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БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 

 

В  о ч і к у в а н н і  н о в и х  в и б о р і в ,  р е ф о р м  т а  п е р е т в о р е н ь  

 
Наразі країна перебуває в очікуванні нових виборів президента України та 

можливих змін у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та у Міністерстві освіти і нау-

ки України (МОН). Останні зміни та реформи в галузі вищої освіти привнесли бі-

льше додаткових питань, ніж відповідей на ті трансформації, що були започатко-

вані ще у 2016, проте ще й досі існує багато непорозумінь з приводу підготовки 

студентів за визначеними спеціальностями, відсутністю стандартів за ними, що 

викликає різницю у поглядах на різні освітні програми, але за одними і тими ж 

спеціальностями і т.п. Ще і досі МОН не визначилося, яким чином буде здійсню-

ватись робота щодо перевірки якості освіти за допомогою незалежного агентства 

якості куди, до речі, увійшли представники зовсім різних і не всіх галузей знань, 

що не може не викликати певних дискусій з цього приводу та запитань: а куди са-

ме рухається наша вища школа? Чи дійсно до тієї якості, яка була забезпечена ви-

пускникам й фахівцям у минулі роки і, яким ще й досі відчинені двері більшості 

провідних західних фірм з Європейського та Американського континентів? Чи та-

ка, яка за введеними індикаторами бюджетного фінансування примушує вже шу-

кати більш дешеву вищу освіту за межами України. Більш того, проведене виїзне 

засідання МОН в Харкові з ректорами провідних вишів України у лютому – теж не 

внесло певних роз’яснень з цього приводу, особливо, хто і як буде вимірювати 

якість знань, а чи можна за одними бюджетними мірками визначати, наприклад, 

фінансування підготовки фахівців у різних регіонах України та у вишах, що мають 

різні умови навчання? Тому нічого іншого не залишається як дотримуватися пози-

цій довічної фрази: «Поживемо – побачимо»!  

Проте життя не стоїть місці: редакція журналу рухається вперед попри усі 

бар’єри і перепони, позитиви й негативи у прийдешньому світі, бо ми – оптимісти, 

віримо та очікуємо розумних підходів до вищої освіти у нашій країні, виваженість 

тих кроків, що буде робити МОН на шляху до визначення якості не тільки в освіті, 

але й у визнанні рівня та категорій друкованих видань. Редакція журналу не змі-

нює свого курсу щодо входження у нові науково-метричні бази та отриманні 

більш престижних рівнів фаховості, і просить наших прихильників, читачів, авто-

рів, опонентів та рецензентів статей підтримати нас у цьому прагненні.  

Бажаємо усім нам наснаги та успіхів на шляху здійснення поставлених мрій, 

реалізації найкращих очікувань, що дають нам натхнення до нових звершень. 
 

Головний редактор науково-виробничого  

журналу «Часопис економічних реформ» Т. В. Калінеску  
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 Економіка та підприємництво 

УДК 338.24.01 

JEL Classification: Q57 

АСАДУЛЛИНА Н. Р.
1

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПЕРЕРАБОТАННОЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

DOI: 10.32620/cher.2019.1.01 

Постановка проблемы. В статье отображена оценка конкурентоспособности переработанной пло-

доовощной продукции, обоснованы качественные характеристики плодоовощной продукции, а также 

даны параметры степени согласованности мнений экспертов на основе расчета коэффициента конкорда-

ции. Цель статьи – отобразить и охарактеризовать существующие методики комплексной оценки кон-

курентоспособности переработанной плодоовощной продукции. Объект исследования – процесс опреде-

ления качества производимой продукции, а также конкурентоспособности переработанной плодоовощ-

ной продукции. Методы, использованные в исследовании – логичекий, сравнительный, аналитический, 

научно-методологический. Гипотеза исследования состоит в предположении наличия зависимости кон-

курентоспособности переработанной плодоовощной продукции и объемов ее продаж. Изложение основ-

ного материала. Предпочтение покупатель отдает продукции в зависимости от назначения исполь-

зования этого продукта. При дальнейшей ее переработке покупатель обращает внимание на объем фа-

совки, пригодность тары для содержания продукта в ней, а так же предельные сроки хранения продук-

ции. В статье предложены такие показатели качества переработанной плодоовощной продукции: биохи-

мический состав продукции; фасовка продукции; дизайн и оформления продукции; внешний вид и кон-

систенция; строк годности товара; стоимость производства одного килограмма продукции. Оригиналь-
ность и практическое значение исследования состоит в том, что автор обосновывает степень влияния 

предложенных показателей на конкурентоспособность на основе экспертных оценок. Число баллов уста-

навливается в зависимости от количества учитываемых факторов. Степень согласованности мнений экс-

пертов устанавливается на основе расчета коэффициента конкордации. Выводы исследования. В процессе 

фасовки товара и его производства необходимо учитывать направления его использования. Для даль-

нейшего промышленного потребления переработанная плодоовощная продукция может быть изготовле-

на с более высоким содержанием сухих растворимых веществ, витаминов, сахаров, кислотности. Это 

позволит сэкономить затраты на таре, транспортных расходах, на погрузочно-разгрузочных операциях. 

Ключевые слова:  
конкурентоспособность, плодоовощная продукция, коэффициент конкордации, эксперт, сроки 

хранения продукции. 
 

COMPLEX ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF OVERWORKED FRUIT AND 

VEGETABLE PRODUCTION 
 

Formulation of the problem. The article reflects the assessment of the competitiveness of processed fruit 

and vegetable products, the qualitative characteristics of fruit and vegetable products are substantiated, as well as 

the parameters of the degree of consistency of expert opinions based on the calculation of the concordance coef-

ficient. The purpose of the research is to reflect and characterize existing methods of integrated assessment of 

the competitiveness of processed fruit and vegetable products. The object of research – the process of determin-

ing the quality of products produced, as well as the competitiveness of processed fruit and vegetable products. 

The methods used in the research – logical, comparative, analytical, scientific and methodological. The hypothe-

sis of the research is to assume the dependence of the competitiveness of processed fruit and vegetable products 

and its sales volumes. The statement of basic materials. The buyer prefers products depending on the purpose 

and use of this product. In the course of further processing, the buyer pays attention to the volume of packaging, 

the suitability of the packaging for the content of the product in it, the maximum time for the storage of products. 

The article suggests such indicators of quality of processed fruit and vegetable production: biochemical composi-

tion of products; packaging of products; design and design of products; appearance and consistency; terms of 

product suitability; cost of production per kilogram of production. The originality and practical significance of 
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the research is that the author substantiates the degree of influence of the proposed indicators on competitiveness 

on the basis of expert assessments. The number of points is determined depending on the number of factors con-

sidered. The degree of consensus of expert opinions is established on the basis of calculating the coefficient of 

concordation. Conclusions of the research. In the process of packaging the product and its production must take 

into account the directions of its use. For further industrial consumption, processed fruit and vegetable products 

can be made with a higher content of dry soluble substances, vitamins, sugars, and acidity. This will save on the 

cost of packaging, transport costs, and handling operations. 

Key words:  
competitiveness, fruit and vegetable production, coefficient of concordation, expert, terms of product storage. 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Постановка проблеми. У статті відображена оцінка конкурентоспроможності переробленої плодо-

овочевої продукції, обгрунтовані якісні характеристики плодоовочевої продукції, а також дані параметри 

ступеня узгодженості думок експертів на основі розрахунку коефіцієнта конкордації. Мета статті – 

відображення та характеристика існуючих методик комплексної оцінки конкурентоспроможності пере-

робленої плодоовочевої продукції. Об'єкт дослідження – процес визначення якості продукції, що вироб-

ляється, а також конкурентоспроможності переробленої плодоовочевої продукції. Методи, використані 

в дослідженні – логичеких, порівняльний, аналітичний, науково-методологічний. Гіпотеза дослідження 

полягає в припущенні наявності залежності конкурентоспроможності переробленої плодоовочевої про-

дукції та обсягів її продажів. Виклад основного матеріалу. Перевагу покупець віддає продукції в залеж-

ності від призначення та використання цієї продукції. При подальшій її переробці покупець звертає увагу 

на обсяг фасування, придатність тари для утримання продукту в ній, граничні терміни зберігання проду-

кції. У статті запропоновані такі показники якості переробленої плодоовочевої продукції: біохімічний 

склад продукції; фасування продукції; дизайн та оформлення продукції; зовнішній вигляд і консистенція; 

строки придатності товару; вартість виробництва одного кілограму продукції. Оригінальність і практич-

не значення дослідження полягає в тому, що автор обґрунтовує ступінь впливу запропонованих показни-

ків на конкурентоспроможність на основі експертних оцінок. Число балів встановлюється в залежності 

від кількості врахованих чинників. Ступінь узгодженості думок експертів встановлюється на основі роз-

рахунку коефіцієнта конкордації. Висновки дослідження. В процесі фасування товару і його виробництва 

необхідно враховувати напрямки його використання. Для подальшого промислового споживання пере-

роблена плодоовочева продукція може бути виготовлена з більш високим вмістом сухих розчинних ре-

човин, вітамінів, цукрів, кислотності. Це дозволить заощадити витрати на тарі, транспортних витратах, 

на вантажно-розвантажувальних операціях. 

Ключові слова:  

конкурентоспроможність, плодоовочева продукція, коефіцієнт конкордації, експерт, терміни збері-

гання продукції. 

 

Постановка проблемы. В условиях 

модернизации и диверсификации экономики 

Узбекистана усиливается взаимосвязь разви-

тия предприятий плодоовощного комплекса, 

которые определяют требования к конкурен-

ции товарной политики  в отношении, объе-

мов и качества выпускаемой продукции.  

Любой товар, вынесенный на рынок, 

фактически проходит там проверку на сте-

пень удовлетворения общественных по-

требностей: каждый покупатель приобрета-

ет тот товар, который наиболее полно удо-

влетворяет его личные потребности, а масса 

покупателей – тот, который более полно 

соответствует общественным потребно-

стям, нежели товары - конкуренты. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Конкуренция – одна из основ-

ных черт рыночного хозяйства, обеспечива-

ющая творческую свободу личности, созда-

ющая условия для самореализации сферы 

экономики путем разработки и создания но-

вых конкурентоспособных товаров и услуг. 

Под конкурентоспособностью товаров или 

услуг понимается комплекс потребительских, 

ценовых и качественных характеристик това-

ров и услуг, определяющих их успех на ми-

ровом и внутреннем рынках [1]. Конкуренто-

способность товара или услуг можно опреде-

лить только в сравнении с аналогами, произ-

веденными мировыми лидерами данной сфе-

ры. 

В Республике получают широкое раз-

витие фермерские и дехканские хозяйства, 

отличающиеся малыми объемами производс-

тва [2]. Это существенно усложняет обеспе-

чение промышленных предприятий (большой 

мощности) сырьевыми ресурсами из-за роста 
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стоимости перевозок, повышая долю транс-

портных затрат в общей стоимости продук-

ции. 

