурс для отримання додат-

кової енергії шляхом використання, на-

приклад, технології теплових насосів, 

створення спеціальних екранів для відбору 

тепла надр, технології експлуатації газогі-

дротермальних родовищ в порушених гір-

ничими роботами геологічних структурах. 

Крім того, в межах поля закритої 

шахти знаходяться мільйони тонн розкри-

тих і залишених в надрах запасів вугілля. 

Для економіки регіону та держави це знач-

ні втрати. Так, за оцінками експертів запа-

си вугілля на ліквідованих шахтах Луган-

ської області становлять 1,2 млрд. т., що 

відповідає втраті доходів 114 млрд. дола-

рів США. Зменшити ці економічні втрати 

можна при використанні технологій підзе-

мної газифікації, які дозволяють перетво-

рити залишкові запаси в тепло і сукупність 

ліквідних хімічних компонентів [7]. 

Незалежно від того діючої або за-

критою є шахта, вона являє собою джерело 

альтернативної енергії за рахунок викори-

стання технологій уловлювання метану, 

що знаходиться у вугіллі та гірничих по-

родах. 

Отримане з надр шахт на основі за-

значених технологій тепло може бути пе-

редано на поверхню, де доцільно розташу-

вати виробничі комплекси, що відповіда-

ють вищезгаданим стратегічним напрям-

кам екологічного та економічного розвит-

ку регіону. 

Так, наприклад, при шахті, яка ви-

конує функції регулювання гідрогеологіч-

ної середовища і перекачує мільйони тонн 

води на рік, може функціонувати водоочи-

сний комплекс. У той час, коли деякі дер-

жави світу відчувають гострий брак питної 

води і розробляють енерговитратні техно-

логії її отримання з морської, воду, яка ци-

ркулює у шахті можна очистити та перет-

ворити в дорогий комерційний ресурс і 

джерело здорового життя у вуглевидобув-

них регіонах з порушеною екологією. 

Додаткові ресурси води та енергії 

створюють всі необхідні умови для будів-

ництва на поверхні шахти великих аграр-

них та промислових комплексів, малих пі-

дприємств у сфері послуг, які можуть ав-

тономно опалюватися і забезпечуватися 

водою. Попередній аналіз показав, що та-

кий аграрний комплекс доцільно позиціо-

нувати в ринковій ніші з вирощування 

екологічно чистих продуктів харчування, 

які стають все більш запитувані у світі [9, 

11]. 

Аграрні та промислові підприємст-

ва в залежності від специфіки та характеру 

діяльності можуть бути розташовані не 

тільки на поверхні, але і у штучних підзе-

мних виробках. Кілометри штучно створе-

них пустот можуть бути переобладнані під 

складські приміщення різного призначення, 

погреби, грибні ферми. Щороку в Україні 

виникає питання про невідповідність обся-
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гу врожаїв сільськогосподарської продук-

ції наявним можливостям сховищ. При 

правильній організації процесів, на базі 

ряду збиткових закритих шахт міг би бути 

організований великий логістичний торгі-

вельний центр. 

Тисячі тонн порід відвалів з часом 

можуть стати сировиною для здійснення 

рециклінгу корисних компонентів, які міс-

тяться в цих, по суті, техногенних родови-

щах. У свою чергу на основі наявної сиро-

винної бази такого роду і з використанням 

існуючих нанотехнологій можуть створю-

ватися підприємства з виробництва нових 

високоміцних будівельних матеріалів. 

Степова зона, в якій розташовані 

депресивні вугледобувні регіони, наявність 

териконів можуть служити додатковим 

джерелом сонячної та вітрової енергії при 

використанні спеціальних технологій і те-

хніки, створеної, наприклад, на Південно-

му машинобудівному заводі (Державне 

підприємство «Виробниче об’єднання Пів-

денний машинобудівний завод ім. А.М. 

Макарова»). Такий технологічний ком-

плекс може дати відчутний для території 

регіону сукупний ефект у вигляді альтер-

нативної енергії та знизити, якщо не подо-

лати, збитковість і фінансову залежність 

депресивного регіону в цілому за рахунок 

зниження витрат на енергоносії та отри-

мання додаткового прибутку від створення 

нових підприємств. 

Досвід закриття шахт Німеччини, 

Великобританії, Франції, Польщі, Чехії 

показує, що закриті шахти можна перетво-

рити на музеї промисловості, а їх відвіду-

вання включити в маршрути для індустріа-

льного туризму, оскільки вважається, що 

такі регіони є історичною цінністю та 

представляють промислову спадщину 

держави. 

Як випливає з вищесказаного, еко-

лого-економічний розвиток регіонів та по-

долання просторової диференціації на ос-

нові пост гірництва – це складна система 

технологій з використання додаткових 

можливостей шахти і території в цілому. 

Для якісного управління всіма фізичними 

та біологічними процесами, що протікають 

в такий геотехнічної системі, для підтрим-

ки її стійкості необхідні технології геоін-

формаційного космічного моніторингу. 

Комплекс отриманих даних «земля - повіт-

ря» дозволить вчасно запобігти негатив-

ним екологічним явищам і отримати інфо-

рмацію про можливості використання ре-

сурсів території. 

Особливе місце у вирішенні про-

блем екологічно занедбаних та економічно 

слабких регіонів займають технології охо-

рони здоров’я людей і навколишнього се-

редовища. Саме вони в сукупності з назва-

ними вище інженерними технологіями, з 

необхідними економіко-правовими механі-

змами привнесуть у розвиток депресивних 

територій той елемент стабільності, про 

який говорять, маючи на увазі сталий роз-

виток, а саме – здатність системи спожива-

ти біологічні, фізичні, людські ресурси 

меншими темпами, ніж темпи їх віднов-

лення. 

Забруднення атмосфери, води і ґру-

нтів шкідливими хімічними речовинами 

багато в чому відбувається через постійне 

горіння породних відвалів, складування 

відходів з техногенно-посиленою радіоак-

тивністю. Гектари підробленої поверхні 

вимагають рекультивації та озеленення. 

Санітарно-епідеміологічна ситуація ускла-

днюється проблемами підтоплення тери-

торій населених пунктів шахтними водами, 

при якому руйнуються інженерні мережі 

та інші комунікації, виникають загрози те-

хногенних аварій. За оцінками експертів 

Донецької області вода в закритих шахтах 

може збільшити силу сейсмічних коливань 

у декілька разів. Загрозою для життя міс-

цевого населення є проникнення метану на 

поверхню і його накопичення в підвалах 

житлових будинків. 

Вирішенню цих проблем сприятиме 

комплекс методів моніторингу стану здо-

ров’я людей, що дозволяє відстежити про-

цеси, що відбуваються в організмі людини 

на клітинному рівні. Це технології очистки 

повітря від пилу, води - від важких речо-

вин, ґрунту - від засолення. Це технологія 

сепарації побутових відходів та вилучення 

з них корисних металовмісних компонен-

тів з отриманням вторинної сировини, що є 

суміжним проектом до хімічного комплек-

су. 
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Самим загрозливим наслідком нако-

пичених не вирішених соціальних проблем 

вугледобувних регіонів є фактичне руйну-

вання цінного людського капіталу: втрата 

для економіки держави робітників і фахівців 

гірничих професій, поява атмосфери мора-

льного занепокоєння шахтарів та членів їх 

сімей. Через масове закриття шахт в 1996 р. 

ринок праці Україні був поповнений 35 ти-

сячами безробітних гірників, за кожним з 

яких стоїть сім’я, що залишилася без засобів 

до існування. Виникає резонансне питання 

працевлаштування звільнених робітників і 

фахівців, що тягне за собою проблеми міг-

рації, масового переселення людей і перек-

валіфікації. Важливим фактором розвитку 

регіональної депресії є відсутність перспек-

тив отримання робочого місця у молоді, яка 

залишає регіон у пошуках роботи. Під час 

ліквідації шахт руйнується соціальна інфра-

структура; надзвичайно гострою залишаєть-

ся проблема утилізації побутових відходів. 

Вирішити ці питання можна шляхом забез-

печення економічного зростання території. 

Працюючі промислові комплекси на базі 

шахт дозволять зберегти робочі місця, дати 

поштовх до розвитку підприємницької ініці-

ативи, підвищити зацікавленість у молоді 

залишатися в рідному місті, налагодити со-

ціальну інфраструктуру. 

Комплекс технологій, спрямований 

на вирішення технічних завдань, нерозривно 

пов’язаний з цілою низкою організаційно-

правових, соціальних та екологічних про-

блем. Проте, як раніше зазначалося, в існую-

чих програмах регіонального розвитку та 

реструктуризації вугільної галузі така інтег-

рація не враховується. Удосконалення пот-

ребують правові механізми приватизації ву-

гільних підприємств. На наш погляд, разом з 

необхідністю залучення приватних інвести-

цій в галузь, приватизація шахтного фонду 

Україна тільки частково зніме фінансове на-

вантаження на бюджет з підтримки депреси-

вних вугледобувних регіонів і не вирішить 

питання їх подальшого розвитку. По-перше, 

певна частина шахт буде визнана економічно 

безперспективною, і саме ці шахти зали-

шаться на балансі держави, і вимагатимуть 

подальшого постліквідаційного утримання. 

По-друге, процес приватизації може затягну-

тися так само, як і процес закриття вугільних 

підприємств. По-третє, нові механізми соці-

альної та екологічної відповідальності влас-

ника за стан території та рівень життя насе-

лення не відпрацьовані, а відповідно до іс-

нуючих відповідальність за розвиток тери-

торії після закриття приватної шахти лягає 

на державу. У цьому випадку може виявити-

ся ефективним механізм створення і функці-

онування на території гірничодобувних під-

приємств індустріальних парків, законопро-

ект про які готується до другого читання. 

Індустріальний парк – відповідно до 

проекту це самостійна юридична особа, за 

яким закріплена окрема земельна ділянка. У 

світлі земельної реформи може виявитися, 

що розроблені території вугільних підпри-

ємств із загрозою підтоплення та проник-

нення газу на поверхню, з порушеною еко-

логією, матимуть не найвищу ринкову вар-

тість. В цьому випадку індустріальний парк 

може зіграти позитивну роль в залученні ін-

весторів на цю територію. Індустріальний 

парк передбачає відповідальність керуючої 

компанії за відновлення роботи об’єктів со-

ціально-побутової інфраструктури, що також 

позитивно позначиться на розвитку регіону, 

а державні преференції у сфері ведення гос-

подарської діяльності дозволять стимулюва-

ти створення нових підприємств. Відповідно 

до законопроекту органи місцевого самовря-

дування мають першочергове право ініцію-

вати створення індустріального парку на ко-

мунальних землях для вирішення регіональ-

них проблем розвитку за рахунок залучення 

інвестицій. 

Важливою функцією управління еко-

логічним та економічним розвитком регіонів 

є узгодження і об’єднання цілей і засобів їх 

досягнення в економічній, технологічній, 

соціальній та екологічній площинах. Це мо-

же бути враховано в програмах розвитку ву-

гільної галузі та держави в цілому шляхом 

побудови спеціальних прогнозних економі-

ко-математичних моделей доходів і витрат 

від наведених вище бізнес-проектів, що реа-

лізуються на основі базових інженерних ін-

новацій. Таким чином, інвестор буде вклада-

ти гроші у видобуток корисних копалин не 

тільки, як у тимчасовий проект, після завер-

шення якого, фінанси спрямовуються в інші 

галузі, але і як в довгостроковий стратегіч-

ний план, який продовжує функціонувати і 

приносити доходи навіть після відпрацю-

вання корисних копалин. Для реалізації та-

кого масштабного державного проекту по-

винен бути створений Національний Центр 

пост гірництва. 
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Так, наприклад, питаннями пост-

розвитку гірничодобувних регіонів займа-

ються спеціально створені для цього струк-

тури такі як: в Європі - Post-mining Alliance і 

European Association for Coal and Lignite 

«Euracoal», в США - National Mining 

Assoсiation. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень: 

1. Проблема подальшого функціону-

вання депресивних територій, які характери-

зуються екологічним та економічним дисба-

лансом, найбільш ефективно може бути ви-

рішена шляхом раціонального поєднання 

інтересів держави, інвесторів, розробників 

інноваційних технологій та інститутів регіо-

нальної влади. 

2. Відсутність взаємоузгоджених ін-

тересів на рівні держави і регіонів у частині 

еколого-економічної політики є головним 

фактором незадовільного соціально-

економічного розвитку регіонів. 

3. Сукупність інноваційних техноло-

гій, доведених до рівня бізнес-планів, по-

винна бути об’єднана в комплексні регіона-

льні інвестиційно-інноваційні проекти відк-

ритого типу. 

4. Для управління цими проектами і 

координації дій держави, інвесторів і розро-

бників інноваційних технологій повинен бу-

ти створений національний Центр з вирі-

шення проблем регіонів з порушеним еколо-

го-економічним балансом. 
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УДК 339.9 

РЯЗАНОВА Н. О. 

 

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Проаналізовано змінення показників зовнішньої торгівлі товарами і послугами Луганської об-

ласті, обґрунтовано динаміку змінення географічної структури експорту Луганської області, предста-

влено показники товарної структури зовнішньої торгівлі Луганської області, здійснено аналіз оцінки 

реалізації експортного потенціалу на рівні усіх структуроутворюючих елементів при визначенні оп-

тимальної стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності Луганської області. 

Ключові слова: аналіз, оцінка, показники, товарна структура, географічна структура, експорт, 

експортний потенціал регіону. 

 

Постановка проблеми. Оцінка рів-

ня розвитку експортного потенціалу регіо-

ну має велику практичну значущість для 

визначення напрямів вдосконалення і пер-

спектив розвитку експортної діяльності 

регіону.  