Кроме того, дехканские и фермерские  

хозяйства реализуют свою продукцию по це-

нам, установившимся на данный момент на 

рынке, по которой промышленное предприя-

тие купить не может. В результате на про-

мышленную переработку поступают сырье-

вые ресурсы, не востребованные рынком, то 

есть предприятие снабжается по остаточному 

принципу. Сельскохозяйственные предприя-

тия, фермерские и дехканские хозяйства, 

имеющие контракт на поставку продукции 

обязаны 30% его объема поставить перераба-

тывающим предприятиям [3].  

Цель статьи – отобразить и охаракте-

ризовать существующие методики комплекс-

ной оценки конкурентоспособности перера-

ботанной плодоовощной продукции. 

Изложение основого материала ис-

следования. Отсутствие качественных пара-

метров сырьевых ресурсов в контрактах соз-

дает условия, при которых  производитель 

сельскохозяйственной продукции реализует 

его сторонним покупателям по более высо-

кой цене, а в переработку сдается продукция, 

не востребованная рынком. Естественно в 

этих условиях качество сырьевых ресурсов 

далеки от требований предприятия.  

Основные требования к качеству сырь-

евых ресурсов установлены ГОСТом 3343 – 

89, в соответствии с которым томаты, посту-

пающие на переработку должны иметь сухих 

растворимых веществ 28 – 32 %, содержание 

нитратов не должно превышать  50-60 млгр. 

%, титруемых кислот не более 10 %, доля 

хлоридов не должна превышать 1,5% всей 

массы продукции, что обуславливает низкий 

процент содержания данного вещества в ис-

ходном сырьевом материале. Кроме того, 

уделяется особое внимание содержанию в 

сырьевых ресурсах тяжелых металлов. Их 

содержание в килограмме сырья не должно 

быть более: 200 мг- олова; свинца- 1 мг; кад-

мия -0,05 мг; ртути-0,02 мг; меди -5 мг; цинка 

-10 мг; мышьяка -0,2 мг. Выше перечислен-

ные факторы определяют качество произве-

денной промышленной продукции. 

В силу различий климатических усло-

вий по территории Узбекистана, почвы по  

состоянию, характеризующимися  бонитетом, 

существенно отличаются, что является при-

чиной изменчивости качества сырья. Однако 

на качество сырьевых ресурсов существенное 

влияние оказывает и периоды съема урожая. 

В начале сезона кислотность составляет 

7,8%, а в конце 11%. В начале сезона урожай 

отличается повышенным содержанием воды.  

Выше указанные факторы влекут за со-

бой рост затрат при переработке сырья. Уве-

личению затрат также способствуют разроз-

ненность всей логистической цепи, призван-

ной обеспечивать рынок качественной про-

дукцией перерабатывающей промышленнос-

ти. Исследованиями авторов установлено, 

что в этом случае расходы электроэнергии 

увеличиваются в среднем на 20%, воды 10-

15%, труда 20%, сырья 5–6%.  

Наряду с этим, в целях сокращения раз-

рыва между сахаристостью и кислотностью 

сырьевых ресурсов при переработке добавля-

ется сахар, что способствует доведению ка-

чественных параметров продукции до требо-

ваний ГОСТА, при увеличении стоимости 

производства. Промышленные предприятия, 

производящие томат – пасту, не добавляют 

сахар в продукцию, так как это связано с вы-

сокой стоимостью продукции и потерей ею 

доли конкурентоспособности по ценовому 

фактору. Необходимо отметить, что высокой 

кислотностью выделяется продукция, произ-

веденная из помидор позднего срока сбора, у 

которой титрируемая кислотность составляет 

11 и более процентов. Не доводя продукцию 

до требований ГОСТА по кислотности, пере-

рабатывающее предприятие перекладывает 

часть своих затрат на плечи других предпри-

ятий, для которых томат паста служит сырье-

выми ресурсами. 

При поступлении сырья на переработку 

осуществляется сортировка по степени зре-

лости и зараженности вредителями. На этой 

стадии, как показали исследования, выбрако-

вывается и передается на корм скоту еще 

30% поступивших сырьевых ресурсов, что 

повышает удельные затраты сырьевых ресур-

сов на производство единицы продукции, что 

существенно понижает конкурентоспособ-

ность произведенной продукции на мировых 

рынках. 

Конкурентоспособность той или иной 

продукции должна определятся качествен-

ными характеристиками самой продукции, а 

не другими параметрами. Ряд авторов конку-

рентоспособность продукции устанавливают 

на основе индекса продаж [1]. По нашему 

мнению, такая оценка не соответствует дейс-

твительности в виду того, что реализация 
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продукции на рынке зависит от состояния 

рынка, качества товара, цены на него. 

Конкурентоспособность товара можно 

определить в несколько этапов. На первом 

этапе устанавливается перечень показателей, 

по которым будет оценена конкурентоспосо-

бность отечественной продукции и эталона, 

затем – степень влияния каждого показателя 

на конкурентоспособность и определяется 

его весовое значение. 

Конкурентоспособность продукции 

определяется по значительному кругу пока-

зателей, таких как: качество поступающих на  

предприятие сырьевых ресурсов; материало-

емкость единицы продукции; себестоимость 

производства, экономичность переработки и 

дизайн, то есть обеспеченность упаковочны-

ми материалами, наклейками и др. Кроме то-

го, первые три показателя оказывают сущест-

венное влияние на себестоимость произве-

денной продукции, а следовательно, на ее 

цену.  

Предпочтение покупатель отдает про-

дукции в зависимости от назначения исполь-

зования этого продукта. При дальнейшей ее 

переработке покупатель обращает внимание, 

в первую очередь, на объем фасовки, пригод-

ность тары для содержания  продукта в ней, а 

так же предельные сроки хранения данной 

продукции.  Таким образом, покупатель об-

ращает внимание на внешний вид и консис-

тенцию товара.  Если покупка совершена для 

конечного потребления, обращается особое 

внимание на объемы, фасовку, срок годности 

продукта, консистенцию товара, дизайн и 

форму упаковки произведенной продукции. 

Исходя из выше сказанного, нами приняты 

следующие показатели качества томат пасты: 

 биохимический состав продукции; 

 фасовка продукции; 

 дизайн и оформления продукции; 

 внешний вид и консистенция; 

 строк годности товара; 

 стоимость производства одного ки-

лограмма томат пасты.  

Отметим, что предлагаемый перечень 

показателей, характеризующих качество про-

дукции, оставляет широкое поле для полеми-

ки. Однако и этот вариант имеет право на 

существование при определении конкуренто-

способности. 

Степень влияния вышеприведенных 

показателей на конкурентоспособность уста-

навливается на основе экспертных оценок. 

Для этих целей, эксперты присваивают каж-

дому фактору баллы, в зависимости от степе-

ни влияния его на конкурентоспособность. 

Число баллов устанавливается в зависимости 

от количества учитываемых факторов. При 

высокой степени влияния фактора на конку-

рентоспособность ему присваивается боль-

шее число баллов. Использовать результаты 

оценок экспертов возможно лишь в том слу-

чае, если мнения экспертов согласуются. 

Степень согласованности мнений экспертов 

устанавливается на основе расчета коэффи-

циента конкордации, определяемого по фор-

муле (1): 

W  = 12S / m2(nЗ  –n),   (1) 

где : m – количество факторов, влияю-

щих на конкурентоспособность продукции;  

n – число наблюдений;  

S – сумма квадратов отклонений ран-

гов.   

m
rS

m n

n 
  1

2

1

1

2

)(
, (2) 

Баллы, выставленные независимыми 

экспертами приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Определение степени согласованности мнений экспертов 
Единичные показатели 

 качества 

Эксперты  

1 2 З 4 5 6 Итого 

Биохимический состав  

продукции 

5 5 5 4 4 5 28 

Фасовка продукции З З 2 З З З 17 

Дизайн и оформление  

продукции 

1 1 З 1 1 1 8 

Внешний вид и консистенция  2 2 1 2 2 2 11 

Срок годности товара 4 4 4 5 5 4 26 

Итого       90 

Источник: разработано автором 
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Если коэффициент конкордации окаже-

тся ниже 50% , это свидетельствует о не вы-

сокой квалификации или о том, что показате-

ли, характеризующие качество продукции 

недостаточно точно сформулированы, что 

усложнило восприятие их экспертами. В этом 

случае определяют квалификацию отдельных 

экспертов (тех из них, результаты которых 

резко отличаются от мнений основной груп-

пы) или заменяют их. Наряду с этим,  перес-

матривают формулировку каждого из факто-

ров на предмет их точности, что позволяет 

провести повторно данную оценку. Эксперты 

дают оценку не зависимо друг от друга, т.е. 

они не знакомы с результатами оценок пре-

дыдущих участников.  

Коэффициент конкордации более 50%, 

но менее 70% свидетельствует об умеренной  

степени согласованности мнений экспертов. 

Равенство коэффициента конкордации 70% и 

выше свидетельствует о высокой степени со-

гласованности мнений экспертов и возмож-

ности использования их в дальнейших расче-

тах. 

В рассматриваемом случае коэффици-

ент конкордации составил 71,7%, что указы-

вает на высокую степень согласованности 

мнений экспертов, следовательно, результаты 

экспертной оценки могут быть использованы 

в дальнейших расчетах.  

На основе полученных оценок вычис-

ляются  значения весовых коэффициентов по 

формуле:  


 


m

i

n

s

is

m

isi rrR
1 11

/ ,  (3) 

где: r is– оценка эксперта степени влия-

ния данного показателя на конкурентоспосо-

бность в баллах. 

Весовые нормы качественных парамет-

ров продукции приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 

Экспертные оценки коэффициентов весомости единичных показателей качества 

Единичные показатели качества Оценка коэффициента весомости 

Биохимический состав продукции 0,З11 

Дизайн и оформление продукции 0,09 

Фасовка продукции 0,188 

Внешний вид и консистенция 0,122 

Срок годности товара 0,289 

Сумма -1,000 

Источник: разработано автором 

 

Конкурентоспособность продукции 

определяется следующим образом: на первом 

этапе дается количественная оценка конкуре-

нтоспособности продукции по каждому из 

факторов. При этом количественная оценка 

конкурентоспособности дается как по отечес-

твенной продукции, так и по эталонной. Кон-

курентоспособность продукции по биохими-

ческому составу определяется, как произве-

дение значения данного показателя томат па-

сты произведенной в Узбекистане, и ее кон-

курента на весовую норму показателя, т.е. 

степени влияния  его на конкурентоспособ-

ность. Подобные расчеты производятся, ис-

ходя из величин  каждого показателя, влия-

ющего на конкурентоспособность, и весовой 

его нормы.  

За эталон качества продукции прини-

маются показатели товара произведенного 

лидером на мировом рынке. 

На втором этапе дается комплексная 

оценка конкурентоспособности продукции, 

устанавливаемая, как ее сумма по каждому 

параметру. Расчеты приведены в табл. 3. 

Из этих данных  видно, что отечествен-

ная продукция (томат паста) по своим качес-

твенным параметрам превосходит продукцию 

конкурента на 114,4%. 

Значительное опережение отечествен-

ного товара продукции конкурента  наблюда-

ется за счет лучшего биохимического состава 

продукции и наличия различных видов фасо-

вки, что позволяет учесть потребности боль-

шего числа потребителей. В то же время, 

отечественная продукция уступает конкурен-

ту по такому показателю как внешний вид и 

консистенция, которая во многом зависит от 

усилий коллектива предприятия, производя-

щего данный товар. 

Данные табл. 3 показывают, что основ-

ными параметрами,  значительно влияющими 

на конкурентоспособность являются: 
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Т а б л и ц а  3 

Оценка конкурентоспособности товара 
 

Источник: разработано автором 
 

- биохимический состав продукции, 

доля которой (71,2%); 

- фасовка продукции (14,2%); 

- внешний вид и консистенция (7,9%) 

- срок годности товара (4,1%). 

- дизайн и оформление продукции 

(2,6%) 

Важное место в конкурентоспособнос-

ти товара отводится его цене. Анализ факти-

ческой себестоимости товара отечественного 

производителя позволил выявить его рост по 

сравнению с  ценой конкурента на 15,8 %. 

Сопоставление цены товара с его качеством 

показал, что здесь имеются некоторые откло-

нения. Как свидетельствуют литературные 

источники, рост цены товара должен сопро-

вождаться адекватным улучшением его каче-

ства. Для выявления данного вопроса авто-

рами были произведены отдельные расчеты, 

которые показали, что при росте качествен-

ных параметров отечественной продукции на 

14,4% по сравнению с томат пастой конкуре-

нта, цена его была выше, чем у конкурента на 

15,8%. Из приведенных выше данных видно, 

что стоимость (себестоимость 1 кг. томат – 

пасты) отечественной продукции существен-

но опережает темпы роста качественных па-

раметров, что отрицательно влияет на конку-

рентоспособность, т.е. отечественная проду-

кция с учетом ценового фактора уступает 

конкуренту на 1,2 %  (конкурентоспособ-

ность томат пасты Узбекистана составляет 

98,8%). В то же время, здесь имеются значи-

тельные резервы в сокращении себестоимос-

ти продукции. Для этих целей необходимо 

сократить все непроизводительные затраты 

как сырьевых ресурсов, так и энергетических, 

трудовых и т.д., о которых было упомянуто 

выше. 

Расчеты показали, что обеспечение 

предприятия качественными сырьевыми ре-

сурсами позволят сократить материальные 

затраты на производство каждого килограм-

ма томат – пасты в среднем на 93,18 сум; за-

траты электроэнергии на единицу продукции 

сократятся на 8,4 сумм., воды – на 10,8 сум., 

трудовых затрат – на  4,2 сум.  В результате 

цена одного килограмма томат пасты может 

быть сокращена на 16,7% от заводской стои-

мости, что позволит повысить конкурентос-

пособность по ценовому фактору. Снижению 

себестоимости так же способствует и согла-

сованность действий всех звеньев логистиче-

ской цепи, которая может быть достигнута 

разработкой экономических механизмов вза-

имодействия  всех  подразделений, входящих 

в состав логистической цепи.  

В настоящее время конкурентоспособ-

ность отечественного товара с учетом цено-

вого фактора составит 0,0186 (13,968/754,15), 

а конкурента 0,0188 (12,209/651). Как видно, 

цена отечественного товара растет не адеква-

тно его качеству, что становиться причиной 

низкой конкурентоспособности.  

Ликвидация непроизводительных за-

трат позволит сократить себестоимость прои-

зводства одного килограмма томат пасты до 

628,21 суммов (754,15 * (100-16,7))/100, что 

Параметры  

качества товара 

Весомость 

показателя 

Значения  

параметров 

Количественная  

оценка конкурентос-

пособности товара 
Соотноше- 

ние кон-

курентоспо-

собности 
конку-

рент 

отечест-

венный 

товар 

конку-

рент 

отечест-

венный 

товар 

Биохимический  

состав продукции 
0,311 28 32 8,708 9,952 1,143 

Дизайн и оформле-

ние продукции 
0,09 4,З 4 0,387 0,З6 0,93 

Фасовка продукции 0,188 7 11 1,316 1,98 1,5 

Внешний вид и  

консистенция 
0,122 10 9 1,22 1,098 0,9 

Срок годности  

товара 
0,289 2 2 0,578 0,578 1 

Сумма 1,0   12,209 13,968 114,4 
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ниже уровня цены конкурента на 3,5%. Ком-

плексная оценка конкурентоспособности 

отечественной продукции с учетом ценового 

фактора производилась на основе сопостав-

ления себестоимости продукции к его качес-

твенному параметру (651/12,209 и 

628.21/1З,968). При снижении затрат на 

16,7% данный параметр составит 44,97 сумм  

на единицу качества товара (628,21/1З,968).  

В этом случае комплексная оценка кон-

курентоспособности отечественной продук-

ции составит 118,6% (53,32/44,97), т.е. пре-

высит конкурентоспособность товара другого 

производителя на 18,6%. 

Данная ситуация позволит предприя-

тию – производителю более вольготно  чувс-

твовать себя на рынке ввиду того, что у него 

появляется более широкие возможности в 

предоставлении ценовых льгот покупателю 

из-за расширения диапазона между себесто-

имостью и ценой реализации товара. Этот 

диапазон будет ограничен ценой реализации 

товара и ее себестоимостью. В данном случае 

продавец может предоставить большие скид-

ки при покупке больших партий товара, чего 

сделать конкурент не может в виду высокой 

себестоимости. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Учитывая те обстоятельства, 

что отечественная продукция значительно 

превосходит продукцию конкурентов по био-

химическому составу, возможно, произво-

дить продукцию в широких диапазонах каче-

ства. В связи с этим, по нашему мнению, в 

процессе фасовки товара и его производства 

необходимо учитывать направления его ис-

пользования, производя его с качественными 

различными характеристиками. Для даль-

нейшего промышленного потребления томат-

паста может быть изготовлена с более высо-

ким содержанием сухих растворимых ве-

ществ, витаминов, сахаров, кислотности и 

др., то есть концентрированной. В этом слу-

чае покупатель из того же объема сырья 

сможет произвести больше продукции в виде 

кетчупов и различных приправ, используя 

томат-пасты. Это позволит сэкономить собс-

твенные затраты на таре, транспортных рас-

ходах, на погрузочно-разгрузочных операци-

ях. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВОГО БАЛАНСУ НІМЕЧЧИНИ В УМОВАХ КРИЗОВОГО І 

ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ  
 

DOI: 10.32620/cher.2019.1.02 

Постановка проблеми. Враховуючи тенденції щодо глобалізації фінансових ринків та економі-

чних відносин в цілому, а також причини та наслідки світової фінансової кризи, дослідження рівно-

ваги платіжних балансів стають все більш актуальними. Метою статті є обґрунтування теоретич-

них засад формування платіжного балансу; вивчення концепцій та моделей регулювання платіжного 

балансу держави; визначення структурних елементів і з’ясування макроекономічного значення пла-

тіжного балансу; обґрунтування напрямків врівноваження балансу міжнародних розрахунків; дослі-

дження впливу макроекономічної політики на стан платіжного балансу країни; формування стратегії 

зменшення дефіциту платіжного балансу. Об’єктом дослідження виступають моделі регулювання 

платіжного балансу держави. Методологічною основою дослідження стали способи і принципи об-

ґрунтування наукового пізнання загальних та спеціальних методів і прийомів, що використані під 

час регулювання та визначення структурних елементів платіжного балансу. Основною гіпотезою 

дослідження стало припущення, що для благополуччя Німеччини, аналізуючи структуру ВВП за 

галузями за останні десять років,  в майбутньому необхідно зробити акцент на розвиток тих галузей 

в яких зайнятість трохи знизилася за аналізований період. Виклад основного матеріалу. У статті роз-

глянуто зародження поняття «платіжний баланс» в його сучасному розумінні. Вивчено країни, які 

були змушені робити публікацію платіжного балансу через виникнення інфляційних процесів. Дос-

ліджено торговий баланс Німеччини в умовах кризового і посткризового розвитку світової економі-

ки. Оригінальність та практичне значення дослідження. Слід зазначити, що у науковому світі три-

ває дискусія щодо визначення основних чинників та характеру їхнього впливу на платіжний баланс 

країни, а також причин виникнення дефіцитів платіжних балансів. Висновки дослідження. У даній 

роботі запропоновано підходи до комплексної оцінки рівноваги платіжних балансів держав на осно-

ві порівняльного аналізу трьох груп показників. За результатами апробації даного підходу проведе-

но оцінку рівноваги платіжних балансів найбільших світових економік. 

Ключові слова:  

платіжний баланс, баланс поточних операцій, баланс послуг, баланс руху капіталів і кредитів. 
 

THE TRADE BALANCE OF GERMANY IN THE SKILLED CRISIS AND POST-CRISIS 

DEVELOPMENT OF WORLD ECONOMY 
 

Formulation of the problem. Taking into account the tendencies of globalization of financial markets 

and economic relations as a whole, as well as the causes and consequences of the global financial crisis, the 

study of balance of payments balances become more and more relevant. The purpose of the research is to 

justify the theoretical basis of the formation of the balance of payments; studying the concepts and models 

of regulation of the balance of payments of the state; definition of structural elements and clarification of 

the macroeconomic value of the balance of payments; substantiation of directions of balancing the balance 

of international settlements; studying the impact of macroeconomic policy on the country's balance of pay-

ments; the formation of a strategy for reducing the deficit of the balance of payments. The object of re-
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search is the model of regulation of the balance of payments of the state. The methodological basis of the 

study was the methods and principles of the scientific knowledge of general and special methods and tech-

niques used in the regulation and definition of the structural elements of the balance of payments. The hy-

pothesis of the research  is the assumption that for Germany's prosperity, analyzing the structure of GDP by 

industries over the past ten years, in the future it is necessary to focus on the development of those indus-

tries in which employment slightly decreased over the analyzed period. The statement of basic materials. 

The article deals with the origin of the concept of "balance of payments" in its modern sense. We studied 

countries that were forced to publish the balance of payments due to the emergence of inflationary process-

es. The trade balance of Germany in the conditions of crisis and post-crisis development of the world econ-

omy is investigated. The originality and practical significance of the research. It should be noted that in the 

scientific world there is a discussion on determining the main factors and the nature of their impact on the 

balance of payments of the country, as well as the causes of deficits in the balance of payments. Conclu-

sions of the research . In this paper, approaches to a comprehensive assessment of the equilibrium of the 

balance of payments of the states are proposed on the basis of comparative analysis of the three groups of 

indicators. According to the results of the approbation of this approach, the balance of payment balances of 

the world's largest economies was assessed. 