Рівень розвитку експортного потен-

ціалу доцільно визначати на основі аналізу 

фактичних даних по експорту регіону. При 

цьому неможливо дати однозначну інтег-

ральну оцінку рівня розвитку експортного 

потенціалу регіону. Для характеристики 

рівня розвитку експортного потенціалу ре-

гіону доцільно використовувати сукуп-

ність комплексних показників. Причому 

важливо зробити акцент на актуальності 

цього питання у практичній діяльності, 

оскільки в сучасних умовах збільшення 

ефективності використання експортного 

потенціалу є одним з основних аспектів 

підвищення об'ємів експортної діяльності 

країни в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Деякі проблемні аспекти аналізу 

оцінки реалізації експортного потенціалу 

регіону знайшли відображення в роботах 

російських учених, - Єлькіна І.В. [1, с.11-

14], Кірсанова В.В. [2, с.15], Сейфулаєвої 

М.Є. [6, с.71]. У вітчизняній літературі, 

присвяченій проблемам експортного поте-

нціалу регіону, необхідно відмітити робо-

ти Третяк В.В. [7, с.230]. Однак, багато пи-

тань цієї проблеми залишаються дискусій-

ними і потребують подальших досліджень. 

Зокрема, це стосується уточнення застосу-

вання методик аналізу оцінки експортного 

потенціалу безпосередньо на прикладі Лу-

ганської області. 

Метою статті є аналіз оцінки реалі-

зації експортного потенціалу на рівні усіх 

структуроутворюючих елементів при ви-

значенні оптимальної стратегії розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності Лугансь-

кої області. 

Виклад основного матеріалу. Оці-

нка реалізації експортного потенціалу ре-

гіону може бути визначена як на підставі 

абсолютних кількісних показників, вира-

жених натуральними величинами (об'єм 

постачань, собівартість продукції, ціна та 

ін.), так і на підставі відносних показників 

в їх системному співвідношенні (питома 

вага, рентабельність виробництва, середня 

економічна ефективність експорту та ін.). 

Визначення системи показників для 

оцінки реалізації експортного потенціалу 

регіону як однією із ланок зовнішньоеко-

номічного потенціалу країни набувають 

актуальності тому, що значення зовніш-

ньоекономічної діяльності, а саме, її екс-

портний аспект в розвитку всіх країн, у 

тому числі і України, постійно зростає. Іс-

торичний досвід підтверджує вигідність 

розширення участі країн у міжнародному 

розподілу праці і різноманітних формах 

міжнародного бізнесу. Особливу значи-

мість має розвиток експортної діяльності 

для прикордонних регіонів України, до 

яких, зокрема, належить Луганська об-

ласть. Аналізуючи можливості експортної 

діяльності Луганської області в її нинішніх 

масштабах, слід визнати, що сучасний від-

носно стійкий економічний розвиток обла-

сті значною мірою визначається розвитком 

її експортного потенціалу і очевидними 

перспективами подальшої інтеграції у сві-

тову економіку. 
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Характер експортної діяльності Лу-

ганської області сформувався багато в чо-

му завдяки внутрішньо-регіональній спеці-

алізації і відрізняється, в більшості своїй, 

сировинною спрямованістю експортного 

виробництва. Провідна роль в економіці 

Луганського регіону належить промисло-

вості, питома вага якої в обсязі валового 

суспільного продукту складає три четверті. 

Протягом останніх років Луганська об-

ласть утримує третє місце серед регіонів 

України, що формують експортну політику 

держави, коефіцієнт покриття експортом 

імпорту по Луганській області є одним з 

найбільших серед областей України.  

Проаналізуємо найбільш вагомі по-

казники у структурі експортної діяльності 

Луганської області. 

Зовнішньоторговельний оборот то-

варів та послуг Луганської області за 2010 

р. становив 7017,7 млн.дол. США і збіль-

шився порівняно з 2009 р. в 1,6 рази. При 

цьому обсяги експорту товарів та послуг 

збільшилися в 1,8 рази, імпорту - на 38,9% 

і склали відповідно 3476,3 млн.дол. та 

3541,5 млн.дол. Від'ємне сальдо зовніш-

ньоторговельного балансу Луганської об-

ласті за 2010 р. становило 65,2 млн. дол. 

(за 2009 р. також від'ємне - 628,6 млн.дол.). 

За останні 4 роки обсяг зовнішньоторгове-

льного обігу Луганської області має тенде-

нцію стрибкоподібної зміни. Найвищий 

його показник відзначається у 2008 р., що 

на 35,92% вище за показник 2010 р., на 

59,19% вище за показник 2009 р. і на 

29,44% вище за показник 2007 р. Питома 

вага зовнішньої торгівлі товарами набагато 

вище, ніж показники зовнішньої торгівлі 

послугами в загальному об'ємі зовнішньо-

торговельного обігу Луганської області.  

Аналізуючи дані, що характеризу-

ють кількість країн-партнерів в загальному 

обсязі зовнішньої торгівлі товарами, необ-

хідно відмітити, що найвищий показник 

спостерігається в 2008 р., в 2009-2010 рр. 

цей показник має незначну тенденцію до 

зниження (14,07%). Проте, порівняно з 

2000 р., цей показник збільшився на 

45,46% в 2010 р. Що стосується цього ж 

показника в загальному обсязі зовнішньої 

торгівлі послугами, доцільно відмітити йо-

го поступове збільшення, причому найви-

щий показник спостерігається в 2010 р. 

Показники 2008 р. є досить високими, далі 

спостерігається їх зниження, яке в 2009-

2010 рр. призводить до негативного сальдо 

зовнішньоторговельного балансу, що, у 

свою чергу, негативно впливає на соціаль-

но-економічний розвиток регіону. Отже, 

експортна діяльність займає величезне мі-

сце у соціально-економічному розвитку 

регіону, тому що експорт в сучасних умо-

вах господарювання, у все більшій мірі, 

перетворюється на особливий напрям, що 

виводить економіку з кризи. 

Простежимо проаналізовані змінен-

ня показників зовнішньої торгівлі товара-

ми і послугами у зведеному зовнішньотор-

говельному балансі Луганської області по 

роках (табл. 1). 

Для визначення існуючих змін в роз-

витку експортного потенціалу регіону 

представляється необхідним проаналізува-

ти динаміку зведеного зовнішньоторгове-

льного балансу Луганської області, вихо-

дячи з представлених даних. 

Упродовж 2000 р., 2007 - 2008 рр. са-

льдо зовнішньоторговельного балансу Лу-

ганської області було позитивним, причо-

му рівень експорту значно перевищував 

об'єми імпорту. За результатами показни-

ків цих років Луганську область можна ві-

днести до нетто-вивізних регіонів України. 

Головною причиною виникнення і зрос-

тання позитивного сальдо в зовнішній тор-

гівлі Луганської області являється, переду-

сім, збільшення експорту. Проте, в 2009 - 

2010 рр. об'єми імпорту перевищують 

об'єми експорту, чим і викликано негатив-

не сальдо зовнішньоторговельного балансу 

в ці роки. Коефіцієнт покриття експортом 

імпорту склав в 2010 р. 0,95 (у порівнянні з 

2009 р. - 0,77). 

Характерною особливістю експорту 

Луганської області є його достатньо широ-

ка географічна структура. Зовнішньотор-

говельні операції в 2010 р. здійснювалися з 

партнерами з 110 країн світу. 

До країн СНД було експортовано 

70,4% усіх товарів, до країн ЄС – 17,2% (у 

2009 р. – відповідно 54,3% і 23,4%).  
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Т а б л и ц я 1 

Зведений зовнішньоторговельний баланс Луганської області [5, с. 8] 
Найменування показників Роки 

2000 2007 2008 2009 2010 

Зовнішня торгівля товарами та послугами  

зовнішньоторговельний 

оборот, тис.дол.США 

1094958,68 7727387,89 10950650,4 44691164,2 7017733,9 

експорт, тис.дол.США 702201,91 3998052,05 6407352,2 1920263,8 3476263,8 

імпорт¸тис.дол.США 392756,77 3729335,84 4543298,2 2548900,5 3541470,1 

сальдо, тис.дол.США 309445,14 268716,21 1864054,0 - 628636,7 - 65206,3 

Зовнішня торгівля товарами  

зовнішньоторговельний 

оборот, тис.дол.США 

1065486,89 7598510,50 10822576,6 4340503,2 6813995,3 

експорт, тис.дол.США 681247,52 3963708,10 6360993,3 1886392,8 3324260,6 

імпорт¸ тис.дол.США 384239,37 3634802,40 4461583,3 2454110,5 3489734,7 

сальдо, тис.дол.США 297008,15 328905,70 1899410,0 -567717,7 -165474,0 

кількість країн партнерів 60 114 128 110 110 

Зовнішня торгівля послугами 

зовнішньоторговельний 

оборот, тис.дол.США 

29471,79 128877,39 128073,8 128661,0 203738,6 

експорт, тис.дол.США 20954,39 34343,95 46358,9 33871,0 152003,2 

імпорт¸тис.дол.США 8517,40 94533,44 81714,9 94790,0 51735,4 

сальдо, тис.дол.США 12436,99 - 60189,49 - 35356,0 - 60919,0 100267,8 

кількість країн партнерів 77 106 109 115 120 

 

Найбільші обсяги експортних поста-

вок здійснювалися до Російської Федерації 

– 63% від загального обсягу експорту, Ту-

реччини – 4,1%, Італії – 3,6%, Білорусі – 

2,6%. Польщі – 2,0%, Болгарії – 1,5%, 

Азербайджану – 1,4%, Казахстану та Чехії 

– по 1,3%. У 2010 р. зросли експортні пос-

тавки до всіх головних торгових партнерів 

країн СНД, крім Узбекистану. 

Серед країн ЄС суттєво збільшились 

експортні поставки до Греції, Чехії, Нідер-

ландів, Бельгії, Іспанії та Італії, а серед ін-

ших країн – до Бразилії, Сінгапуру, Ізраї-

лю, Сполучених Штатів Америки, Єгипту, 

Грузії та Туреччини. 

Динаміка змінення географічної 

структури експорту Луганської області по 

роках виглядає таким чином (табл. 2). 

Т а б л и ц я 2 

Географічна структура експорту Луганської області [6, с.177-179] 
Країни 2000 р. 2005 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Усього 681247,5 2167578,0 6360993,3 1886392,8 3324260,6 

Країни СНД 130446,1 458186,0 2105985,2 1024966,4 2338757,2 

Інші країни світу, у т.ч.: 550801,4 1709392,0 4255008,1 861426,4 985503,4 

Європа 310317,1 769973,5 1466156,3 418007,1 559055,2 

Азія 161690,2 649614,0 1510359,8 343810,2 300227,8 

Африка 21001,8 112324,5 236793,0 48457,4 49805,6 

Америка 57699,8 177239,0 1038455,4 50374,9 75355,3 

Австралія і Океанія  92,5 241,0 3243,8 776,8 1059,6 

 

Виходячи з представлених даних, до-

цільно звернути увагу на досить широку 

географію експортної діяльності Лугансь-

кої області, що зумовлює посилення еко-

номічної орієнтації регіону на зовнішні 

ринки, і, у свою чергу, істотно впливає на 

експортний потенціал регіону.  

Аналіз географічної структури експо-

рту Луганської області дає можливість 

конкретизувати ситуацію, що склалася на-

вколо експортної продукції регіону. Зіста-

вляючи потенціал регіону з основними ек-

спортними потоками можна виділити на-

ступні тенденції: 
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аналіз результатів експортних зв'язків 

регіону свідчить про те, що показник кра-

їн-партнерів зовнішньоекономічного обмі-

ну залишився незмінним (у 2009 р. - 110 

країн, і в 2010 р. - 110 країн); 

слід зазначити значну частку експор-

ту в країни ближнього зарубіжжя (СНД). 

Це підтверджує думку про яскраво вира-

жену моноекспортну спрямованість потоку 

товарів. 

Таким чином, можна говорити про 

широку, але недостатньо ефективну струк-

туру експорту, що склалася для Луганської 

області. Відносно невелика питома вага 

розвинених країн в експорті регіону свід-

чить про низький рівень конкурентоспро-

можності товарного експорту. В зв'язку з 

цим, ринкові шанси регіональних експор-

терів для виходу на технологічно розвине-

ні світові ринки достатньо низькі. 

Надійною основною торговельної 

співпраці з країнами ближнього зарубіжжя 

(СНД) являються наступні чинники: до-

сить розвинена і стабільна договірно-

правова база, географічне розташування і 

низькі витрати на транспортування товарів. 

Тому країни СНД є основним ринком збу-

ту стратегічних товарів експорту Лугансь-

кої області. 

Експортна база Луганської області, як 

правило, складається з наступних основ-

них блоків: мінеральні продукти; транспо-

ртні засоби і путнє устаткування; недоро-

гоцінні метали і вироби з них; механічне 

устаткування, машини і механізми, елект-

рообладнання і його частини; пристрої для 

записування або відтворення зображення і 

звуку; продукція хімічної і пов'язаних з 

нею галузей промисловості; полімерні ма-

теріали, пластмаси і каучук. 

За показниками товарної структури 

зовнішньої торгівлі товарами Луганської 

області за 2005-2010 рр. простежується те-

нденція зростання основних блоків товар-

ної структури, причому максимальне зна-

чення цих показників, в більшості своїй 

доводиться на 2010 р. В зв'язку з цим, до-

цільно представити процентне співвідно-

шення товарної структури експорту основ-

них груп товарів Луганської області за 

2010 р. (рис. 1). 

Вироби з черних 

металів; 2,80% Полімерні матеріали, 

пластмаси; 3,00%

Добрива; 3,30%

Продукти 

неорганічної хімії; 

1,70%

Котли, машини, 

аппарати і механічні 

пристрої; 3,40%

Органічні хімічні 

сполуки; 3,90%

Чорні метали; 11,90%

Залізничні або 

трамвайні локомотиви, 

шляхове обладнання; 

15,40%

Енергетичні матеріали, 

нафта та продукти її 

перегонки; 47,90%

 
Рис. 1. Товарна структура експорту товарів Луганської області [5, c.36] 

 
Основу товарної структури експорту 

області у 2010 р. складають мінеральні про-

дукти, а саме, енергетичні матеріали, нафта 

та продукти її перегонки – 47,9%;  залізничні 

або трамвайні локомотиви, шляхове облад-

нання – 15,4%; чорні метали – 11,9%; орга-

нічні хімічні сполуки – 3,9%; котли машини, 

апарати і механічні пристрої – 3,4%; добрива 

– 3,3%; вироби з чорних металів – 2,8%; 

продукти неорганічної хімії – 1,7% та інші 

товари – 6,6%. 