Key words:  
balance of payments, balance of current operations, balance of services, balance of capital and loans. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВОГО БАЛАНСА ГЕРМАНИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОГО И 
ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Постановка проблемы. Учитывая тенденции глобализации финансовых рынков и экономиче-

ских отношений в целом, а также причины и последствия мирового финансового кризиса, исследо-

вания равновесия платежных балансов становятся все более актуальными. Целью статьи является 

обоснование теоретических основ формирования платежного баланса; изучение концепций и моде-

лей регулирования платежного баланса страны; определение структурных элементов и выяснения 

макроэкономического значения платежного баланса; обоснование направлений уравновешивания 

баланса международных расчетов; исследования влияния макроэкономической политики на состоя-

ние платежного баланса страны; формирование стратегии уменьшения дефицита платежного балан-

са. Объектом исследования выступают модели регулирования платежного баланса государства. 

Методологической основой исследования стали способы и принципы обоснования научного позна-

ния общих и специальных методов и приемов, использованных во время регулирования и определе-

ния структурных элементов платежного баланса. Основной гипотезой исследования стало предпо-

ложение, что для благополучия Германии, анализируя структуру ВВП по отраслям за последние де-

сять лет, в будущем необходимо сделать акцент на развитие тех отраслей, в которых занятость не-

сколько снизилась за анализируемый период. Изложение основного материала. В статье рассмотре-

ны зарождения понятия «платежный баланс» в его современном понимании. Изучено страны, кото-

рые были вынуждены делать публикацию платежного баланса из-за возникновения инфляционных 

процессов. Исследован торговый баланс Германии в условиях кризисного и посткризисного разви-

тия мировой экономики. Оригинальность и практическое значение исследования. Следует отметить, 

что в научном мире продолжается дискуссия относительно определения основных факторов и ха-

рактера их воздействия на платежный баланс страны, а также причин возникновения дефицитов 

платежных балансов. Выводы исследования. В данной работе предложены подходы к комплексной 

оценке равновесия платежных балансов государств на основе сравнительного анализа трех групп 

показателей. По результатам апробации данного подхода проведена оценка равновесия платежных 

балансов крупнейших мировых экономик. 

Ключевые слова: 
платежный баланс, баланс по текущим операциям, баланс услуг, баланс движения капиталов и 

кредитов. 

 

Постановка проблеми. В умовах кри-

зового і посткризового розвитку світової еко-

номіки кожна держава прагне мати достовір-

ну і об'єктивну інформацію про результат зо-

внішньоекономічних операцій країни з реш-

тою світу. Така інформація необхідна для 

прийняття рішень щодо майбутніх фінансо-

вих дій на товарних і грошових ринках. Ос-

новні потреби в подібній інформації задово-

льняють баланси міжнародних розрахунків. 

Останнім часом, враховуючи тенденції 

щодо глобалізації фінансових ринків та еко-

номічних відносин в цілому, а також причини 

та наслідки світової фінансової кризи, дослі-
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дження рівноваги платіжних балансів стають 

все більш актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Значний науковий внесок у розробку 

теоретичних положень, методичних і практи-

чних питань складання платіжного балансу 

зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, зокре-

ма, Д. Єрін, М.Т. Губером [4], В. Цоллінгера 

[5]; У. Фелнер [6], О. Анісімова, С. Боринець, 

П. Кругман, А. Мельник, Р. Моторин, С. 

Нiколайчук, М. Пебро, Т. Савченко, О. Сун-

цова, А. Шкляр, В. Юрчишин, Козак Л.С., та 

інші. Слід зазначити, що у науковому світі 

триває дискусія щодо визначення основних 

чинників та характеру їхнього впливу на пла-

тіжний баланс країни, а також причин виник-

нення дефіцитів платіжних балансів. 

Мета статті є обґрунтування теоретич-

них засад формування платіжного балансу; 

вивчення концепцій та моделей регулювання 

платіжного балансу держави; визначення 

структурних елементів і з’ясування макрое-

кономічного значення платіжного балансу; 

обґрунтування напрямків врівноваження ба-

лансу міжнародних розрахунків; дослідження 

впливу макроекономічної політики на стан 

платіжного балансу країни; формування 

стратегії зменшення дефіциту платіжного ба-

лансу. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Платіжний баланс – це співвідно-

шення фактичних платежів, здійснених да-

ною країною за кордоном. Розвиток поняття 

«платіжний баланс» надано у табл. 1.  

Т а б л и ц я  1  

Розвиток поняття «платіжний баланс» 

Ким, де і коли було запропоновано поняття 

«платіжний баланс» 

Трактування поняття «Платіжний баланс» 

Е. Місселден в трактаті «Коло торгівлі» (1623р). 

Робляться перші розрахунки торгового балансу 

для Англії за 1621р [1]. 

Зародженням поняття «платіжний баланс» в йо-

го сучасному розумінні можна вважати появу 

терміна «торговий баланс». 

Т. Манна. У книзі «Багатство Англії у зовніш-

ній торгівлі» (1664р.) [2]. 

Пропонує поняття «загальний торговельний ба-

ланс», що характеризує відношення Англії з усі-

ма країнами в сукупності.  

Д. Стюардом в роботі «Дослідження про прин-

ципи політичної економіки» (1767р.)  

Розглянув взаємозв'язок між торгівлею і рухом 

капіталу [3].   

Таким чином, протягом більше 150 років термін «платіжний баланс» був пов'язаний тільки з між-

народним рухом фінансових активів і відокремлювався від торгового балансу. Торговий баланс 

формується як різниця між імпортом і експортом товарів (без урахування послуг). 

Державними органами термін «платіжний ба-

ланс» вперше був використаний в 1819 р в Анг-

лії в доповіді парламентської комісії, що дослі-

джує стан міжнародних розрахунків країни. 

статистика того часу не могла надати необхідну 

інформацію для складання необхідного балансу, 

і проводилися лише експертні роботи різними 

авторами.  

Мак Кай, Р.Гіфф, Ч. Гобсон до початку першої 

світової війни 

Проблема відсутності одностайного міжнарод-

ного терміна зростала. 

Сесія Міжнародного інституту статистики в 

Лондоні (1905 р) 

 

Надана допрацьована схема платіжного балансу. 

Виникло питання про розробки більш гнучкої 

системи валютних курсів.  

Англія в1919 році. Почала публікацію платіжного балансу. 

Ліга Націй з 1924 року публікує платіжні балан-

си різних країн. 

Публікує платіжні баланси різних країн [7]. 

Після світового фінансово-економічної кризи 

2008 р. 

Нові тенденції розвитку глобального фінансово-

го ринку, зумовили необхідність перегляду ме-

тодів обліку зовнішньо-економічних операцій в 

рамках структури рахунків платіжного балансу. 

Джерело: узагальнено авторами на підставі [1, 2, 3, 7] 

Таким чином, спочатку платіжний ба-

ланс відображав тільки скоєні платежі, а не 

всі зовнішньоекономічні операції з матеріа-

льними, фінансовими та інтелектуальними 

активами. Найбільш інформативний баланс, 

що відображає всі потоки активів, як приват-

ні, так і офіційні, пов'язані з рухом товарів і 

послуг (рис. 1.). 
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Рис. 1. Структура платіжного балансу 

Джерело: розроблено авторами  
 

Серед лідерів світової економіки знахо-

дяться країни Північної Америки (США і Ка-

нада), Західної Європи (перш за все Великоб-

ританія, Німеччина, Італія і Франція), Східної 

Азії на чолі з Японією. До передових еконо-

мік світу відносять також чотирьох східно 

«тигрів» (Південна Корея, Сінгапур, Гонконг, 

як особливий адміністративний район Китаю, 

і Тайвань), Ізраїль і Кіпр. 

Сучасна Німеччина належить до однієї 

з найбільш розвинених країн світу. За оцін-

ками, частка Німеччини в світовому ВВП в 

2017 р склала, що відповідає 4-му місцю в 

світі слідом за Китаєм, який швидко розвива-

ється. 

ВВП на душу населення Німеччини в 

постійних цінах, розрахований за паритетом 

купівельної спроможності, склав в 2015 році 

43 тис. дол. Середньорічний темп приросту за 

аналізований період дорівнював 1,3%. Більш 

високий темп приросту ВВП на душу насе-

лення в порівнянні із загальним ВВП пов'яза-

ний з тим, що в Німеччині за останні десять 

років чисельність населення зменшилася на 

0,9% - з 82,3 млн. в 2007 році до 81,6 млн. в 

2017 році. 

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 

ОФІЦІЙНІ РЕЗЕРВИ 
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Рис. 2. ВВП країн лідерів світової економіки 

Джерело: структуровано авторами на основі офіційної статистики [8, 9] 

 

Аналізуючи структуру ВВП Німеччини 

за галузями в постійних і поточних цінах, чі-

тко видно, що за останні десять років додана 

вартість змінювалися по різному. Реальний 

приріст, більш ніж на 30%, спостерігався 

тільки в логістиці та телекомунікаційних по-

слугах. Отже, уряд Німеччини вирішив, що 

для благополуччя всієї країни в майбутньому 

необхідно зробити акцент на розвиток цих 

галузей. Також варто відзначити, що зайня-

тість в цих галузях трохи знизилася за аналі-

зований період. Це означає, що різке збіль-

шення доданої вартості в логістиці та теле-

комунікаційних послугах було досягнуто за 

рахунок зростання продуктивності праці. 

Структура торгового балансу Німеччи-

ни. Розглядаючи структуру торгового балан-

су Німеччини за останні десять років можна 

відзначити, що постійно формується негати-

вне сальдо торгового балансу сільськогоспо-

дарських і сировинних товарів (рис. 3). Отже, 

Німеччина вважає за краще купувати певні 

товари сільського господарства за кордоном, 

так як їй через природно-кліматичних умов 

недоцільно вирощувати їх на своїй території. 

 

 

Рис. 3.  Структура торгового балансу Німеччини (2006-2017гг.) 

Джерело: структуровано авторами на основі офіційної статистики [8, 9] 
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Аналогічна ситуація спостерігається з 

сировинними товарами. Через брак власних 

природних ресурсів Німеччина змушена що-

річно докуповувати їх на зовнішньому ринку 

на $ 100- $ 150 млрд. Значні коливання вели-

чини торгового балансу викликані коливан-

нями світових цін на сиру нафту і природний 

газ, так як їх частка в загальній виручці імпо-

рту сировини становить понад 90%. 