Загальний обсяг експорту товарів за 

2010 р. становив 3324,3 млн. дол. США і по 

відношенню до 2009 р. збільшився в 1,8 рази, 

імпорту – 3489,7 млн. дол. США та відпові-

дно на 42,2%. Від’ємне сальдо зовнішньої 

торгівлі товарами становило 165,4 млн. дол. 

США [3, c.5]. Від’ємне сальдо є негативним 
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фактором, та, в свою чергу, знижує показни-

ки соціально-економічного розвитку регіону. 

Тенденцію збільшення експорту Лу-

ганської області слід визнати позитивною, 

особливо при обмежених можливостях роз-

ширення обсягу промислового виробництва. 

Більше того, експорт в нинішніх умовах до-

зволяє стимулювати виробництво в провід-

них галузях економіки регіону.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, ніша, яку 

займає і найближчим часом на яку може ре-

ально розраховувати Луганська область, від-

носиться до ринку базових товарів, переду-

сім, мінеральних продуктів, в їх складі, ос-

новну питому вагу займають енергетичні 

матеріали, нафта і продукти її перегонки; а 

також залізничні або трамвайні локомотиви, 

путнє устаткування; чорні метали. У меншій 

мірі простежується орієнтація на сегмент 

середньотехнологічних виробів: продуктів 

основної хімії, полімерних і пластмасових 

виробів, і найменше - високотехнологічних 

виробів. Присутність регіону обмежується 

тими ринками, на яких конкуренція здійсню-

ється на основі використання порівняльних 

переваг. 

На основі аналізу динаміки і структур-

них змін в експортному секторі Луганської 

області можна заключити, що на даному 

етапі відбувається прискорення темпів зрос-

тання експорту Луганської області порівня-

но з показниками 2009 р., найбільші темпи 

зростання загального об'єму експорту в 2010 

р. спостерігаються в енергетичних матеріа-

лах, нафті і продуктах її перегонки, а також в 

продукції залізничних і трамвайних локомо-

тивів, путнього устаткування, у свою чергу, 

експорт Луганської області відрізняється си-

ровинною спрямованістю. Цей аспект в роз-

витку регіону в деякій мірі суперечить світо-

вим тенденціям, що відбивають збільшення 

долі світової торгівлі готовими виробами.  

Невідповідність між структурою екс-

порту Луганської області, що склалася, і по-

требами світового ринку необхідно усувати 

за допомогою розробки і реалізації регіона-

льної програми стимулювання експорту. Си-

ровинна спрямованість експорту об'єктивно 

обумовлена, в першу чергу, низькою конку-

рентоспроможністю готової продукції, неви-

рішеністю питань кредитування виробницт-

ва і постачань, відсталістю виробничої бази, 

проблемами неплатежів і іншими, що також 

негативно позначається на функціонуванні і 

розвитку виробництва. У загальній масі екс-

порту Луганської області переважає продук-

ція з низьким ступенем переробки, що, у 

свою чергу, негативним чином відбивається 

на розвитку експортного потенціалу регіону, 

отже, у зв’язку з цим, доцільно освоювати 

виробництво високотехнологічної продукції. 
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УДК 339.543.0 (075) 

ЧУБ Д. В. 
  

СТРУКТУРА І ЛОГІКА ПОБУДОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 
 

В статті обґрунтовано, що ефективна регіональна інноваційна система залежить від правиль-

ності побудови регіональної інноваційної стратегії. Запропонована регіональна інноваційна стратегія 

направлена на створення сприятливого зовнішнього середовища і формування внутрішніх стимулів 

для зростання соціального капіталу, технологічної модернізації традиційних виробництв і розвитку 

галузей нової економіки. Представлено структуру і логіку побудови регіональної інноваційної стра-

тегії, обґрунтовано критерії її вибору. Визначено пріоритетні напрями реалізації регіональної іннова-

ційної стратегії. На основі запропонованої стратегії рекомендовано розробляти регіональну іннова-

ційну політику, а також програму розвитку регіональної інноваційної системи. 

Ключові слова: регіональна інноваційна система, національна інноваційна система, іннова-

ційні процеси, регіон, інноваційний потенціал, інноваційна стратегія, інновації.  

 

Постановка проблеми. Ефектив-

ний розвиток регіональної інноваційної 

системи залежить від правильності вибору 

інноваційної стратегії, яка дозволяє скон-

центрувати зусилля і ресурси на реалізації 

інноваційного потенціалу регіону. Тільки 

на основі правильно обраної стратегії мо-

жлива найбільш ефективна реалізація по-

рівняльних переваг, що є в регіоні, адапта-

ція їх до внутрішніх і зовнішніх умов, що 

змінюються, формування на цій основі 

конкурентних структур або нових порівня-

льних переваг. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій. Окремі підходи до визначення 

регіональної інноваційної стратегії сфор-

мульовані в наукових працях вітчизняних 

та зарубіжних вчених - Агаркова С., Куль-

бакова О.,  Куракової Л., Матвєєвої Л.,  

Палкіної М., Папп Н.,  Санду І.,  Стаюри В. 

та інших [1-8]. 

Однак, необхідно відійти від поши-

реної сьогодні практики, коли спочатку 

здійснюються спроби сформувати іннова-

ційну систему, а потім формулюються цілі 

розвитку і здійснюються спроби досягти 

їх, спираючись на нібито сформовану ін-

новаційну систему. Отже, для реалізації 

існуючого інноваційного потенціалу і роз-

витку успішнішої і конкурентоздатної еко-

номіки в регіоні необхідна чітко визначена 

інноваційна стратегія. 

Метою статті є визначення струк-

тури і логіки побудови регіональної інно-

ваційної стратегії 

Виклад основного матеріалу. Па-

радигма системного підходу дозволяє ви-

значити успішною заставою розвитку на-

ціональної інноваційної системи здібність 

регіонів до побудови відкритої стійкої ін-

новаційної системи на основі реалізації 

інноваційної стратегії [3, с. 204]. В зв'язку 

з цим, важливо правильно визначити нау-

кові підходи до вибору пріоритетних на-

прямів секторів економіки, інноваційне 

наповнення яких забезпечить і їх високу 

конкурентоспроможність і дозволить по-

зиціонувати даний регіон як конкурентос-

проможний. Саме вони покликані скласти 

основу регіональної інноваційної стратегії, 

формування інноваційної політики і регіо-

нальної інноваційної системи. 

Під регіональною інноваційною 

стратегією розуміється науково обґрунто-

вана траєкторія перспективного розвитку 

регіону з реальними цілями, конкретними 

завданнями і дієвими засобами їх досяг-

нення. Регіональна інноваційна стратегія  

повинна передбачати «пріоритет інновації 

як системного процесу у визначенні на-

прямів розвитку нових секторів економіки 

і поступовий вивід з обігу застарілих тра-

диційних економічних структур третього і 

другого технологічних устроїв на початках 

еволюційної економіки» [8].  

Основна ідея втілення регіональної 

інноваційної стратегії – змінити структуру 

виробничого сектора регіону, підвищити 

конкурентоспроможність регіональної 

економіки шляхом поступового переходу 

на інноваційну основу. створення і розви-
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ток іміджу привабливого для інвестицій 

регіону [4; 5]. 

Регіональна інноваційна стратегія є 

стратегією проміжного рівня між макро- 

(державною) і мікроінноваційними (тобтот 

на рівні підприємств та організацій) стра-

тегіями. Її роль обумовлюється тим, що 

будь-який виробничий і інноваційний про-

цес має територіальну дислокацію. Саме 

регіональна інноваційна стратегія задає 

цілі інноваційної діяльності, вибір засобів 

їх досягнення і джерела залучення цих за-

собів. Результатами реалізації регіональної 

інноваційної стратегії повинні стати: якіс-

но новий рівень ресурсозберігання, зрос-

тання продуктивності праці, фондовіддачі, 

зниження матеріаломісткості, енергоємно-

сті, капіталоємності продукції, досягнення 

її високої конкурентоспроможності і, як 

наслідок, перетворення структури терито-

ріального господарства у бік збільшення 

внеску оброблювальних галузей.  

Визначена на державному рівні ін-

новаційна стратегія реалізується за допо-

могою розміщення централізованих ресур-

сів по підприємствах і організаціях конк-

ретних територій. Ці підприємства і орга-

нізації використовують місцеві сировинні, 

виробничі і трудові ресурси, виробничу, 

освітню, наукову інфраструктуру. Якщо 

який-небудь з вказаних елементів недоста-

тньо розвинений, то можливості реалізації 

макроінноваційної стратегії на даній тери-

торії, а також в цілому істотно обмежу-

ються. Необхідність врахування регіона-

льної проблематики на державному рівні 

зв'язана і з тим, що будь-яка держава по-

винна бути зацікавлена в розвитку своїх 

територій. Крім того, кожен регіон має 

власні інтереси, пов'язані з необхідністю 

соціально-економічного і науково-

технічного розвитку [2]. 

Формування державної інновацій-

ної стратегії дозволяє виділити три основні 

завдання: забезпечення інноваційної без-

пеки країни; виявлення і реалізація пріори-

тетів державної інноваційної політики; 

створення умов інноваційної підприємни-

цької активності [3]. У свою чергу, регіо-

нальна інноваційна стратегія передбачає 

координацію діяльності влади, бізнесу та 

науки (рис. 1). 

Для здійснення цього завдання не-

обхідне формування системи стосунків 

між елементами регіонального економіч-

ного комплексу, що забезпечують госпо-

дарський розвиток регіону і зростання яко-

сті життя на базі нововведень і полягають 

в обміні діяльністю, пов'язаною з генеру-

ванням, розповсюдженням і практичним 

використанням інновацій. Сутність функ-

ціонування регіональної інноваційної сис-

теми полягає в створенні інноваційного 

рівноправного партнерства влади, бізнесу і 

науки. Регіональні органи влади підтри-

мують науково-технічний сектор і систему 

освіти, забезпечують вільний доступ до 

результатів наукових досліджень в держа-

вному секторі, створюють умови для їх 

комерційного використання, необхідну ін-

новаційну інфраструктуру, систему підго-

товки кваліфікованого персоналу і норма-

тивно-правову базу для стимулювання ін-

новаційного підприємництва. Бізнес бере 

на себе комерційний ризик роботи на рин-

ку інноваційної продукції. Важливими 

чинниками такого партнерства є взаємна 

довіра і надійні гарантії, які мають бути 

підкріплені законодавчо. Метою регіона-

льної інноваційної системи є забезпечення 

стійкого розвитку економіки регіону на 

основі ефективного використання інтелек-

туального потенціалу, генерації, розпо-

всюдження і реалізації нових знань [7].  

Регіональна інноваційна стратегія 

передбачає узгоджене бачення різних уча-

сників її реалізації – органів влади, круп-

них компаній, середнього і малого бізнесу, 

наукових, освітніх організацій, організацій 

інфраструктури державного і приватного 

секторів на середньостроковий і довго-

строковий розвиток регіону.  

Для українських підприємств в су-

часних умовах господарювання самостійне 

підтримування відповідних темпів розвит-

ку технологій практично неможливе. На це 

є об'єктивні причини. По-перше, значний 

розрив між технологічним станом розви-

нених країн світу та України. По-друге, 

внаслідок браку фінансових ресурсів певне 

підприємство не в змозі самостійно забез-

печити достатній рівень фінансування нау-

ково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт. І по-третє, конку-
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рувати з іноземними підприємствами за 

умов отримання ними різноманітної допо-

моги з боку держави фактично неможливо. 

Все це свідчить про необхідність форму-

вання чіткої державної політики у сфері 

інноваційно-інвестиційної діяльності [8]. 

Державна підтримка інноваційної діяльно-

сті на регіональному рівні може здійсню-

ватися в наступних формах [1]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обґрунтування вибору регіональної інноваційної стратегії 

Державний рівень 
Регіональний рівень 

 

        Влада       Бізнес    Наука 
Рівень підприємств і 

організацій регіону 

Пріоритети державної 

інноваційної політики 

Особливості і 

структура  

формування  

НІС 

Особливості і 

структура  

формування  

РІС 

 

Рівень, стан і  

динаміка розвитку 

галузей спеціалізації 

регіону 

 

Визначення 

пріоритетів  

регіонального 

 інноваційного  

розвитку 

 

Державні стратегії 

інноваційного розвитку 

територій 

 

Вибір регіональної 

інноваційної 

стратегії 

 

Інноваційні стратегії 

підприємств 

регіону 

 

Державна підтримка інноваційної діяльності на регіональному рівні 
 

Пряме державне стиму-

лювання НДДКР шля-

хом розподілу бюджет-

них і позабюджетних 

фінансових ресурсів 

між різними сферами 

наукових досліджень і 

розробок відповідно до 

розробленої системи 

наукових пріоритетів 

Непряме державне сти-

мулювання науки і осво-

єння її досягнень в дер-

жавному і приватному 

секторах економіки за 

допомогою податкової, 

амортизаційної, патент-

ної, митної політики, а 

також шляхом підтрим-

ки малих інноваційних 

підприємств 

Надання різного 

роду пільг суб'єктам 

інноваційного про-

цесу (як безпосеред-

ньо підприємцям, що 

здійснюють іннова-

ції, так і тим елемен-

там інфраструктури, 

які подають їм ту або 

іншу підтримку) 

Формування сприят-

ливого інноваційного 

клімату в економіці 

регіону і інфраструк-

тури забезпечення 

досліджень і розробок 

(включаючи служби 

науково-технічній 

інформації, патенту-

вання і ліцензування, 

стандартизації, серти-

фікації, статистики) 

Визначення 

пріоритетів 

інноваційного 

розвитку  

підприємств 

 

пряме державне стимулювання 

НДДКР шляхом розподілу бюджетних і по-

забюджетних фінансових ресурсів (держза-

мовлення, гранти, кредитування) між різни-

ми сферами наукових досліджень і розробок 

відповідно до розробленої системи наукових 

пріоритетів;  

непряме державне стимулювання на-

уки і освоєння її досягнень в державному і 

приватному секторах економіки за допомо-

гою податкової, амортизаційної, патентної, 

митної політики, а також шляхом підтримки 

малих інноваційних підприємств;  

надання різного роду пільг суб'єктам 

інноваційного процесу (як безпосередньо 

підприємцям, що здійснюють інновації, так і 

тим елементам інфраструктури, які подають 

їм ту або іншу підтримку);  

формування сприятливого інновацій-

ного клімату в економіці регіону і інфра-

структури забезпечення досліджень і розро-

бок (включаючи служби науково-технічній 

інформації, патентування і ліцензування, 

стандартизації, сертифікації, статистики і 

ін.).  

Коли мова йде про державну підтри-

мку інноваційного бізнесу, найчастіше ма-
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ють на увазі в першу чергу надання подат-

кових пільг. Дійсно, у ряді країн для сти-

мулювання припливу приватного капіталу 

в сферу НДДКР вже багато років викорис-

товують додаткові пільги - так звані екстра-

концесії, які дозволяють компаніям відніма-

ти з бази оподаткування 100% засобів, ви-

трачених на дослідження і розробки, а іноді і 

більше 100% (наприклад, в Австралії, Авст-

рії, Данії). Якщо підприємство витрачає свої 

засоби на проведення НДДКР і придбання 

необхідного для цього устаткування, але не 

має в даний момент достатнього прибутку 

для того, щоб скористатися в повному об'ємі 

встановленими податковими пільгами, в за-

конодавстві багатьох країн передбачена мо-

жливість перенесення такого права на май-

бутнє [1]. 

Регіональна інноваційна стратегія по-

винна базуватися на реалізації таких пріори-

тетних напрямів [6]:  

1) стимулювання існуючих регіона-

льних компаній до створення та використан-

ня нововведень за допомогою інтеграційної 

підтримки наукових, інноваційних і освіт-

ніх організацій; 

2) забезпечення функціонування ме-

ханізму впливу на розвиток регіональної ін-

новаційної діяльності;  

3) залучення, переважно у високоте-

хнологічну сферу, іноземних інвестицій за 

рахунок створення на території сприятли-

вого інвестиційного клімату; формування 

інфраструктури для підтримки нововведень, 

без якої неможливий успіх реалізації інно-

ваційної стратегії регіону; 

4) створення організаційної моделі 

управління регіональною інноваційною дія-

льністю;  

5) розробка методики оцінки еконо-

мічної ефективності капітальних вкладень у 

регіональні інноваційні проекти;  

6) виявлення та використання інвес-

тиційних джерел розвитку регіональної ін-

новаційної діяльності. 

Враховуючи, що регіональна іннова-

ційна стратегія полягає у формуванні пріо-

ритетних напрямів розвитку інноваційній 

діяльності в регіоні, то тільки на основі при-

йнятої стратегії можна розробляти регіона-

льну інноваційну політику, а також програ-

му розвитку регіональної інноваційної сис-

теми (рис. 2).  

 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Структура і логіка побудови регіональної інноваційної стратегії  
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У системі програмного розвитку ре-

гіону інноваційна стратегія  визначає пріо-

ритетні напрями і за допомогою інновацій-

ної політики використовує комплексні і ці-

льові програми розвитку інноваційної сис-

теми як механізми реалізації цих пріоритетів. 

Таким чином регіональна інноваційна стра-

тегія визначає орієнтири для ініціатив і за-

ходів щодо її реалізації, тобто створення 

умов для розвитку партнерських зв'язків між 

наукою і бізнесом і підвищення ділової ак-

тивності в регіоні. 

Враховуючи, що регіональна іннова-

ційна стратегія формується для консолідації 

активів регіону і оптимального використан-

ня цього потенціалу завдяки системній екс-

плуатації різних засобів, наявних в даному 

регіоні, її слід розглядати як надзвичайно 

могутній інструмент для успішного розвитку 

місцевої економіки. Саме регіон надає всі 

необхідні умови для створення консенсусу, 

з'єднання зусиль суб’єктів регіональної ін-

новаційної системи. 

Реалізація інноваційної стратегії по-

лягає в скоординованій діяльності зацікав-

лених організацій, що представляють різні 

сфери: владу, науку, освіту, бізнес, некомер-

ційний сектор і так далі в здійсненні власних 

ініціативних проектів і заходів, визначених 

органами управління інноваційної стратегії. 

Диференціація регіонів України настільки 

велика, що формування інноваційної страте-

гії відбувається індивідуально для кожної 

території, проте у кожному конкретному ви-

падку можуть бути використані окремі під-

ходи і інструменти, що вже довели свою 

ефективність [9]. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Отже, ефективна регіона-

льна інноваційна система створює сприятли-

ве зовнішнє середовище і формує внутрішні 

стимули для зростання соціального капіталу, 

технологічної модернізації традиційних ви-

робництв і розвитку галузей нової економі-

ки. З урахуванням економічних особливос-

тей, історичних і культурних традицій, реа-

льної соціально-економічної ситуації та ви-

ходячи з необхідності забезпечення певних 

темпів економічного розвитку для конкрет-

ного регіону потрібні розробка і реалізація 

індивідуальних підходів до формування ре-

гіональної інноваційної системи.  
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НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
 

МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ «РІДНОЇ МОВИ» ПРИСВЯЧЕНО 
 

УНІКАЛЬНІСТЬ ТА ІСТОРИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

Міжнародний день рідної мови, про-

голошений Генеральною конференцією 

ЮНЕСКО у листопаді 1999 року3, відзнача-

ється щорічно з лютого 2000 року для спри-

яння мовному і культурному різноманіттю і 

багатомовності. 

Українська мова – одна з наймело-

дійніших і наймилозвучніших мов у світі. На 

початку минулого століття, а саме у 1934 

році на конкурсі мов в Парижі4 українську 

мову визнали другою «за милозвучністю у 

світі» 5 , інші експерти за милозвучністю її 

ставлять нарівні з італійською6, М. В. Ломо-

носов також надавав українській мові за ме-

лодійністю й милозвучністю друге місце пі-

сля італійської мови7. 

Українською мовою мовлять, речуть, 

розмовляють, говорять, балакають, оповіда-

ють, кажуть, гомонять, моралізують, лепе-

чуть, белькотять, бовкають, гаркають, гир-

кають оточуючі люди. У якій мові є ще така 

багата емоційно-психологічна лексика, яка 

дозволяє описати дію і статус, стан і вік лю-

дини, її оточення та ще багато інших ознак 

одним лише словом? Тільки в українській 

мові! 

Українська мова – найбагатша в світі! 

У тлумачному словнику української мови 

налічується більше 200 тисяч слів 8 ! А ще 

зовсім недавно було заборонено видавати 

будь-які словники української мови з кількі-

стю слів понад сорок тисяч. 

Українська мова – одна з найпошире-

ніших мов у світі! Українською мовою роз-

мовляють у світі близько 45 млн. чоловік і 

володіють нею як другою мовою спілкуван-

ня ще близько 15 млн. чоловік. Це забезпе-

чує українській мові 26 місце серед 6 тис. 

мов за поширеністю в світі 9 . Українською 

мовою користаються в Україні, Білорусії, 

Росії, Польщі, Румунії, Молдові, Канаді, Се-

рбії, Португалії та інших країнах світу. 

Українська мова є державною в Україні та 

                                                 
3
 http://uk.wikipedia.org/wiki/% 

4
 http://ua-mova.livejournal.com/ 

5
 http://www.zn.kiev.ua/nn/show/ 

6
 http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/ 

7
 http://shkola.ostriv.in.ua/publication/ 

8
 Великий тлумачний словник сучасної української мови / 

Укл. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун‖, 
2009. – 1736 с. 
9
 uk.wikipedia.org/wiki/Українська_мова 

однією з трьох офіційних і рівноправних мов 

у невизнаній Придністровській Республіці 

(Молдова). 

Задекларована державність українсь-

кої мови є основним двигуном об’єднання 

сучасного українського суспільства, форму-

вання української нації, уособленням украї-

нської державності, гарантією збереження 

національної ідентичності українського ет-

носу і державної єдності України. З огляду 

на це, український народ і держава мають 

забезпечувати відродження і захист україн-

ської мови, розбудову українського мовного 

простору. 

Але – не так сталось, як гадалось. Рі-

зноманітні аспекти глобалізації, зокрема 

поширення інформації електронними ЗМІ, 

становлять загрозу не тільки «малим» мо-

вам, але й українській мові, також. Мова, 

відсутня в Інтернеті, – то мова, що «не іс-

нує» в сучасному світі. Нею не користують-

ся в економічній сфері та бізнесі. Аналіз веб-

сторінок свідчить, що в Інтернеті переважає 

англійська мова (81 %), за нею йде німецька 

мова (4 %), далі йдуть японська, французька 

і скандинавські мови (по 2 %) та іспанська (1 

%). На решту мов світу припадає близько 8 

% веб-сторінок мережі 10 . Українська мова 

надзвичайно мало представлена в Інтернеті, 

що не може не викликати певного занепоко-

єння. 

Є й інші чинники, які становлять за-

грозу українській мові. Ми досить часто ста-

ємо свідками того, як українську мову 

нав’язують неукраїномовним прошаркам 

населення. За будь-яких умов та у жодному 

разі таке неможна роботи, бо подібні держа-

вні, політичні, громадські чи інші заходи пі-

дсвідомо формують у суспільстві уявлення 

про українську мову як нікчемну, непрести-

жну та насильно нав’язану. Українська мова 

має лунати лише за бажанням та щирим пра-

гненням нею розмовляти.  

Первинна мова або мова наших пред-

ків є інтегральною частиною етнічного і на-

ціонального походження людини. Тому дис-

кримінація мови – це те ж саме, що і дис-

                                                 
10

 Березенко Р.В. cssultimate.com/як-працює-інтернет/ 
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кримінація за національною ознакою. Най-

головніше, що відрізняє нас один від одного 

– це мова. 

В Україні Міжнародний день рідної 

мови відзначається з 2002 року, коли з ме-

тою зміцнення державотворчої функції укра-

їнської мови, сприяння вільному розвитку і 

використанню російської та інших мов наці-

ональних меншин України Президент Укра-

їни підписав розпорядження про відзначення 

Міжнародного дня рідної мови № 34/2002-рп 

від 14 лютого 2002 року11. 

За даними Всеукраїнського перепису 

населення станом на 2001 рік кількість насе-

лення України становила 48 млн. 457 тис. 

осіб. Українську мову вважали рідною 67,5% 

населення України. Російську мову визначи-

ли як рідну 29,6% населення. Частка «інших 

мов», які були вказані як «рідна», становила 

2,9% 12. 

Історія української мови починається 

з 4–5 століття нашої ери. У той далекий час 

із розрізнених слов'янських племен склався 

етнос, що згодом сформував Київську Русь. 

З того часу й починається історія української 

мови. 

Рідна та мова, яка створена рідним 

народом на його споконвічній землі і прис-

тосована саме до його умов існування, до 

його менталітету, до його способу мислення. 

Вона є рідним не тільки для всього народу, а 

й для кожного окремого індивідуума, що на-

лежить до цього народу, незалежно від того, 

з якою мовою йому довелося зіткнутися при 

появі на світ. Рідна мова – це мова предків і 

рідної землі. 

У кожного народу є своя мова. Якщо 

народ втрачає свою мову, він перестає бути 

народом. Де хозари, де половці, де обри, де 

ятвяги, а разом з ними і їхні культури, звичаї? 

Їх немає, бо немає їхніх мов. Хоча генетичні 

нащадки цих народів існують, але вони роз-

чинилися в інших народах, в інших культу-

рах. Українська нація збереглася тому, що 

зберегла свою мову. Ті, хто відступився від 

української мови, свідомо перестали бути 

українцями. Це Собеські, Потоцькі, Вишне-

вецькі, які розбудовували шляхетську 

Польщу; це М. Гоголь, А. Чехов, В. Короле-

нко, І. Мечников, які стали представниками 

російської культури й науки. Таких прикла-

дів, на жаль для українців, дуже багато. 

                                                 
11

 http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1074.258.0 
12

 http://www.ukrcensus.gov.ua/ 

Національна мова з'явилася не відра-

зу, не раптово. Її становлення відбувається 

протягом сотень, а то і тисяч років. Численні 

покоління формують її, розвивають, збага-

чують, удосконалюють, пристосовують до 

свого менталітету, до природного оточення, 

до мінливих умов життя. Мова – продукт 

тривалого історичного розвитку народу. 

Українська мова як така розвивалася не одне 

тисячоліття. 

Україна близько семисот років була 

розмежована між різними державами, які так 

чи інакше викорінювали мову її автохтонно-

го населення й насаджували свою. Закарпат-

тя від ХІ ст. до середини ХХ ст. перебувало 

в складі Угорщини. Галичину й частину Во-

лині в другій половині ХІV ст. захопила 

Польща і втримувала їх аж до 1939 р. На ре-

шті западноукраїнських землях, відтіснивши 

з них у ХІV ст. татаро-монголів, до 1569 р. 

панувала Литва. Потім ці землі перейшли під 

владу Польщі, а після Росії. І все-таки, не-

зважаючи на несприятливі умови для украї-

нської мови, на неї на початку ХХ ст., як 

стверджував М. Грушевський в своєму мо-

нументальному творі «Історії України-

Руси»13, розмовляло понад 40 млн людей. На 

жаль, наразі такою статистикою українці, 

пишатися на можуть. 

Але, зауважимо, що тільки давня мо-

ва могла витримати усі її викоріння. А про 

давність нашої мови свідчить, як прямо, так і 

побічно, чимало фактів. 