Дефіцит торгового балансу сільського-

сподарських і сировинних товарів фінансу-

ється за рахунок величезного профіциту тор-

гового балансу готових виробів. Тобто Німе-

ччина не тільки обмінюється готовими виро-

бами з іншими розвиненими країнами, але ще 

і виробляє ці товари для них на своїй терито-

рії. В результаті протягом багатьох років в 

Німеччині постійно формується величезний 

профіцит торгового балансу товарів, який 

значно перевищує дефіцит торгового балансу 

послуг (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Торговий баланс товарів і послуг Німеччини (2006-2017гг.) 

Джерело: структуровано авторами на основі офіційної статистики [8, 9] 
 

З 2016 Німеччина мала позитивне саль-

до торгового балансу в розмірі $ 280 мільяр-

ди чистого експорту. Високий позитивний 

баланс означає, що продукція даної країни 

популярна на світових ринках, при цьому по-

пулярність імпорту у споживачів низька. Згі-

дно з даними, загальний обсяг експорту това-

рів зріс на 1,2% до € 1,2 трильйона в порів-

нянні з 2015 роком. Обсяги торгівлі з країна-

ми ЄС збільшилися на 2,2%, а з іншими краї-

нами світу - на 0,2%. У 2016 році відбулося 

збільшення експорту товарів на 2,5% до € 

1,23 трильйона. Що стосується імпорту това-

рів, то його загальний обсяг зріс в 2016 році 

на 0,6% до € 954,6 млрд. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Таким чином, сутність платіж-

ного балансу як системи опису всіх економі-

чних угод за певний період між резидентами 

країни полягає в тому, що він дозволяє зро-

бити вірні висновки щодо зовнішньоекономі-

чних позицій країни. У даній роботі запропо-

новано підходи до комплексної оцінки рівно-

ваги платіжних балансів держав на основі 

порівняльного аналізу трьох груп показників. 

За результатами апробації даного підходу 

проведено оцінку рівноваги платіжних бала-

нсів найбільших світових економік.  
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УДК 332.142 

JEL Classification: C18, L21 

ДЕГТЯРЬОВА О. В. 
1

 

 

ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІНИ ПРІОРИТЕТІВ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

DOI: 10.32620/cher.2019.1.03 

Постановка проблеми. У статті проведено аналіз сучасних методик використання форсайт-

технологій, досліджено історію становлення форсайту як науки. Мета дослідження – визначити, 

найбільш сприятливий форсайт метод для визначення пріоритетів виробничо-господарської діяль-

ності підприємств. Методи використані в дослідженні. В дослідженні було використано методи 

порівняння, індукції. Об’єктом дослідження виступають форсайт-технології які доцільно вико-

ристовувати для зміни пріоритетів виробничо-господарської діяльності підприємств пріоритети 

виробничо-господарської діяльнсоті, який досліджується за допомогою таких методів як порівняння 

та індукція. Гіпотезою дослідження є те, що особливості виробничо-господарської діяльності вима-

гають використання особливих методів форсайт-прогнозування. Виклад основного матеріалу. Зміна 

пріоритетів підприємств виробничо-господарської галузі є особливо актуальним на сьогодні оскіль-

ки тільки Україна дуже відстає за своїм технологічним укладом від розинутих країн світу. Більш 

того форсайт прогнози майбутнього вказують на та такі глобальні тренди, що в найближчому май-

бутньому матимуть негативний вплив на економіку України, та виробничо-господарську галузь під-

приємств в цілому. Оригінальність та практичне значення дослідження. Проведені дослідження 

доцільно використовувати при визначенні методу фор сайту для зміни пріоритетів виробничо-

господарської діяльності. Більш того, визначенні тренди можуть бути використовуватися менедже-

рами, що приймають рішення як на регіональному і загальнодержавному рівні так і на рівні підпри-

ємств. Висновки дослідження полягають в тому, що використовувати технологічну дорожню карту є 

найбільш доцільним. Сучасний світ вимагає від менеджменту підприємств прогнозувати показники 

діяльності не тільки на три-п’ять років а і на десять і більше 

Ключові слова:  

прогнозування, форсайт-технології, методи форсайту, виробничо-господарська діяльність. 
 

FORSIGHT TECHNOLOGIES OF THE PRODUCTION AND  

ECONOMIC PRIORITIES CHANGES 

 

Formulation of the problem. In the article an analysis of modern methods of using forsite technolo-

gies, the history of the formation of a foresight as a science is researched. The purpose of the research is to 

determine the most favorable foresight method for determining the priorities of production and economic 

activity of enterprises. The object of research is the priorities of the production and economic activity of the 

state, which is investigated using such methods as comparison and induction. Methods used in the research. 

The study used methods of comparison, induction. The hypothesis of the research is that the peculiarities of 

production and economic activity require the use of special foresight-forecasting methods. The statement of 

basic materials/ Moreover, foresight forecasts of the future point to such global trends that in the near fu-

ture will have a negative impact on the Ukrainian economy, and the production and economic sector of en-

terprises in general. The modern world demands from the management of enterprises to predict perfor-

mance indicators not only for three to five years and ten and more. The originality and practical signifi-

cance of the research. The conducted researches should be used in determining the method of the form for 

the site to change the priorities of production and economic activity. Moreover, the identification of trends 

can be used by decision-makers both at the regional and national level and at the enterprise level. Conclu-

sions of the research are that the use of technological road map is the most expedient. Changes in the priori-

ties of enterprises in the industrial and commercial sector are of particular relevance today, since only 

Ukraine is lagging behind its technological development from the developed countries of the world. 
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forecasting, foresight technology, foresight methods, production and economic activity. 
 

ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ПРИОРИТЕТОВ ПРОИЗВОДТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Постановка проблемы. В статье проведен анализ современных методик использования фор-

сайт-технологий, исследована история становления форсайта как науки. Цель исследования опреде-

лить, наиболее благоприятный форсайт метод для определения приоритетов производственно-

хозяйственной деятельности предприятий. Объектом исследования является приоритеты производс-

твенно-хозяйственной дияльнсоти, который исследуется с помощью таких методов как сравнение и 

индукция. Гипотезой исследования является то, что особенности производственно-хозяйственной 

деятельности требуют использования особых методов форсайт-прогнозирования. Методы, которые 

были использованы в исследовании. В исследовании были использованы методы сравнения, индук-

ции. Изложение основного материала. Изменение приоритетов предприятий производственно-

хозяйственной отрасли особенно актуально на сегодня поскольку только Украина очень отстает по 

своему технологическому укладом от розинутих стран мира. Более того форсайт прогнозы будущего 

указывают на подобные глобальные тренды, в ближайшем будущем будут иметь негативное влия-

ние на экономику Украины, и производственно-хозяйственную отрасль предприятий в целом. Ори-

гинальность и практическое значение исследования. Проведенные исследования целесообразно ис-

пользовать при определении метода фор сайта для изменения приоритетов производственно-

хозяйственной деятельности. Более того, определении тренды могут быть использоваться менедже-

рами, принимающих решения как на региональном и общегосударственном уровне так и на уровне 

предприятий. Выводы исследования заключаются в том, что использовать технологическую дорож-

ную карту является наиболее целесообразным. Современный мир требует от менеджмента предпри-

ятий прогнозировать показатели деятельности не только на три-пять лет, а и на десять и более. 

Ключевые слова: 

прогнозирования, форсайт-технологии, методы форсайта, производственно-хозяйственная  

деятельность. 

 

Постановка проблеми. Багатьма вче-

ними доведено, що саме виробничо-

господарська діяльність приносить найбіль-

шу вигоду країні і її мешканцям покращуючи 

їх соціально-економічне становище. В своєму 

дослідженні Блум та Вільямсон [1] ще в 1998 

році довели, що в основі економічного «чу-

да» Китаю знаходиться не тільки кількісне 

зростання населенні, але й якісна його скла-

дова, що в свою чергу на відміну від Індії 

сприяло зростанню виробничо-господарської 

діяльності країни починаючи з 1960 років. 

Темпи були настільки значними, що за період 

з 1984 по 2017 темпи зростання виробничо-

господарської діяльності країни досягло 

900%. Вищезазначені процеси були зумовле-

ні обраними стратегічними напрямками зміни 

пріоритетів виробничо-господарської діяль-

ності підприємств, і в яких розвивалися підп-

риємства країни, і які мали державну підтри-

мку. Тому визначення для пріоритетів розви-

тку підприємств має велике значення не тіль-

ки для самих підприємств, але й для держави 

в цілому.  

На сьогодні існує проблема того, що 

українські виробничі підприємства за техно-

логічним укладом значно відстають від світо-

вих виробничих підприємств, що зумовлено 

деградацією інтелектуально містких секторів 

української економіки протягом років неза-

лежності, та стійкого відтоку наукомісткого 

людського капіталу з країни. Виходячи з ная-

вних проблем із якістю трудових ресурсів, а 

саме зменшення кількості населення внаслі-

док еміграції та старіння, погіршення стану 

основних засобів, який і сьогодні продовжує 

зростати, а також починаючи з 2014 року 

втрата попереднього характеру розвитку та 

попередньої структури економіки, підприєм-

ствам виробничо-господарської діяльності 

потрібно змінити пріоритети свого стратегіч-

ного розвитку, що є можливим за допомогою 

використання форсайт-технологій. 

В дослідженні під форсайт-

технологіями ми розуміємо методи та проце-

дурі формування бачення майбутнього через 

систематичну оцінку розвитку конкурентних 

напрямів науки та технологій, що безпосере-

дньо впивають на виробничо-господарську 

діяльність підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. В Україні, на жаль, не має єдиного 

центру форсайт досліджень за напрямками 

розвитку виробничо-господарської діяльності 
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підприємств або економіки України в цілому. 

На сьогодні чи не єдиним, найбільш ґрунтов-

ним дослідженням можна назвати «Форсайт 

економіки України» розроблений НТУ Київ у 

2015 році [10]. Не зважаючи на значний до-

робок в області форсайта іноземних дослід-

ників таких як Б. Мартин, Л. Геогіо, П. Бек-

кер, Соколов А. В., Придсикй В.Г. та невели-

кий, але якісний, вітчизняних науковців, та-

ких як Семенов М.В., Цедік М.Г., Федулова 

Л.І., Кірнос І.О. та інші., хоч сьогодні і існу-

ють можливості із використання результатів 

іноземних досліджень з форсайту в практиці 

вітчизняного менеджменту, але місцеві особ-

ливості та сучасні умови вимагають розробки 

власної методики проведення форсайт дослі-

дження визначення пріоритетів. 

Історія масового впровадження форсай-

ту розпочалась з середини 1990-х років коли 

більшість країн-членів ОЕСD (тобто розви-

нені індустріальні країни), майже всі євро-

пейські країни, а також багато країн Азії та 

Південної Америки провели національні дос-

лідження перспектив [3]. Більшість цих дос-

ліджень було проведено на національному 

рівні. Це відображає етап у розвитку застосу-

вання передбачення до встановлення пріори-

тетів та цілей політики. Загалом, ці дослі-

дження були сформульовані та проведені ор-

ганізаціями з національною відповідальністю 

щодо питань науки і техніки, будь то урядове 

відомство, або напівнезалежний дорадчий 

орган.  