По-перше, при порівнянні українсь-

кої мови з найдавнішими індоєвропейськими 

мовами, зокрема з латинською, спостеріга-

ється, так би мовити, «архаїчність», тобто 

наявність у ній великої кількості прадавніх, 

індоєвропейських елементів. 

Фонетична система української мови, 

якість її звуків напрочуд близькі до латинсь-

кої (зауважимо, до іспанської та італійської – 

її найближчих спадкоємців)14. 

В архаїчній, тобто найдавнішій лати-

ні, було вісім відмінків, у тому числі клич-

ний і два місцеві. В українській мові і всі ці 

відмінки, за винятком одного місцевого, і в 

основному їхнє значення збереглися. Все це 

свідчить про те, що українська мова в окре-

мих своїх рисах почала формуватися ще дві з 

                                                 
13

 Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 1. — Київ, 

1913. — 648 с. – С. 233. 
14

 Голосняк А.П. Українська мова: підручник для 11 класів 

спеціалізованого україномовного навчання. – К.: ЛІТЕРА, 

2001. – С. 12. 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1074.258.0
http://www.ukrcensus.gov.ua/
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половиною – три тисячі років тому, можливо, 

в один час з латинською, якщо не раніше. 

По-друге, коли в VІ – VІІ ст. н.е. пре-

дки сучасних сербів і хорватів переселилися 

з України на Балкани, вони вже понесли з 

собою багато елементів, властивих і сучас-

ній українській мові. Чимало слів, які, здава-

лося б, є специфічно українськими, зустріча-

ємо також у сербській та хорватській мовах 

у майже однаковому звучанні і з тим самим 

значенням: крок – «крок», кут – «кут», на-

впаки – «наопако», сила «снага», потрібно 

«треба»15. Все це беззаперечно свідчить про 

те, що вже півтори тисячі років тому (коли 

серби й хорвати переселялися з України на 

Балкани) мова наших предків мала багато 

тих специфічних рис, які становлять визна-

чальні особливості сучасної української мо-

ви. Це вже була українська мова, хоч так во-

на, зрозуміло, тоді ще не називався. 

По-третє, у VІІІ – Х ст. русичі підпо-

рядкували собі частину литовських племен 

на північ від Прип’яті, з яких пізніше поста-

ла білоруська народність. Білоруська мова, 

яка виникла внаслідок цього, мало чим відрі-

зняється від сучасної української, лише фо-

нетика, манера вимовляння звуків у ньому 

залишилася литовська16. 

Після 988 року, тобто після прийнят-

тя християнства, а з ним, як елітної – старо-

болгарської мови, мови богослужбових книг, 

угро-фінським племенами на північному 

сході було розповсюджено вже українсько-

старослов'янську суміш, яка і дала початок 

сучасній російській мові. 

По-четверте, безперечно українським 

є напис «коваль Людота» на мечі з ХІ ст., 

знайденому на Полтавщині17. 

По-п’яте, важливим найдавнішим 

свідченням про мову Київської Русі є графіті 

(видряпані написи) на стінах Київської Софії 

з ХІ-ХІV ст. Будівництво собору було закін-

чено в 1037 р. за часів Ярослава Мудрого18. 

Ці написи, як правило, дуже лаконічні і яв-

ляють собою переважно молитовні звернен-

ня до Бога та святих з різних приводів.  

В шостих, багатий і переконливий 

матеріал про український характер мови Ки-

                                                 
15

 Короткий українсько-сербський словник // 

http://www.mova.info/Page3. 
16

 Голосняк А.П. Українська мова: підручник для 11 класів 

спеціалізованого україномовного навчання. – К.: ЛІТЕРА, 

2001. – С. 17. 
17

 Чаклун чи митець?// sd.org.ua/news.php?id=13964 
18

 http://uk.wikipedia.org/Софійський_собор_Київ) 

ївської Русі дають новгородські берестяні 

грамоти ХІ – ХV ст., яких виявлено й опуб-

ліковано понад 700. Це переважно приватне 

ділове листування, писане, звичайно, тодіш-

ньою літературною старослов'янською мо-

вою19.  

В сьомих, найкраще відобразити мо-

ву ще дохристиянської Русі здатні українські 

народні пісні. Слід зазначити, що народні 

пісні, зазвичай, не перекладаються, вони 

можуть лише редагуватися, доповнюватися 

або скорочуватися. 

Отже, українська мова формувалася 

тисячоліттями. Її основні елементи існували 

ще за часів, співвідносні з виникненням ла-

тинської мови, або й раніше. У VІ – VІІ ст. 

вона вже мала безперечно сучасні риси, про 

що засвідчують сербська й хорватська мови, 

пізніше – білоруський. Ще до створення Ки-

ївської держави українська мова опанувала 

великі простори центрально-східної Європи. 

Українською мовою (на різних діалектах) 

розмовляло населення Київської Русі. 

Зрозуміло, за цей тривалий час украї-

нська мова зазнавала різних сторонніх впли-

вів. Для неї не пройшли безслідно і грецька 

колонізація Чорноморського узбережжя, і 

нуртування скіфських племен у VІІ ст. до н.е. 

–ІІ ст. н.е., і вторгнення готів на південь 

України в ІІІ-ІV ст., і існування могутньої 

гунської імперії в ІV-V ст., і жорстоке пану-

вання тюркомовних аварів (літописних обрів) 

у VІ-VІІІ ст., і зіткнення з хозарами, уграми, 

печенігами впродовж VІІІ-Х ст. Щось в 

українській мові залишилося від мов цих на-

родів і племен. Щось привнесли в неї старо-

слов'янська, польська, російська мови. Це 

лише збагатило його, але не зруйнувало. Ні-

які впливи й лихоліття не здатні порушити її 

цілісності, стрункості та мелодійності. 

Українська мова зараз одна з найба-

гатших і найрозвиненіших мов світу. І ми, 

українці, повинні захистити її від різних по-

сягань, як її захищали наші предки. Буде жи-

ти українська мова – вічна й українська на-

родність! 

 

 

 

Ліхоносова Г. С.,  
Член національної спілки журналістів України 

                                                 
19

 Голосняк А.П. Українська мова: підручник для 11 класів 

спеціалізованого україномовного навчання. – К.: ЛІТЕРА, 

2001. – С. 23. 

http://www.mova.info/Page3.
http://uk.wikipedia.org/Софійський_собор_Київ)
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ РЕКОМЕНДУЄ 

 

Шановні науковці, викладачі, практичні фахівці, державні службовці, керівники 

та працівники підприємств, молоді вчені та всі, хто не байдужий до значних наукових 

подій, якими є вихід в світ новітніх розробок у галузі економічної діяльності у вигляді 

нових видань економічної літератури, спеціально для Вас створено відповідну рубрику. 

 

ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ 
 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України 

для студентів вищих навчальних 

закладів як навчальний посібник 

Лист № 1/11-11511 від 17.12.2010 р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Калінеску Т. В., Романовська Ю. А.,   

Кирилов О. Д. Оцінювання майна. Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 

– 312 с.  

 

 

 

У навчальному посібнику викладено 

теоретичні і практичні основи оцінювання 

майна, особливості визначення його вар-

тості, розглянуто порядок проведення ек-

спертного оцінювання нерухомості, земе-

льно-кадастрових робіт, методику оціню-

вання потенціалу підприємства. Доповне-

но практикумом, у якому представлено 

задачі, ситуації, вправи для самостійної 

роботи і контролю знань. 

Посібник призначено для викладачів 

і студентів економічних вузів, а також для 

підприємців, спеціалістів усіх напрямів 

підприємницької діяльності, регіональних 

органів управління, що цікавляться про-

блемами оцінювання майна. 
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Гончаров В. М., Зось-Шор М. В., 

Ільїн В. Ю. Корпоративне управління / 

Навчальний посібник. – Луганськ: Елтон-2, 

2011. – 645 с. 
 

Даний навчальний посібник з корпора-

тивного управління один із перших в Україні з 

аграрною специфікою. Робота якісно структуро-

вана за двома модулями: суть корпоративного 

управління і система корпоративних відносин та 

практичні аспекти формування і функціонування 

корпоративних структур. Зміст модулів розкри-

вається у 8 темах: сутність корпорації і корпора-

тивного управління, особливості формування і 

функціонування корпоративних структур, си-

стема корпоративних відносин, ефективність 

управління роботою корпоративних структур; 

управління активами корпорації, корпоративна 

культура та рейтингування корпорацій, антикри-

зовий корпоративний менеджмент, державне 

регулювання господарською діяльністю корпо-

рацій. Розраховано на студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів, 

аспірантів. Посібник буде корисним також 

фахівцям у галузі державного управління, 

управління підприємствами АПК, підприємцям.  
 

 
 

 

 

Костирко Л.А. 

Аналітичний інструментарій оці-

нювання ефективності затрат на іннова-

ційну діяльність підприємства: моногра-

фія / Л. А. Костирко, А. А. Мартинов, Г. О. 

Надьон. – Луганськ: вид-во «Ноулідж», 

2011. – 246 с. 
 
У монографії викладено теоретичні та 

методичні положення щодо удосконалення ана-
літичного інструментарію оцінювання ефектив-
ності затрат на інноваційну діяльність підприєм-
ства, що надаст можливість формування досто-
вірної та об'єктивної інформації для прийняття 
управлінських рішень. Уточнено сутність та 
класифіковано заграти на інноваційну діяль-
ність. Особливу увагу приділено дослідженню 
передумов формування аналітичного інструмен-
тарію оцінювання ефективності затрат на інно-
ваційну діяльність підприємства в умовах рин-
кової економіки. Обгрунтовано методику аналі-
зу інвестиційної привабливості підприємства. 
Розкрию методичні положення щодо оцінюван-
ня ефективності затрат на інноваційну діяльність 
на основі комплексного підходу та крптеріальної 
о аналізу. 

Монографія призначена для наукових 
співробітників, викладачів, аналітиків, еко-
номістів, керівників суб'єктів господарювання, 
аспірантів, студентів. 
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АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ 
  

Беганская И. Ю. 

Демографические аспекты влияния на ры-

нок труда украины 

В статье определены основные тенден-

ции развития трудовых ресурсов, проблемы и 

противоречия функционирования рынка труда 

в Украине. Проанализировано влияние демо-

графического потенциала на экономическую 

безопасность рынка труда и экономики Укра-

ины. Исследовано влияние демографических 

процессов на развитие рынка труда. На осно-

вании оценки механизма государственного 

регулирования рынка труда обоснованы прио-

ритеты демографического развития, направле-

ния и рычаги эффективного государственного 

влияния. В качестве решения проблем повы-

шения эффективности труда определены орие-

нтированные структурные сдвиги занятости. 

Ключевые слова: рынок труда, демо-

графические процессы, демографическое раз-

витие, экономическая безопасность, рождае-

мость, миграция, занятость. 

 

Beganskaya I. 

The demographic aspects of influence on the 

labor market in Ukraine 

The article has reviewed the key trends of 

workforce development, problems and 

contradictions of operation the labor market in 

Ukraine. The influence of demographic potential 

on the economic safety of the labor market and 

the economy of Ukraine has been analyzing. The 

impact of demographic processes on labor market 

development has been researching. On the basis of 

evaluation of the mechanism of state regulation of 

the labor market has grounded demographic 

development priorities, direction and effective 

levers of state power. As a solution to problems of 

efficiency-oriented work has identified structural 

changes of employment. 

Keywords: labor market, demographic 

processes, demographic development, economic 

safety, fertility, migration, employment. 

 

Белая И. С., Насикан Н. И. 

Конкуренция в Украине: необходимость 

нового качественного управления 

В статье исследуются проблемы разви-

тия конкуренции в Украине. Авторы утверж-

дают, что низкая доля конкурентных рынков в 

общем количестве общегосударственных и 

региональных рынков, неблагоприятное для 

развития конкуренции увеличение доли круп-

нейших предприятий в объеме реализованной 

промышленной продукции и в численности 

работников и наличие негативных последствий 

существования естественных монополистов 

обусловливают необходимость управления 

государством данными процессами на качест-

венно новом уровне. 

Ключевые слова: конкуренция, конку-

рентная среда, антимонопольно-конкурентная 

политика государства. 

Bila I., Nasikan N. 

Competition in Ukraine: the need for a new 

quality control 

In this article we study the problem of 

competition in Ukraine. The authors argue that the 

low proportion of competitive markets in the total 

number of national and regional markets, 

unfavorable for the development of competition 

increase the share of the largest companies in the 

volume of sold industrial output and employment, 

and the presence of the negative consequences of 

the existence of natural monopolies, determine the 

need for data governance processes to a new level. 

Keywords: competition, competitive 

environment, antimonopoly and competitive 

policy. 

 

Бідельманова М. М. 

Передумови створення кластерів і їх роль у 

розвитку економіки Республіки Казахстан 

У статті розкриті перспективи кластер-

ної організації національної економіки Казах-

стану, сутність і структура кластера. На основі 

аналізу показників соціально-економічного 

розвитку Східно-казахстанської області визна-

чено передумови створення автопромислового 

кластеру. Переглядів рейтинг конкурентос-

проможності країн СНД. Охарактеризовано 

динаміку валового регіонального продукту. 

Запропонована авторських структура кластера. 

Ключові слова: кластер, конкурен-

тоспроможність, виробнича кооперація, регіон, 

валовий регіональний продукт, проект, дер-

жавна програма. 

Bidelmanova M. 

Background of clusters and their role in eco-

nomic development ofkazakhstan 

The author writes Prospects cluster of na-

tional economy of Kazakhstan, the nature and 

structure of the cluster. Based on the analysis of 

indicators of socio-economic development of 

East-Kazakhstan region defined conditions avto-

promyslovoho acluster. Views competitiveness 

ranking CIS. We characterize the dynamics of 

gross regional product. Proposed AB-Torskaya 

structure of the cluster. 
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Keywords: cluster, competition tospromo-

zhnist, industrial cooperation, the region's gross 

regional product, the project, the state program. 

 

Бокань А. А. 

Экономические подходы к управлению не-

связанной диверсификацией в условиях хо-

зяйственной деятельности предприятия 

В статье на основании изучения осо-

бенностей реализации и применения зарубеж-

ного опыта предложена адаптація реализации 

стратеги диверсификации в условиях хозяйст-

венной деятельности Украины. Предлагаемые 

количественные показатели диверсификации, 

оценка которых позволяет снизить хозяйст-

венные риски предприятия. Предложен меха-

низм стратегического планирования диверси-

фикации производства. Определены показате-

ли, позволяющие болем точно учесть влияние 

несвязанной диверсификации на риск общего 

кризисна и банкротства субъекта экономичес-

кой деятельности благодаря учету существу-

ющих взаимосвязей между различными напра-

влениями экономической деятельности. 

Ключевые слова: диверсификация, ме-

ханизм стратегического планирования, модель 

К. Ендрюса, управленческие решения, показа-

тели диверсификации, риски предприятия. 

Bokan O. 

Economic going near management unrelated 

diversification in the conditions of economic 

activity of enterprise 

The article features a study of foreign expe-

rience and using the proposed adaptation strategy 

of diversification in terms of economic activity in 

Ukraine. The proposed quantitative diversification 

evaluation which reduces the economic risksof the 

enterprise. The mechanism of strategic diversifi-

cation of production. Defined parameters that can 

more accurately take into account the effect of 

unrelated diversification of the risk of general cri-

sis and bankruptcy of the subject of economic ac-

tivity by taking into account existing interconnec-

tions between different areas of economic activity. 

Keywords: diversification, the mechanism 

of strategic planning model K. Endryusa, man-

agement decisions, indicators of diversification, 

the risks of the enterprise. 

 

Бурлуцкий С. В. 

Особенности функционирования подсисте-

мы предложения домохозяйства 

В статье в рамках домохозяйства-

системы определенные особенности функцио-

нирования подсистемы предложения. Прове-

денное исследование подсистемы реализации 

ресурсов домохозяйства позволило определить 

и охарактеризовать  формальные причинно-

следственные связи между ее элементами. Ис-

пользование в пределах эмпирического анали-

за показателей эластичности нерыночного до-

хода подтверждает гипотезу относительно 

преобладающей комплементарности рыноч-

ных и нерыночных доходов домохозяйств. 

Субституция составляющих дохода является 

исключительным случаем и свидетельствует 

об особенностях отдельных регионов Украины 

и направленность домохозяйств на получение 

неформальных доходов. 

Ключевые слова: домохозяйство, го-

меостат, подсистема предложения, динамиче-

ское равновесие, эластичность, субституция. 

Burlutskiy S. 

Features of functioning of the supply 

subsystem of the household 

In article within the limits of a household-

system are certain features of functioning of a 

supply subsystem. The conducted research of a 

subsystem of realization of resources of a house-

hold has allowed is define and characterize formal 

relationships of cause and effect between its ele-

ments. Use within the empirical analysis of indi-

cators of elasticity of nonmarket income confirms 

a hypothesis concerning prevailing complementa-

rity market and nonmarket incomes of households. 

Substitution of income components is an unusual 

case and testifies to features of separate regions of 

Ukraine and an orientation of households on re-

ception of informal incomes. 

Keywords: household, homeostat, supply 

subsystem, dynamic balance, elasticity, substitu-

tion 

 

Калинеску Т.В. 

Механизмы междисциплинарной агрегации 

и синтеза решения современных социально-

экономических задач 

Показано каким образом можно интег-

рировать и синтезировать некоторые элементы 

других дисциплин к определению социально-

экономических последствий налоговых ре-

форм. Предложено использовать морфологи-

ческий подход для определения реальных ре-

зультатов влияния налоговых преобразований; 

предусматривать и определять сценарии пове-

дения и восприятия населением и бизнесом, в 

частности, выявлять механизмы самооргани-

зации относительно законодательно организо-

ванных и предусмотренных налоговых реформ 

со стороны государства; создавать буферные 

зоны, которые воспринимают и ослабляют 

влияние изменений, которые происходят в на-

логовой системе. Для оценки последствий 

предложено рассчитывать налоговую валент-
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ность, которая позволит определить степень 

восприятия и готовности к налоговым прерб-

разованиям каждого региона страны, исходя из 

уровня социально-экономического развития. 

Ключевые слова: налоговая реформа, 

налоговая система, морфологические связи, 

механизм, агрегация, синтез, налоговая ва-

лентность, организационная бифуркация, 

налоговая буферизация, социально-экономи-

ческие последствия налоговых реформ, сцена-

рии поведения регионального сообщества 

Calinescu T. 

Mechanisms of between disciplinary aggrega-

tion and synthesis decision of modern socio-

economic tasks 

It is showed how it is possible to integrate 

and synthesize the certain elements of other disci-

plines to determination of socio-economic conse-

quences the tax reforms. It is suggested to use 

morphological approach for determination the real 

results of influence tax transformations; to provide 

for and determine the scenarios of conduct and 

perception a population and business, in particular 

exposure of mechanisms of self organization in 

relation to the legislatively organized and foreseen 

tax reforms from the side of the state; to create 

buffer zones, which perceive and weaken influ-

ence of changes, which takes a place in the tax 

system. For the evaluation of consequences it is 

made to order the expect tax valence, which will 

allow defining the degree of perception and readi-

ness to tax transformations every region of coun-

try, going out from the level of socio-economic 

development. 

Keywords: tax reform, tax system, mor-

phological copulas, mechanism, aggregation, syn-

thesis, tax valence, organizational branching, tax 

buffer, socio-economic consequences of tax re-

forms, scenario of conduct of regional society. 

 

Калічава Т. Б., Колцишор К. І. 

Классическая модель санации предприятий 

как способ восстановления финансовой 

жизнеспособности 
В статье рассмотрены понятиe классиче-

ской модели санации в соответствии с особен-

ностями действующего законодательства, 

определены порядок и этапы проведения, ха-

рактерные моменты внедрения, и необходи-

мость использования и совершенствования 

классической модели санации на отечествен-

ных предприятиях в период финансовой и по-

литической нестабильности. Отдельно раскры-

та взаимосвязь планирования санационного 

процесса со стратегическими планами пред-

приятия. Проанализировано значение процесса 

санации для управленческого персонала пред-

приятия как основного по результативности 

средства выведения предприятия из кризиса. 

Ключевые слова: санационный контрол-

линг, классическая модель санации, финансо-

вое оздоровление, контроль, план санации. 

Kalichava T., Koltsyshor C. 

The classical readjustment model as a way to 

financial viability recovery 

In article the concept of the classical read-

justment model is considered in accordance with 

the current legislation characteristics. The classi-

cal readjustment model implementation proce-

dures and stages, features, utilization and im-

provement necessity at the domestic enterprises 

during the financial and political instability period 

are defined. Separately, the interconnection be-

tween readjustment planning process and enter-

prise strategic plans is disclosed. The readjust-

ment process importance as the most effective 

turnaround tool for the enterprise management 

personnel was analyzed. 

Keywords: readjustment controlling, the 

classical model of readjustment, financial recov-

ery, control, plan of the readjustment. 

 

Колосов А. Н. 

Определение резервов повышения эффек-

тивности труда в условиях его использова-

ния 

Рассмотрены методологические вопро-

сы определения резервов повышения эффек-

тивности труда в условиях ее использования с 

учетом перехода к более прогрессивному ор-

ганизационно-технологического базиса произ-

водства. Определены резервы повышения про-

изводительности труда за счет снижения вре-

мени обработки изделия в зависимости от ве-

личины партии. Охарактеризованы показатели 

относительного снижения времени обработки 

для разных пар вариантов организации. Рас-

считаны значения функции снижения трудо-

емкости изделия в зависимости от его номера 

впартии и показателя степени. 

Ключевые слова: резервы, труд, исполь-

зование труда, эффективность труда, произво-

дительность труда. 

Kolosov A. 

Determination of reserves of the increasing the 

labor efficiency in the conditions of its use 

The methodological issue of defining re-

serves increase labor efficiency in its use, taking 

into account the transition to a more progressive 

organizational andtechnological basis of produc-

tion. Determined reserves increase productivity by 

reducing processing time product depending on 

the size of the party. The characteristic parameters 

of the relative decrease in processing times for 
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differentpairs of options Calculated values оf the 

function saving labor products based on its num-

ber in the party and exponent. 

Keywords: reserves, labor, the use of labor, 

labor efficiency, labor productivity. 

 

Костровец Л. Б. 

Анализ основных положений концепции 

демографического развития Украины до 

2015 года 

Становление и развитие суверенного 

украинского государства открывает новую 

страницу в ее демографической истории, но 

одновременно требует повышенной ответ-

ственности за настоящее и будущее народа 

Украины и усиленного внимания на государ-

ственном уровне к проблемам демографиче-

ского развития и эффективной национальной 

демографической политики. Именно с этой 

целью в статье рассматривается суть Концеп-

ции демографического развития Украины до 

2015 года. Также доказано, что демографиче-

ская направленность должна стать одним из 

приоритетов действий украинского общества. 

Ключевые слова: демографическое раз-

витие, концепция развития, стратегия развития, 

социально-экономическая сфера, социальна 

политика.  

Kostrovets L. 

Analysis the main aspects of the concept of de-

mographic development in Ukraine TO 2015 

Formation and development of a sovereign 

Ukrainian state opens a new page in its demo-

graphic history, but it also requires heightened 

responsibility for the present and the future of the 

Ukrainian people and increased attention to the 

problems of demographic development and effec-

tive national demographic policy on the state level. 

With this purpose the essence of the Concept of 

demographic development of Ukraine till 2015 is 

dealt with in the article. It is also proved that 

demographic direction should become one of the 

priorities of the Ukrainian society. 

Keywords: demographic development, con-

cept of development, strategy of development, 

socio-economic sphere, social policy. 

 

Корецкая-Гармаш В. А.  

Социально-экономические составляющие 

сбалансированного развития машинострои-

тельных предприятий Луганской области 

В статье представлено характеристику 

особенностей машиностроительных предприя-

тий, рассмотрено результаты деятельности 

группы машиностроительных предприятий 

Луганской области как технологической осно-

вы для развития других отраслей промышлен-

ности, исследовано экономические, социаль-

ные, экологические составляющие для обеспе-

чения стабильного развития Луганской обла-

сти, социально-экономические составляющие 

было поделено на группы: внутренние и внеш-

ние, в состав которых входят – производствен-

ные, экологические, интеллектуальные, соци-

ально-психологические, которые по своему 

действию были поделены на стимуляторы и 

дестимуляторы. 

Ключевые слова: социально-экономичес-

кие составляющие, сбалансированное развитие, 

стимуляторы, дестимуляторы, машинострои-

тельные предприятия, регион. 

Koretskaya-Garmash V. 

The Socio-economic constituents of the bal-

anced development of machine-building enter-

prises of the Lugansk area 

Description of features of machine-building 

enterprises is presented in the article, the results of 

activity of group of machine-building enterprises 

of the Lugansk area are considered as a technolog-

ical background of development other industries 

of industry, economic, social, ecological constitu-

ents are investigational for providing of stable 

development of the Lugansk area, socio-economic 

constituents were divided by groups: internal and 

external, in the complement of which enter – pro-

duction, ecological, intellectual, social-

psychological, which on the action were divided 

by stimulatory and destimulatory. 

Keywords: socio-economic constituents, 

balanced development, stimulatory, destimulatory, 

machine-building enterprises, region.  

 

Кушал И. Н. 

Аналитический базис организационно-

экономического механизма принятия стра-

тегических решений предприятиями 

Современная теория и практика страте-

гического управления предприятием для целей 

стратегического развития должна учитывать 

влияние внешней и внутренней среды на про-

цесс реализации решений. Преодолению этой 

проблемы будет способствовать формирование 

адекватного условиям хозяйствования в Укра-

ине аналитического базиса механизма приня-

тия стратегических решений предприятиями 

машиностроительной отрасли, включающего в 

себя информационное обеспечение и 

копмлексную диагностику. Его основой станет 

внедрение предложенной модели диагностики 

организационно-экономического механизма 

принятия стратегических решений и установ-

ление соответствующих диагнозов – виявле-

ние «узких мест» с помощью методов страте-

гического анализа.  
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Ключевые слова: аналитический базис, 

механизм, стратегические решения, диагно-

стика, информационное обеспечение. 

Kushal I. 

An analytical base of organizationally-

economic mechanism of acceptance of strategic 

decisions enterprises 

A modern theory and practice of strategic 

management an enterprise for the aims of strategic 

development must take into account influence of 

external and internal environment on the process 

of realization of decisions. To overcoming of this 

problem forming will promote adequate to the 

terms of management in Ukraine of analytical 

base of mechanism of acceptance of strategic de-

cisions the enterprises of machine-building indus-

try, plugging in itself the informative providing 

and копмлексную diagnostics. His basis intro-

duction of the offered model of diagnostics of or-

ganizationally-economic mechanism of ac-

ceptance of strategic decisions and establishment 

of corresponding diagnoses will become – being 

of «bottlenecks» by means of methods of strategic 

analysis. 

Keywords: analytical base, mechanism, 

strategic decisions, diagnostics, informative 

providing. 

 

Лега Н. Ю. 

Развитие бюджетного потенциала регионов 

в контексте принятия налогового кодекса 

Обоснованно сущность, роль и значение 

бюджетного потенциала в условиях преодоле-

ния финансового кризиса. Сопоставлены 

взгляды ученых – финансистов на специфику 

определения понятия ―бюджетный потенциал‖. 

Проанализированы особенности формирова-

ния бюджетного потенциала и исследовано 

динамику бюджетных ресурсов по доходам на 

протяжении 2006-2010 гг. Предложена генеа-

логическая схема понятия ―бюджетный потен-

циал‖ и разработана теоретико-структурная 

модель развития бюджетного потенциала. 