Практичним прикладом використання 

технологій регіонального  форсайтингу для 

побудови стратегій розвитку регіонів та міст 

є Польща [9]. Так, при побудові бачення та 

стратегії розвитку Польщі було проведено 

ґрунтовне форсайт дослідження технологіч-

ного розвитку Польщі [7], результати якого 

полягли у визначення пріоритетів при побу-

дові стратегічних законодавчих документів 

Польщі [6]. 

В практиці американських підприємств 

виробничо-господарської діяльності  дослі-

дження вчених показало, що починаючи з 80-

х років майже половина американських про-

мислових компаній Fortune 1000 активно ви-

користовували методики передбачення у 

процесах планування. Компанії, що викорис-

товують передбачення, характеризувалися 

своїми великими розмірами, горизонти пла-

нування складали понад 10 років та були ка-

піталомісткі. Це були компанії з аерокосміч-

ної, хімічної та нафтової промисловості [2]. В 

європейських компаніях структура включен-

ня форсайт-технологій у планування  була 

значною мірою подібна до американських, і, 

починаючи з 1980-х також набула значної 

популярності, особливо в у великих компані-

ях в капіталомістких галузях, що мають довгі 

горизонти планування, такі, наприклад, як 

нафта, автотранспорт та електропостачання 

[5].  

Мета статті є дослідження механізму 

визначення пріоритетів виробничо-

господарської діяльності підприємств та іс-

нуючих форсайт технологій які можна було б 

використовувати для зміни пріоритетів виро-

бничо-господарської діяльності підприємств.  

Висунута робоча гіпотеза дослідження 

включає в себе ідею, що в умовах обмежених 

фінансових ресурсів прийняття стратегічних 

рішень із зміни пріоритетів на підприємствах 

виробничо-господарської діяльності повинні 

базуватися із використанням доцільних фор-

сайт-технологій.  

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Визначення пріоритетів виробни-

чо господарської діяльності підприємств в 

сучасному світі в багатьох аспектах залежить 

від соціально-економічних, політичних та 

технологічних тенденцій як глобальних так і 

національних. Основні організації та прове-

дені ними дослідження щодо майбутнього 

соціально-економічного стану визначили 

значні зміни, що пришвидшеними інтенсив-

ними соціально-політичними та технологіч-

ними процесами, що характеризуються гло-

бальними тенденціями представленими в 

табл. 1. З таблиці стає зрозуміло, що основ-

ними тенденціями в економічному та техно-

логічному виміру на загально глобальному 

рівні є тиск старіючого населення на соціаль-

ні витрати, глобалізація зв’язку та прискоре-

ний зсув економічних сил до Азії. 

На сьогодні, глобальні виклики обумо-

влені перш за все тими всесвітніми тенденці-

ями, що і утворюють можливості для виник-

нення кризових явищ, з наслідками яких під-

приємствам доведеться зустрітися вже у най-

ближчі десятиліття. Наразі, Україна також 

відчуває вплив та впливає сама такі світові 

тренди як: 

1. Дисбаланс в зростанні населення, і 

як наслідок відбувається тиск старіючого на-

селення на державні витрати; 
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Т а б л и ц я  1  

Глобальні тенденції в Світі та Європі 

Організація/Документ Тенденції 

Світовий економічний фо-

рум (World Economic Forum) 

/ «Глобальні ризики та трен-

ди 2016» (Global Risks and 

Trends, 2016)) [13] 

 Старіння населення; 

 Зміна лідерства міжнародних організацій; 

 Зміна клімату; 

 Погіршення стану навколишнього середовища; 

 Зростання середнього класу в країнах з економікою, що розвива-

ється; 

 Підвищення національної самосвідомості; 

 Зростаюча поляризація суспільств; 

 Підвищення хронічних захворювань; 

 Підвищення кібер-залежності; 

 Підвищення географічної мобільності; 

 Підвищення нерівномірності розподілу доходів і багатства ; 

 Зміна влади (як на глобальному так і на регіональному рівні, з 

державного до недержавного та індивідуального); 

 Урбанізація. 

Європейська система аналізу 

стратегії та політики (ESPAS 

- European Strategy and Policy 

Analysis System) / «Глобаль-

ні тренди 2030, чи спромож-

на Європа відповісти на ви-

клики?» («Global Trends to 

2030: can the EU meet the 

challenges ahead?», 2015) [11] 

 Більш багате та більш старе людство характеризується збіль-

шенням середнього класу та збільшиться нерівності розподілу 

доходів; 

 Більша вразливість процесів глобалізації на чолі з економіками 

об’єднання G3 (США, Китай, ЄС); 

 Трансформативна індустріальна та технічна  революція; 

 Зростаючий взаємозв'язок зміни клімату, енергетики та конкуре-

нції за ресурси; 

 Зміна розстановки сил, взаємозалежності та послаблений малти-

летаризм. 

Європейська Комісія 

(European Commission) / 

«Глобальна Європа 2050» 

(Global Europe 2050) [12] 

В глобальному демографічному та соціальному вимірі: 

 Продовжується дисбаланс в зростанні населення; 

 Зміни в сімейних традиціях та репродуктивності (2,1 дитини  на 

1 жінку); 

 Зміни в традиціях поколінь; 

В сфері енергетики та навколишнього середовища: 

 Більше обмежень в ключових ресурсах; 

 Системне керівництво змінами клімату та проблемами стійкого 

розвитку; 

 Зміни в тенденціях в енергетиці та використання послуг екосис-

тем; 

В економічному та технологічному вимірі: 

 Прискорений зсув економічних сил до Азії; 

 Тиск старіючого населення на соціальні витрати; 

 Глобальний зв’язок; 

 Ключові технології загального характеру; 

В геополітичному та урядовому вимірі: 

 Геополітика, що змінюється; 

 ВВП, як показник виміру розвитку; 

 Електронна активність та майбутнє демократії; 

В вимірі територіальному та мобільної динаміки: 

 Територіальна динаміка; 

 Виклики, щодо екологічного транспорту; 

 В вимірі досліджень, освіти та інновацій: 

 Заповнення інноваційного розриву ЄС. 

Джерело: розроблено автором  
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1. Підвищення нерівномірності розподі-

лу доходів і багатства поляризують суспільс-

тво, створюючи соціально-політичні ризики; 

2. Погіршення стану навколишнього се-

редовища, що спричиняє погіршення клімату, 

підвищення хронічних захворювань; 

3.  Розповсюдження глобального зв’язку, 

підвищення електронної активності;  

4. Урбанізація, зміна системи розселен-

ня, підвищена мобільність населення, внаслі-

док чого відбувається відтік кваліфікованих 

робочих кадрів з одних країн в інші; 

5. Зсув економічного полюсу до країн 

Азії, зміна впливу та складу міжнародних ор-

ганізацій тощо.  

На відміну від ЄС Україна вже протя-

гом останніх 12 років переживає ризик полі-

тичної та соціальної нестабільності, зростан-

ня економічної нерівності, а з 2014 року пе-

реживає ще й міжнародний конфлікт. Розгля-

немо, зовнішні та внутрішні ризики згідно із 

Консенсус-Прогнозом [14] на наступний рік 

на рис. 1. Так, вірогідність зовнішніх ризиків 

більша ніж внутрішніх, що означає низьку 

можливість впливу з боку влади для нівеляції 

впливу цих ризиків. Тому, виходячи з цього 

визначення пріоритетів виробничо-

господарської діяльності повинне враховува-

ти ці ризики при побудові форсайт прогнозів. 
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Рис. 1. Карта зовнішніх внутрішніх ризиків України 

Джерело: розроблено автором на підставі [14] 

 

В дослідженні «Форсайт економіки Ук-

раїни: середньостроковий (2015–2020 роки) і 

довгостроковий (2020–2030 роки) часові го-

ризонти» [10] було використано методу Дел-

фі та SWOT-аналіз для визначення поточного 

стану розвитку країни, а також із викорис-

танням методу сценарного планування [8] 

було побудовано групу сценаріїв можливого 

розвитку економіки України на середньост-

роковому (2015–2020 роки) та довгостроко-

вому (2020–2030 роки) часових горизонтах із 

урахуванням параметрів цих сценаріїв. Ре-

зультатами проведеного форсайт-прогнозу 

були визначенні наступні висновки [10]: 

 Економіка країни не буде мати попе-

редньої структури розвитку. 

 Потрібна переорієнтація на високо-

технологічний шлях подальшого розвитку, 

тобто зміна п’ятого технологічного укладу 

(мікроелектроніка, мобільний зв'язок, інтер-

нет, комп’ютери, традиційна енергетика, ма-

шинобудування) на шостий технологічний 

уклад (науки про людину, генетика, фарма-

ція, клітинна медицина, біоінженерія, аграрні 

Деф. зовн. фін.-ня та звуження 

можл.-й доступу до міжн. ринків 

капіталу 

Суттєве підвищ. тарифів НА 
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пром.реальн. сектору 

ек.-ки 

Посил. девальвац. тенд.-

й на вал. ринку Ескалація українсько- 

російського конфлікту 
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фін. від МВФ 

Дефолт (технічний) по зобов. країни 

Повільне відновл. розв. світ. ек.-ки та 

збереження низьких цін на світ. 
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планів або перен.-ня термінів їх 

реалізації на у зв’язку з макроек.-

ю невизн.-тю 

Знач. зрост. деф.-ту держ. бюдж. та кас.-

х розривів у Пенс. фонді, інших Фондах 

держ. соц. страх-ня та НАК «Нафтогаз 
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санкцій з боку 

РФ до України 

Оцінка вірогідності реалізації явища 
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науки, альтернативна енергетика, нано-

технології та нові матеріали, нові IT техноло-

гії, аерокосмічні технології, глобальні мере-

жеві системи). 

 Основними кластерами нової еконо-

міки України будуть такі, які зможуть забез-

печити інтеграцію країни в міжнародний ро-

зподіл праці: аграрний сектор, військово-

промисловий комплдекс, Інформаційно-

комунікаційні технології, Створення нових 

речовин і матеріалів, нанотехнології, Високо-

технологічне машинобудування, Розвиток 

транзитної інфраструктури,  «Науки про жит-

тя» (біомедична інженерія, клітинна медици-

на, фармація), та інші кластери економіки. 

Форсайт-технології виробничо-

господарської діяльності підприємств мають 

враховувати як глобальні тренди та передба-

чення майбутнього так і національні тренди 

та передбачення. Але сам процес визначення 

пріоритетів виробничо-господарської діяль-

ності перш за все повинен бути більш легким 

та доступним для підприємств. На сьогодні 

існує дуже багато форсайт-технології визна-

чення пріоритетів. Сам процес форсайту 

включає в себе наступні кроки [15]: 

 Реалізація: на цій фазі організатори 

оцінюють, чи є форсайт передбачуваним з 

урахуванням контексту, і чи зможе він дати 

цінні наслідки для розглянутої системи. 