Предложены направления применения этой 

модели и обоснованно ее эффективность. 

Ключевые слова: развитие, бюджетный 

потенциал, регион, Налоговый кодекс, финан-

сы, фискальная политика, бюджетные ресурсы, 

бюджет. 

Lega N.Y.  

Budgetary opportunities development of re-

gions within the context of tax code adoption 

The main point, role and meaning of the 

budgetary opportunities under the conditions of 

financial crisis overcoming have been grounded.  

The views of scientist-financiers on the particular-

ities of the ―budgetary opportunities‖ concept 

have been compared. The characteristic features 

of budgetary opportunities formation have been 

analyzed and budget resources dynamics on in-

comes of 2006 – 2010 has been investigated. Ge-

nealogic scheme of the ―budgetary opportunities‖ 

concept has been put forward and the lattice-

theoretic model of budgetary opportunities devel-

opment has been developed. The direction of this 

model application has been offered and its effi-

ciency has been grounded. 

Keywords: development, fiscal capacity, 

the region, the Tax сode, finance, fiscal policy, 

budgetary resources, budget. 

 

Лепѐхина И. А. 

Мотиваци деятельности коллективов пред-

приятия 

Исследованы особенности мотивацион-

ного влияния на трудовой коллектив. Опреде-

лены внутренние связи формаль-ных и нефор-

мальных коллективов предприятий. Установ-

лено особенности формирования коллективов 

за ступенью мотивации на работу. Предложе-

ны мероприятия по усилению мотивации тру-

дового коллектива в процессе управления раз-

витием производства предприятий. 

Ключевые слова: мотивация; группа ру-

ководителей; функциональная группа; трудо-

вой коллектив; неформальный, формаль-ный 

коллектив, напряженность труда. 

Lepohina I. 

Enterprise staff activity motivation 

We investigated the peculiarities of the mo-

tivational influence on the staff. We defined the 

internal relations between both formal and infor-

mal groups at the enterprise. We determined the 

peculiarities of the groups formation in relation to 

the work motivation degree. We proposed the 

measures for elevation of the staff motivation de-

gree in the process of the managing of the enter-

prise activity. 

Keywords: motivation; management group; 

functional group; staff; informal, formal group, 

work tension.  

 

Макаренко М. В. 

Методи обеспечения управления 

конкурентоспособным развитием регионов 

В статье проведено исследование и 

сравнение современных методик оценки кон-

курентоспособности региона и определены 

пути их дальнейшего совершенствования. Для 

определения индикаторов измерения конку-

рентоспособности регионов ЕС Европейской 

комиссией использована методика бенчмар-

кинга. Оценка сравнительного положения ре-

гионов осуществлена по показателю инвести-
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ционной привлекательности. Исследованы ме-

тодический инструментарий оценки конкурен-

тоспособности региона. 

Ключевые слова: конкурентоспособность 

региона, рейтинг, оценка, система показателей. 

Makarenko M. 

Methodical support of management by region-

al competitiveness 

This article presents the study and compari-

son of current methods of evaluation of the com-

petitiveness of the region and ways of their further 

improvement. To determine the indicators meas-

uring the competitiveness of EU regions by the 

European Commission used the technique of 

benchmarking. Evaluation of the comparativesitu-

ation of the regions made in terms of investment 

attractiveness. Research methodological tools as-

sess the competitiveness of the region. 

Keywords: competitiveness of region, a rat-

ing, an estimation, system of indicators. 

 

Мартынов А. А. 

Особенности структуризации инвестицион-

ных затрат промышленного предприятия 

Исследованы особенности структури-

зации инвестиционных затрат промышлен-

ного предприятия для потребностей управ-

ления. Предложена уточненная 

классификация инвестиционных затрат, 

которая создает предпосылки для 

повышения эффективности управления 

инвестиционными проектами на основе 

более глубокого понимания структуры 

затрат, повышения качества управленческой 

информации о затратах. Разработан 

аналитический инструментарий оценки 

непроизводительных затрат предприятия в 

инвестиционной сфере, которая 

обеспечивает оценку резервов повышения 

эффективности реализации инвестиционных 

проектов. 

Ключевые слова: инвестиции, инве-

стиционные затраты, непроизводительные 

затраты, инвестиционные ресурсы, структура 

инвестиционных затрат. 

Martinov A. 

Features of structurization of investment ex-

penses of the industrial enterprise 

Features of structurization of investment 

expenses of the industrial enterprise for re-

quirements of management are investigated. 

The specified classification of investment ex-

penses which creates preconditions for man-

agement efficiency increase by investment pro-

jects on the basis of deeper understanding of 

structure of expenses, improvement of quality 

of the administrative information on expenses is 

offered. The analytical toolkit of an estimation 

of unproductive expenses of the enterprise in 

investment sphere which provides an estimation 

of reserves of increase of efficiency of realiza-

tion of investment projects is developed. 

Keywords: investments, investment ex-

penses, unproductive expenses, investment re-

sources, structure of investment expenses. 

 

Михальченко А. Г. 

Принципы обеспечения социальных стан-

дартов и гарантий достойного уровня жизни 

населения 

В статье проанализировано систему 

социальных стандартов и гарантий. Опреде-

лено, что в Украине не сформированы стан-

дарты, определяющие уровень и качество 

жизни. В основу социальной политики госу-

дарства заложены социальные минимумы. 

Проведенное исследование свидетельствует 

о необходимости усовершенствования си-

стемы социальных стандартов, соответству-

ющей Европейским стандартам и обеспечи-

вающей достойный жизненный уровень 

населения. Рассмотрено и дополнено суще-

ствующие принципы обеспечения социаль-

ных стандартов и гарантий достойного жиз-

ненного уровня населения, обосновано 

направления их усовершенствования. 

Ключевые слова: государственные со-

циальные стандарты, государственные соцыи-

альные гарантии, социальные нормы и норма-

тивы, прожиточный минимум, уровень жизни. 

Mikhalchenko G. 

Principles of providing of social standards and 

guarantees of deserving standard of living of 

population 

The system of social standards and 

guarantees is analyzed in the article. Also iden-

tified, that in Ukraine are not formulated stand-

ards which would determine a level and quality 

of life. In basis of social policy оf the country 

laid social minimums. The conducted research 

testifies to the necessity of improvement of the 

system of social standards, which would match 

the European standards and provided the de-

serving standard of living of population. Exist-

ent principles of providing of social standards 

and guarantees of deserving standard of living 

of population are considered and complemented, 

well as justified directions of their improvement. 

Keywords: state social standards, state so-

cial guarantees, social norms and norms, living 

wage, standard of living. 
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Пашкевич М.С., Гвиниашвили Т.З. 

Эколого-экономическое развитие регионов 

и преодоление территориальной дифферен-

циации 

В статье рассмотрены вопросы влия-

ния экологических и экономических факто-

ров на пространственное развитие регионов 

Украины. Проанализировано влияние внед-

рения инновационных технологий на пре-

одоление территориальной дифференциации. 

Особое внимание уделено проблемным де-

прессивным регионам Украины. На основе 

проведенных исследований предложен ком-

плексный подход к регулированию развития 

регионов с нарушенным эколого-

экономическим балансом, который заключа-

ется в согласовании интересов участников, 

прямым или косвенным образом влияющих 

на процесс регионального развития.    

Ключевые слова: региональное разви-

тие, эколого-экономические факторы, инно-

вации, территориальная дифференциация. 

Paskevich M., Gviniashvili T. 

Еcological and economic development of re-

gions and overcoming of the territorial differ-

entiation 

The article reviews the impact of 

environmental and economic factors on the 

spatial development Ukrainian regions. The 

influence of the implementation of innovative 

technologies to overcome 

the territorial differentiation is analyzed. 

Particular attention is paid to the problem of 

Ukrainian depressed regions. The special 

approach to regional regulation is offered. It 

consists in balancing mutual interests of 

participants that influence regional development.  

Keywords: regional development, 

ecological and economic factors, innovation, 

territorial differentiation. 

 

Посаднєва О. М. 

Проблематика осуществления корпоратив-

ного налогового планирования в условиях 

трансформации налогового законодатель-

ства 

В статье рассмотрены общие принци-

пы осуществления корпоративного налого-

вого планирования. Отмечено проблематику 

осуществления налогового планирования на 

предприятии в условиях отсутствия квали-

фицированных налоговых менеджеров и по-

стоянных изменений в налоговом законода-

тельстве. Исследованы особенности опреде-

ления понятия «налоговое планирование» 

отечественными и зарубежными учеными. 

Определено основное задание налогового 

планирования на предприятии. Описаны ос-

новные этапы осуществления оперативного и 

стратегического планирования. Разработаны 

предложения относительно совершенствова-

ния механизма корпоративного налогового 

планирования. 

Ключевые слова: корпоративное 

налоговое планирование, налоговые обяза-

тельства, база налогообложения, оператив-

ное планирование, стратегическое планиро-

вание. 

Posadneva O.  

Range of problems in realization of corporate 

tax planning in the conditions of transfor-

mation of tax law 

General principles of realization of the 

corporate tax planning are considered in the ar-

ticle. The range of problems of realization of 

the tax planning is marked on an enterprise in 

the conditions of absence of skilled tax 

managers and permanent changes in a tax law. 

The features of decision of concept "Tax 

planning" home and foreign scientists are 

investigational. The basic task of the tax 

planning is certain on an enterprise. The basic 

stages of realization of the operative and 

strategic planning are described. Suggestions 

are worked out in relation to perfection of 

mechanism of the corporate tax planning. 

Keywords: corporate tax planning, tax 

obligations, base of taxation, operative planning, 

strategic planning. 

 

Романовская Ю. А., Ходырева Ю. В. 

Роль контрольной работы налоговой служ-

бы Украины в налоговом процессе 

Рассмотрены сущность, проблемные 

вопросы и особенности контрольной работы 

налоговой службы как одного из элементов 

налогового процесса в государстве. Исследо-

вано место налогового контроля в налоговом 

процессе государства. Сформулированы 

практические рекомендации относительно 

перспективного реформирования данного 

вида контроля, его организации, методики 

проведения контрольных процедур и приня-

тия управленческих решений согласно по-

следствий налогового контроля государ-

ственных органов. С этой целью определены 

и проанализированы направления совершен-

ствования контрольной работы налоговой 

службы. 

Ключевые слова: налоговая служба 

Украины, налоговый процесс, контрольная 

работа налоговых органов, налоговая про-

верка. 
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Romanovska Y., Hodyryeva Y. 

Role of control of tax of Ukraine to the tax pro-

cess 

The essence, problems and control fea-

tures of the tax service as one of the elements of 

the tax process in the state. The place of tax 

control in the tax process state. Practical rec-

ommendations for long-term reform of this type 

ofcontrol, its organization, methods of control 

procedures and management decisions accord-

ing to the tax consequences of government 

agencies. For this purpose, defined and ana-

lyzed ways to improve the control of the tax 

service. 

Keywords: tax service of Ukraine, the 

tax process, the control operation of tax authori-

ties, tax inspection. 

 

Рязанова Н. А. 

Оценка уровня развития экспортного по-

тенциала Луганской области 

Проанализированы изменения показате-

лей внешней торговли товарами и услугами 

Луганской области, обоснована динамика из-

менения географической структуры экспорта 

Луганской области, представлены показатели 

товарной структуры внешней торговли Луган-

ской области, осуществлен анализ оценки реа-

лизации экспортного потенциала на уровне 

всех структурообразующих элементов при 

определении оптимальной стратегии развития 

внешнеэкономической деятельности Луган-

ской области. 

Ключевые слова: анализ, оценка, показа-

тели, товарная структура, географическая 

структура, экспорт, экспортный потенциал ре-

гиона. 

Ryazanova N. 

Estimation of level of development of export 

potential of the Lugansk area 

Analysed of changes of indexes of foreign 

trade commodities and services of of Luhansk of 

области, reasonably dynamics of change of re-

gional pattern of export of the of Lugansk of area, 

the indexes of commodity pattern of trade of the 

of Lugansk of area are presented, the analysis of 

estimation of realization of export potential is car-

ried out at the level of all ingredients at determi-

nation of optimal strategy of development of for-

eign economic activity of the Lugansk area. 

Keywords: analysis, estimation, indexes, 

commodity structure, regional pattern, export, ex-

port potential of region.  

 

 

 

 

Самородов Б. В. 

Сравнительный анализ математических 

особеностей таксонометрического метода 

при рейтинговании банков 

В статье использована разработанная 

модификация таксонометрического метода 

на классе экономических задач для опреде-

ления рейтингов банков. Отличия предло-

женной модификации заключаются в норми-

ровании значений показателей финансовой 

деятельности банка через использование 

нормы вектора-столбца – нормы каждого по-

казателя по исследованным банкам. Также 

проведен сравнительный анализ результатов 

применения различных подходов к матема-

тической обработке данных, которые могут 

быть использованы на различных этапах так-

сонометрического метода при проведении 

рейтингования банков. На основе получен-

ных результатов сделан вывод о том, что 

предложенная модификация таксонометри-

ческого метода дает адекватные качествен-

ные и количественные результаты и может 

быть эффективно использована на указанном 

классе экономических задач. 

Ключевые слова: банк, анализ, 

надежность банка, рейтинговый подход, кри-

терии надежности, таксонометрический ме-

тод. 

Samorodov B. 

Comparative analysis of mathematical features 

of the taxonomy method at banks rating  

In the paper the developed modification 

of taxonomy method is used on the class of 

economic tasks for determination of banks rat-

ings. The differences of the offered modifica-

tion consist in setting of norms of banks finan-

cial activity indicators values through the use of 

norm of vector-column – norms of every indica-

tor of researched banks. The comparative analy-

sis of results of application of the different ap-

proaches to the mathematical processing of data 

which can be used on the different stages of 

taxonomy method during the banks rating is 

also conducted. On the basis of the obtained 

results a conclusion is done that the offered 

modification of taxonomy method gives ade-

quate qualitative and quantitative results and 

can be effectively used on the indicated class of 

economic tasks. 

Keywords: bank, analysis, reliability of 

bank, rating approach, criteria of reliability, 

taxonomy method. 
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Симаков К. И., Смирнова И. И. 

Бережливое производство: теория и прак-

тика внедрения на промышленном пред-

приятии  

В статье определены проблемы внед-

рения бережливого производства на отече-

ственных предприятиях и направления по их 

решению с целью повышения эффективности 

бизнеса. Рассмотрены базовые принципы 

концепции бережливого производства, его 

методы и инструменты. Приведены необхо-

димы условия успешного внедрения береж-

ливого производства с помощью привлече-

ния персонала предприятия к реализации но-

вых подходов в управлении предприятием. 

Представлен опыт внедрения системы 

бережливого производства на 

машиностроительном предприятии. 

Ключевые слова: бережливое произ-

водство, предприятие, концепция, принципы, 

условия, персонал, эффективность. 

Simakov К., Smyrnova I. 

Lean production: theory and practice of 

introduction aT the industrial enterprise  

In the article the problems of introduc-

tion of lean production on domestic enterprises 

and direction are certain on their decision with 

the purpose of increase of business efficiency. 

Base principles of conception of lean produc-

tion, his methods and instruments are consid-

ered. Resulted the terms of successful introduc-

tion of lean production are needed by bringing 

in of personnel of enterprise to realization of 

new approaches in a management an enterprise. 

Experience of introduction of the system of lean 

production is presented on a machine-building 

enterprise. 

Keywords: lean production, enterprise, 

conception, principles, terms, personnel, effi-

ciency. 

 

Степура В. В. Мировой опыт финансового 

планирования 
В статье исследованы мировой опыт 

финансового планирования, определены ос-

новные подходы к его использованию с вы-

явлением характерных особенностей. Опре-

делены направления совершенствования фи-

нансового механизма обеспечения устойчи-

вого развития хозяйствующих субъектов. 

Установлено цель краткосрочного планиро-

вания финансовых средств натранснацио-

нальных корпорациях. Определены условия 

для сохранения равновесия между возмож-

ностями предприятия и требованиями быст-

роменяющегося рынка в концернах и на 

предприятиях Германии в рамках стратеги-

ческого планирования финансовых планов. 

Ключевые слова: финансовое плани-

рование, аспекты, процесс, предприятие, 

управление финансами, финансовые ресурсы. 

Stepura V. 

World experience of the financial planning 

The article investigates the world of fi-

nancial planning experience, the mainapproach-

es to its use in identifying characteristics. The 

ways to improve the financial mechanism to 

ensure sustainable development of economic 

entities. Establishedgoal of short-term planning 

funds for transnational corporations. The condi-

tions forpreserving the balance between features 

and requirements of the enterprise rapidlyalter-

nating market concerns and the business of 

Germany in the strategic financial plans 

Keywords: financial planning aspects of 

the process, enterprise, financial management, 

financial resources. 

 

Третьяк В. В., Лихоносова А. С. 

Моделирование социальной компетентно-

сти персонала в системе организационного 

обучения предприятия 

Представлено авторское видение ха-

рактеристик социальной компетентности 

персонала, определены ее влияние на эффек-

тивность и результативность работы персо-

нала, обоснована необходимость развития 

социальной компетентности персонала в си-

стеме организационного обучения предприя-

тия, в частности самостоятельного внутри-

фирменного обучения. Предложенная логи-

ко-содержательная модель развития соци-

альной компетентности на основе организа-

ционного обучения персонала, охарактери-

зованы основания для ее инициювання, 

принципы обеспечения, структурные компо-

ненты, методика развития, этапы реализации 

и комплекс социально-организационных 

условий организации. 

Ключевые слова: социальная компе-

тентность, организационное обучение, само-

организация, социальная система, организа-

ционное развитие, моделирование, комплекс, 

методика, оценки. 

Tretiak V., Likhonosova G. 

Modeling the social competence of personnel in 

the organizational learning enterprise 

Presented by the author's vision of char-

acteristic social competency, identified by its 

effect on the efficiency and effectiveness of 

personnel-signal, the necessity of development 

of social competence of personnel in the organi-

zational learning enterprise, in particular self-
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house training. The proposed model is logical 

andmeaningful development of social compe-

tence on the basis of organization altraining, 

described the grounds for its initsiyuvannya, 

principles of security, structural components, 

methods development, and implementation 

phases of the complexsocial and organizational 

conditions of the organization. 

Keywords: social competency, organiza-

tional learning, self-organization, social system, 

organizational development, modeling, complex 

technique evaluation. 

 

Чернявская Е. И. 

Институты развития трудового потенциала 

организации 

Статья посвящена проблеме развития 

трудового потенциала организации. Опреде-

лено, что в контексте теории институтов раз-

витие трудового потенциала организации 

связано с совершенствованием законода-

тельства о предпринимательстве и предприя-

тиях как формах развития производства, 

признанием института наемного труда с га-

рантиями прав собственности носителей ра-

бочей силы, развитием независимых проф-

союзов, совершенствованием института со-

циального партнерства. 

Ключевые слова: рыночные отноше-

ния, организация, трудовой потенциал орга-

низации, институты. 

Chernyavskaya Y. 

On Institutions for the development of the la-

bor potential of an organization 

This paper deals with the problems of 

the development of the labor potential of an or-

ganization. It defines that in the context of the 

theory of institutions the development of the 

labor potential of an organization involves the 

improvement of the legislation of business and 

enterprises as a form of production development, 

the recognition of the institution of the labor 

force with the rights and guarantees of employ-

ees, the development of independent trade un-

ions, and the improvement of the institution of 

social partnership. 

Keywords: market relations, organiza-

tion, labor potential of an organization, institu-

tions. 

 

Чуб Д. В.  

Структура и логика построения региональ-

ной инновационной стратегии 

Обоснованно, что эффективная реги-

ональная инновационная система зависит от 

правильности построения региональной ин-

новационной стратегии. Предложена регио-

нальная инновационная стратегия, направ-

ленная на создание благоприятной внешней 

среды и формирование внутренних стимулов 

для роста социального капитала, технологи-

ческой модернизации традиционных произ-

водств и развития отраслей новой экономики. 

Представлена структура и логика построения 

региональной инновационной стратегии, 

обоснованы критерии ее выбора. Определе-

ны приоритетные направления реализации 

региональной инновационной стратегии. На 

основе предложенной стратегии рекомендо-

ваны разработка региональной инновацион-

ной политики, а также программы развития 

региональной инновационной системы. 

Ключевые слова: региональная инно-

вационная система, национальная инноваци-

онная система, инновационные процессы, 

регион, инновационный потенциал, иннова-

ционная стратегия, инновации.  

Chyb D. 

Structure and logic of the construction of re-

gional innovative strategy 

The fact that the effective regional inno-

vative system depends on the accuracy of con-

struction of regional innovative strategy is 

grounded. Regional innovative strategy, which is 

dedicated to the creation of favorable external en-

vironment and forming of internal stimulus for the 

growth of social funds, technological moderniza-

tion of traditional productions and development of 

industries of new economy, is suggested. A struc-

ture and logic of construction of regional innova-

tive strategy is presented, the criterias of its choice 

are defined. The priority directions of realization 

of regional innovative strategy are identified. On 

the basis of the offered strategy the development 

of the regional innovative policy and the program 

of  the development of regional innovative system 

are recommended. 

Keywords: regional innovative system, 

national innovative system, innovative process-

es, region, innovative potential, innovative 

strategy, innovations.  

Шемяков О. Д. 

Роль, место и значение  социального диало-

га в стратегии развития производственной 

демократии 

В статье проведена оценка значения 

социального диалога в стратегии развития 

производственной демократии, определена 

его роль и место в управлении социально-

трудовыми отношениями; показана взаимо-

связь трансформации конфликтов в заба-

стовки в зависимости от становления нацио-

нального законодательства на базе междуна-

родных норм и стандартов по ведению соци-
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ального диалога; определена стратегия раз-

вития производственной демократии на 

уровне субъектов хозяйственной деятельно-

сти как способ достижения высокого уровня 

демократизации взаимоотношений между 

наемными работниками,  работодателями и 

государством.  

Ключевые слова: общество, трудовой 

потенциал, социальный диалог, производ-

ственная демократия. 

Shemyakov O. 

The role, place and importance of social dia-

logue in the development strategy ofindustrial 

democracy 

In the article the estimation of value of 

the social dialog in strategy of development of 

production democracy has been performed. It 

has been defined its role and place in the 

management of social-labour relations. The 

intercommunication of transformation of 

conflicts into strikes depending on becoming of 

national legislation on the base of international 

norms and standards to the conduction of social 

dialog has been shown. The strategy of 

development of production democracy on the 

level of subjects of economic activity as a 

method of achievement of the high level 

democratization of mutual relations between the 

hired workers, employers and state has been 

established. 

Keywords: society, labor potential, so-

cial dialogue, production democracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якимова Л. П.  

Мировой опыт функционирования обяза-

тельных накопительных пенсионных си-

стем 

В статье систематизирована мировая 

практика внедрения и функционирования 

обязательных накопительных пенсионных 

систем, предложена их классификация. Вы-

делены факторы, влияющие на выбор пара-

метров пенсионных систем при их внедрении, 

проведен сравнительный анализ параметров 

предлагаемой накопительной системы обще-

обязательного государственного пенсионно-

го страхования Украины с мировыми анало-

гами. Исследованы антикризисные меры 

правительств в рамках накопительного уров-

ня национальных пенсионных систем в усло-

виях глобального финансового кризиса. 

Ключевые слова: обязательная нако-

пительная пенсионная система, мировой 

опыт, классификация, структура, управление, 

кризис. 

Yakimova L. 

The world experience of the mandatory funded 

pension systems 

In this paper is systematized world 

practice of the introduction and functioning of 

the mandatory funded pension systems and 

proposed their classification. The factors 

influencing the choice of the parameters of 

pension systems in their introduction is 

identified, the analysis of the parameters of the 

proposed funded system of obligatory public 

pension insurance of Ukraine with world 

analogs is performed. The anti-crisis measures 

of governments in the funded pillar of national 

pension systems in the global financial crisis is 

investigated. 

Keywords: mandatory funded pension 

system, world experience, classification, struc-

ture, management, crisis. 
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Шановні колеги, пропонуємо Вашій увазі  

ВИМОГИ 

щодо змісту та оформлення статей в науково-виробничий журнал 

«ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ» 
 

Сфера розповсюдження та категорії читачів 

науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ»:  

 загальнодержавна;  

 науковці, практикуючі фахівці, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів та ділова еліта країни. 

 

Тематичні рубрики: 

 теорія та методологія економічного розвитку; 

  економіка та підприємництво;  

 податки та бюджетна політика;  

 фінанси та банківська справа;  

 управління сучасним підприємством;  

 облік та аудит;  

 менеджмент;  

 економіка регіону; 

 соціальна економіка; 

 міжнародна економіка; 

 економічна кібернетика; 

 організація виробництва. 
 

Програмні цілі науково-виробничого журналу 

«Часопис економічних реформ»: 
 висвітлення проблем соціально-економічного роз-

витку країни; 

 поглиблене вивчення методологічних та прик-

ладних проблем сучасної економіки;  

 оприлюднення результатів досліджень у галузі 

економіки, менеджменту, організації виробництва та підприєм-

ництва;  

 поширення досвіду реформувань у всіх сферах еко-

номічної діяльності; 

 надання інформаційної підтримки аспірантам, док-

торантам та молодим вченим. 

 

Рукописи статей, що будуть направлятися до жур-
налу повинні бути набрані у текстовому редакторі Mіcrosoft 
Word (файл повинний мати розширення *.doc або *.rtf), 
написані українською мовою (або російською, чи англійсь-
кою – для громадян інших країн).  

Обсяг статті – від 6 до 10 сторінок формату А4 
(210х297 мм).  

Шрифт Tіmes New Roman Cyr № 14;  
Міжрядковий інтервал 1,5.  
Поля сторінок: усі – 20 мм (колонтитули не перед-

бачаються). 
Структура статті повинна відповідати Постано-

ві Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. ("Бюле-
тень ВАК України" № 1/2003) та мати такі елементи: 

 Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими  чи практичними за-
вданнями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми, на які спи-

рається автор;  

 Виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, яким присвячується  стаття. 

 Формулювання мети статті (постановка завдання). 

 Виклад основного матеріалу дослідження з пов-

ним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

 Висновки з даного дослідження і перспективи по-

дальших розвідок у цьому напрямі. 

 Література з послідовною нумерацією відповідно 

до розміщення у статті. Бібліографія оформлюється 

за новим стандартом, затвердженим ВАК України 

(Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.) 
 
Окреміою сторінкою наводяться анотації (не 

менш 500 сімволів кожна), ключові слова, назва статті 

та прізвище авторів трьома мовами (українська, російсь-
ка та англійська). 

Формули подають у форматі Microsoft Equation 
2.0, 3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і 
нумерують в круглих дужках з правого краю.  

Рисунки підписують і нумерують під рисунком по 
центру тексту.  

Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у 
Word, мають бути обов'язково згруповані.  

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі 
Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. 
Основний кегль таблиці 12, заголовок 14. Заголовки таб-
лиць розміщують по центру сторінки, нумерація таблиць — 
по правому краю сторінки. 

Рукопис має бути підписаний всіма авторами. 
 

ДО РУКОПИСУ ДОДАЮТЬСЯ
 рецензія доктора економічних наук (завірена ві-
дповідним чином); 
 довідка про автора, у якій вказуються прізвище, 
ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене звання, за-
значається посада й організація, де працює автор, кон-
тактний телефон, електронна адреса, назва статті та об-
рана тематична рубрика; 

 витяг із протоколу засідання кафедри, факульте-
ту або Вченої ради установи з рекомендацією статті до 
друку; 
 електронний варіант статті (файл на CD-R чи 
CD-RW) у форматі Microsoft Word з розширенням «.doc 
чи .rtf». Диск потрібно підписати. 

У текст статті можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором. 
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