 Визначення параметрів:  етап прое-

ктування процесу, де обговорюються та 

приймаються основні структурні рішення. 

 Визначення масштабу: після прийн-

яття основних рішень необхідний подальший 

розвиток узгодженого та більш детального 

проектування. Два аспекти визначають сферу 

дії Foresight: вибір тем для розгляду та перс-

пективи, які необхідно прийняти для вивчен-

ня цих тем. 

 Організація: управління часом, лю-

дьми, учасниками, зв'язками і, найголовніше, 

сам процес навчання лежить в основі самого 

передбачення. 

 Методологія: розробка методології 

фактично є елементом більш широкої фази 

визначення обсягу. Оскільки методологічний 

вибір є надзвичайно важливим і складним, 

вони заслуговують на більш глибокий наго-

лос і спеціальний розділ. 

 Управління: Управління проектом 

форсайту означає застосовування тих  же са-

мих правил якісного управління проектами, 

як і для будь-якого іншого проекту.  

 Оцінка: Після завершення основних 

завдань Прогнозування необхідні подальші 

заходи, щоб забезпечити ефективне викорис-

тання результатів, а також отримати всі 

отримані знання. 

На сьогодні існує багато методів фор-

сайтингу, але важливо підкреслити, що жо-

ден метод не є панацеєю. Кожен метод най-

краще підходить для певних конкретних ці-

лей, контексту, ресурсів, культури та мис-

лення команди та учасників, і виявиться неа-

декватним, якщо ці умови не виконуються. У 

зв'язку з тим, що ця наукова дисципліна все 

ще перебуває в процесі формування і виник-

нення, існують також суперечливі уявлення 

про те, як описуються і проводяться певні 

методи. Тим не менш, найбільшу популяр-

ність здобули близько 15-20 методів, серед 

яких найпоширеніші наступні групи методів: 

аналіз, креативні методи, дослідження за ме-

тодом Delphi, експертні групи, ігри, моделю-

вання та моделі, метод сценарію та методи 

побудови технологічної дорожньої карта. 

Оскільки визначення пріоритетів для 

виробничо-господарської діяльності підпри-

ємств перш за все залежить від технологічних 

трендів, та як ми вже згадували, технологіч-

ного уклад економіки країни, ми вважаємо 

доцільним використання саме такої форсайт-

технологію зміни пріоритетів як побудова 

технологічної дорожньої карти. Термін "Тех-

нологічна дорожня карта" включає бачення і 

детальні прогнози майбутніх можливих тех-

нологічних розробок, продуктів або середо-

вищ: Дорожня технологічна карта - це роз-

ширений погляд на майбутнє для вибраного 

поля досліджень і на найяскравіші рушійні 

зміни у цій сфері. 

Дві ключові взаємопов'язані функції 

стали центральними в методології технологі-

чної дорожня карти: 

• Технологічна дорожня карта зазвичай 

включає в себе графічні зображення, в яких 

«вузли» (минуле, теперішнє або майбутнє 

стану техніки розвитку) пов'язані з «зв'язка-

ми» (причинними чи тимчасовими відноси-

нами), які показують характер, швидкість і 

напрямок потенційного технологічного роз-

витку від або до цих вузлів. 

• Ці уявлення можуть бути використані 

на практиці, висвітлюючи шлях вперед і ін-

формуючи рішення про можливі майбутні 

варіанти. Таким чином, дорожня карта також 

є методологією планування. 



 

 

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
(

3
3

)
/

2
0

1
9

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 26 - 

Корпоративна «Технологічна дорожня 

карта» спрямована на підтримку розробки 

нових продуктів шляхом встановлення при-

чинно-наслідкового або тимчасового зв'язку 

між технологічними можливостями або ви-

борами та бізнес-цілями, тим самим виділяю-

чи необхідні кроки для досягнення ринку з 

правильними продуктами в потрібний час. 

Схематично, методологія складається з при-

в'язки основних політичних або соціально-

економічних викликів, які розглядаються як 

потенційні результати розвитку науково-

технічних розробок, до нинішньої політики у 

сфері науки і техніки через різні технологічні 

шляхи. Традиційна «Технологічна дорожня 

карта» прагне зосередитися на траєкторіях 

розвитку технологій, щоб забезпечити нові 

продукти (Корпоративна «Технологічна до-

рожня карта») або на тих  технологіях, що 

надає передовий конкурентний домен («Тех-

нологічна дорожня карта» галузі).  

Отже, таким чином, в проведеному до-

слідження визначено основні теоретичні та 

практичні напрямки форсайт-технолггій, 

проведено  аналіз та вплив на економіку кра-

їни основних глобальних трендів та націона-

льних чинників ризику, а також визначення 

форсайт-методології, що найбільш підходить 

до виявлення пріоритетів виробничо-

господарської діяльності підприємств. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. На сьогодні не існує єдиної ме-

тодики використання форсайт-технологій, 

або єдиної правильної системи. Використан-

ня кожного методу є індивідуальним і зале-

жить від конкретної компанії, моменту часу 

та соціально-економічного становища еконо-

міки. Більш того, використання такого мето-

ду як Делфі, потребує багато фінансових та 

людських ресурсів, що в свою чергу не є 

прийнятним для більшості національних під-

приємств виробничо-господарської діяльнос-

ті. Тому, на нашу думку використання саме 

такого методу форсайту як корпоративної 

«Технологічної дорожньої карти» може бути 

саме тією можливостю для визначення стра-

тегічних пріоритетів розвитку підприємств. 

Перспективи подальших досліджень поляга-

ють у формування такого програмного забез-

печення яке б допомагало, якісно і короткі 

строки сформулювати пріоритети виробничо-

господарської діяльності підприємств, базу-

ючись на методі побудови корпоративної 

«Технологічної дорожньої карти». 
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ЕКОНОМІКО -ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 

МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ   
 

DOI: 10.32620/cher.2019.1.04 

Постановка проблеми. Економічні міграційні процеси, до яких активно залучається Україна, вима-

гають дослідження, оскільки призводять до перерозподілу трудових ресурсів між країнами, спричиняють 

низку серйозних демографічних і соціально економічних проблем. Проведено історико правовий аналіз 

українсько польських економічних відносин в XX ст. Метою статті є визначення історико-правових 

передумов становлення розвитку сучасного стану регулювання економічних міграційних процесів та йо-

го договірно правового забезпечення виявлення перспективних напрямів економічного співробітництва. 

Об’єкт дослідження – економічні відносини України і Республіки Польща як суб’єктів міжнародного 

економічного  співробітництва в історико правовому контексті державотворення. Методи, використані в 

досліджені. Методологічне підгрунтя дослідження становить система наукових методів застосованих у 

комплексі для досягнення мети та вирішення поставлених завдань. Діалектичний метод дав можливість 

обгрунтувати причино наслідкові зв’язки подій у процесі становлення і розвитку українсько польських 

економічних відносин. Історичний метод застосовано при вивченні історичного досвіду хронології подій 

і фактів що дозволило виділити періоди розвитку таких відносин. Для одерження дослідницьких виснов-

ків використано також загальнонаукові системний та логічний методи. Дослідження правових положень, 

договорів, окремих норм та понять вимагає застосування спеціально юридичного та порівняльно право-

вого методів. Емпіричною базою стали міжнародні конвенції двосторонні договори, законодавчі акти 

України і Республіка Польща, довідкова література. Гіпотеза дослідження. Українсько-європейськи 

зв’язки в міграційних процесах мають тривалу історію що обумовлено географічною близкістю та спіль-

ним кордоном. Зв’язки між Україною та державами-членами ЄС мали періоди піднесення та спаду. Їх 

головною ознакою стала еволюційність на постійне розширення та поглиблення міжрегіональної  спів-

праці в господарському житті. Виклад основного матеріалу. Розвиток економічних міграційних процесів 

їх договірно правового та інституційного забезпечення Україна  розпочала в останні десятиріччя ХХ ст. 

Змінив склад працівників, в яких зацікавлені Європейські країни у галузі високих технологій, біотехно-

логій, освіти, охорони здоров’я приймаючи країни збільшили приплив кваліфікованих трудових мігран-

тів. Одним з основних мотивів еміграції для кваліфікованих спеціалістів України стала різниця в рівні 

оплати праці, соціально-культурна система, правова система, екологічна ситуація, економіка держави. 

Оригінальність та практичне значення дослідження полягає у можливості використання його теоретич-

них положень у науково дослідницький сфері для подальших загальнотеоретичних досліджень станов-

лення і розвитку українсько польського співробітництва як теоретичного підгрунтя для удосконалення 

подальшого регулювання економічних міграційних процесів в тому числі на міжрегіональному та транс-

кордонному рівні при прийнятті правових рішень. Висновки дослідження. Комплексним дослідженням 

джерельної бази вітчизняної та зарубіжної історіографії доведено що економічні міграційні процеси 

України і Республіка Польща є історично зумовленим процесом двох держав із спільною історією і спі-

льним кордоном який базується на принципах економічних стосунків та знаходяться в тісному зв’язку з 

внутрішнім соціально економічним і політичним розвитком двох сусідніх держав. 

Ключові слова:  
договірне нормативно-правове регулювання, єврорегіон, соціально-економічне регулювання, полі-

тичне регулювання, міграційна політика. 
 

ECONOMIC AND LEGAL FRAMEWORK FOR REGULATION OF INTERNATIONAL 

MIGRATION PROCESSES 
 

Formulation of the problem. European migration processes, which Ukraine is actively involved with, 

require research, as they lead to redistribution of labor resources between countries, cause a series of serious 

demographic and socio-economic problems. The purpose of the research is to determine the historical and 
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legal preconditions for the development of a modern state of regulation of economic migration processes 

and its contractual and legal support for identifying promising areas of economic cooperation. The object of 

the research is the economic relations of Ukraine and the Republic of Poland as subjects of international 

economic cooperation in the historical legal context of state formation. Methods used in the research. The 

methodological basis for the study is the system of scientific methods used in the complex to achieve the 

goal and solve the tasks. So the dialectical method made it possible to justify the cause of the consequential 

events in the process of the formation and development of Ukrainian-Polish economic relations. The histor-

ical method has been used in studying the historical experience of the chronology of events and facts that 

allowed to distinguish the periods of development of such relations. In order to obtain research findings, 

also general scientific system and logical methods are used. The study of legal provisions, treaties, separate 

norms and concepts required the application of special legal and comparative legal methods. The interna-

tional conventions of bilateral treaties, legislative acts of Ukraine and the Republic of Poland, reference 

books, etc. have become an empirical basis. The hypothesis of research.  Ukrainian research hypothesis Eu-

ropean links in migration processes have a long history due to geographical closeness and common border. 

The ties between Ukraine and the EU member states had periods of rise and fall. Their main feature was 

evolution in the continuous expansion and deepening of interregional cooperation in economic life. The 

statement of basic materials. The development of economic migration processes of their contractual legal 

and institutional support Ukraine began in the last decades of the twentieth century. Changed the composi-

tion of the workers in which interested European countries in the field of high technologies, biotechnology, 

education, health care taking countries have increased the flow of skilled labor migrants. One of the main 

motives for emigration for qualified specialists in Ukraine is the difference in the level of remuneration, 

socio-cultural system, legal system, ecological situation, the state's economy. Originality and practical sig-

nificance of the research is to use its theoretical positions in the scientific research area for further general 

theoretical studies of the formation and development of Ukrainian-Polish cooperation as a theoretical basis 

for improving the further regulation of economic migration processes, including at the interregional and 

transboundary level when making legal decisions. Conclusions of research. A comprehensive study of the 

source of domestic and foreign historiography has proved that the economic migration processes of Ukraine 

and the Republic of Poland are historically predetermined by the process of two states with a common his-

tory and a common border based on the principles of economic relations and are in close connection with 

the internal socio-economic and political development of the two neighboring states. 

Key words : 

contractual normative legal regulation, Euroregion, social and economic regulation, political regula-

tion, migration policy. 
 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

 

Постановка проблемы. Экономические миграционные процессы  в которых активно участвует  

Украина, требует исследования.  Перераспределение трудовых ресурсов между странами, вызывают 

ряд серьезных демографических и социально-экономических проблем. Проведён исторически пра-

вовой анализ экономических отношений между Украиной и Республикой Польша. Цель статьи – 

является определение историко-правовых предпосылок становления развития современного состоя-

ния регулирования экономических миграционных процессов и их договорно правового обеспечения 

и выявления перспективных направлений экономического сотрудничества. Объект исследования – 

экономические отношения Украины и Республики Польша как субъектов международного эконо-

мического сотрудничества в исторически  правовом контексте государства. Методы, использован-

ные в исследовании. Методологическое основание исследования составляет система научных мето-

дов применяемых в комплексе для достижения цели и решения поставленных задач. Так диалекти-

ческий метод дал возможность обосновать причино следственные связи событий в процессе станов-

ления и развития украинской польских экономических отношений. Исторический метод применен 

при изучении исторического опыта хронологии событий и фактов что позволило выделить периоды 

развития таких отношений. Для получения исследовательских выводов использовано также обще-

научные системный и логический методы. Исследование правовых положений, договоров, отдель-

ных норм и понятий требовало применения специально юридического и сравнительно правового 

методов. Эмпирической базой стали международные конвенции двусторонние договоры, законода-

тельные акты Украины и Республика Польша, справочная литература и тому подобное. Гипотеза 

исследования. Украина европейски связи в миграционных процессах имеют длительную историю 

что обусловлено географической близостью и общей границей. Связи между Украиной и государ-
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ствами-членами ЕС были периоды подъема и спада. Их главным признаком стала эволюционная на 

постоянное расширение и углубление межрегионального сотрудничества в хозяйственной жизни. 

Изложение основного материала. Развитие экономических миграционных процессов их договорно 

правового и институционального обеспечения Украины начала в последние десятилетия ХХ в. Из-

менил состав работников, в которых заинтересованы Европейские страны в области высоких техно-

логий, биотехнологий, образования, здравоохранения принимая страны увеличили приток квалифи-

цированных трудовых мигрантов. Одним из основных мотивов эмиграции для квалифицированных 

специалистов Украины стала разница в уровне оплаты труда, социально-культурная система, право-

вая система, экологическая ситуация, экономика государства. Оригинальность и практическое зна-

чение исследования заключается в возможности использования его теоретических положений в 

научно исследовательский сфере для дальнейших общетеоретических исследований становления и 

развития украинского польского сотрудничества как теоретического основания для совершенство-

вания дальнейшего регулирования экономических миграционных процессов, в том числе на межре-

гиональном и приграничном уровне при принятии правовых решений. Выводы исследования. Ком-

плексным исследованием литературной базы отечественной и зарубежной историографии доказано, 

что экономические миграционные процессы Украины и Республика Польша является исторически 

обусловленным процессом двух государств с общей историей и общей границей, основанный на 

принципах экономических отношений и находятся в тесной связи с внутренним социально-

экономическим и политическим развитием двух соседних государств. 

Ключевые слова:  

договорное нормативно правовое регулирование, еврорегион, социально экономическое регу-

лирование, политическое регулирование, миграционная политика. 

 

Постановка проблеми. Міграційні 

процеси та їх регулювання у світі в цілому та 

в об’єднаній Європі набувають вирішального 

стратегічного значення для регіональних 

економік окремо взятих країн у зв’язку с тим, 

що міжнародні міграційні потоки, з одного 

боку, корелюють міжнародними фінансовими 

потоками, а з іншого, впливають на 

демографічне становище країни. Економічні 

міграційні процеси, до яких активно 

залучається Україна, вимагають дослідження, 

оскільки призводять до перерозподілу 

трудових ресурсів між державами, 

спричиняють низку соціально економічних 

проблем. Зростання міграційних потоків і 

можливі негативні наслідки цього явища 

вимагають розробки моделі ефективної 

політики регулювання економічних 

міграційних процесів. В процесі розвитку і 

трансформації будь-яких економічних 

відносин між державами, міграції населення 

відображаються у міграційній політиці, яка 

впливає на кількісні і якісні параметри 

міграційних потоків (легальна та нелегальна 

міграція). Демографічна ситуація у 

приймаючих країнах робить зміни у 

міграційній політиці, та впливає на ситуацію 

у інших країнах.  

Аналіз остатніх досліджень і публіка-

цій. На сьогоднішній день досить актуальним 

стало питання трудової міграційної політики 

та трудової міграції. Її масштаби, причини та 

наслідки для світової економіки досліджу-

ються фахівцями різних галузей наук – істо-

риками, економістами, юристами: М. В. Бу-

роменський, О. О. Зеленко, А. В. Калабухова, 

Т. В. Калінеску, Е. М. Лібанова, О. А. Малі-

новська, С. И. Пирожков, Я. В. Петрова, О. В. 

Позняк, Л. Рибаковський, Д. С. Ревенко, Н. 

Тиндик,  А. Хомра, Ю. О. Цевух, В.І. Яроше-

нко та ін. 

Разом з тим слід констатувати відсут-

ність комплексного загальнотеоретичного 

дослідження історико правових засад станов-

лення і розвитку економічних міграційних 

процесів. Теоретичні аспекти на тему мігра-

ційної політики знайшли висвітлення в нау-

кових працях зарубіжних вчених: Е. Равенш-

тейн, Е. Лі, А. Бельська, М. Дущик, П. Кач-

марчик та інші.  

Визначення міграційної політики різ-

номанітні за змістом. Так, О. Малиновська до 

міграційної політики зараховує систему пра-

вових, фінансових, адміністративних і орга-

нізаційних заходів держави та недержавних 

установ що до регулювання міграційних про-

цесів з позицій міграційних пріоритетів, кіль-

кісного та якісного складу міграційних пото-

ків, їх соціальної, економічної та демографіч-

ної структури [5, с. 44 ]. Н. Тиндик стверджує, 

що міграційна політика України – це ком-

плекс державних і міждержавних заходів, які 

повинні передбачати, щонайменше, багато-

вимірний та різноплановий контроль за пе-

реміщенням громадян  України, іноземців і 

осіб без громадянства, особливо в транскор-
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донному просторі [11]. На думку А. Хомри, 

міграційна політика – це комплекс розробок і 

заходів, спрямованих на формування необ-

хідних потоків і необхідності інтенсивності 

міграції населення [12, с. 50].  

В останні десятиріччя Україна є одним 

із найбільш активних учасників трудових 

міграційних процесів, спостерігається 

збільшення масштабів міграції 

кваліфікованих кадрів між Україною та 

багатьох країн-членів ЕС, частина яких 

набула статусу емігрантів. Число українських  

трудових мігрантів впливають на 

економічний розвиток, ринки праці країн їх 

походження і приймаючих країн зокрема. 

Ураховуючи  неоднозначність і загрозливий 

характер впливу стрімкого зростання 

зовнішньої трудової міграції на економіку 

країни, міграційну політику, регулювання 

міграційних процесів має стати невід’ємною 

складовою національної стратегії розвитку та 

сприяти розв’язанню демографічних і 

соціально-економічних проблем. 

Метою статті є визначення історико-

правових передумов становлення розвитку 

сучасного стану регулювання економічних 

міграційних процесів та його договірно пра-

вового забезпечення, виявлення перспектив-

них напрямів економічного співробітництва. 

розкриття міграційної політики що відбува-

ються в Україні та в межах ЄС, з’ясувати їх 

вплив на соціально-економічну ситуацію в 

країні, а також визначення державної політи-

ки регулювання міграційних процесів як на-

ціональному, так і міжнародному рівнях. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Розвиток економічних міграційних 

процесів їх договірно правового та інститу-

ційного забезпечення Україна розпочала в 

останні десятиріччя ХХ ст., змінив склад 

працівників, в яких зацікавлені Європейські 

країни у галузі високих технологій, біотехно-

логій, освіти, охорони здоров’я приймаючи 

країни збільшили приплив кваліфікованих 

трудових мігрантів. Одним з основних моти-

вів еміграції для кваліфікованих спеціалістів 

України стала різниця в рівні оплати праці, 

соціально-культурна система, правова систе-

ма, екологічна ситуація, економіка держави. 

Однак, при великих потоках мігрантів важко 

виявити рівень їх освіти і що вони можуть 

привнести як кваліфіковані кадри до країн-

членів ЄС.  

Україну залишають працьовиті, 

ініціативні, освічені громадяни нашої країни. 

Найпопулярнішою країною для роботи та 

життя українців є Польща. Українсько 

польські зв’язки в сфері трудової міграції 

мають тривалу історію, що обумовлено 

географічною близкістю та спільним 

кордоном, спільністю історичного минулого, 

культурних цінностей та інтересів.  

Починаючи с 1989-1999 рр. 

відбувається різке пожвавлення імміграції до 

Польщі. Цей період характеризується 

«відкриттям кордонів» та укладенням 

двосторонніх угод між Польщею та країнами 

Європи, перш за все з Німеччиною.  У той же 

час, у Польщі ухвалюються два документи, 

що регулюють працю іноземців на її 

території: Закон про зайнятість 1989р. і Закон 

про зайнятість та протидії безробіттю 1991р. 

У тих нормативно-правових актах знайшли 

відображення питання про зайнятість 

іноземців на території Польщі, зокрема щодо 

видачі дозволів на працевлаштування в 

Польщі на певний срок. 

Між Україною та Польщею склалася 

сприятлива ситуація для налагодження 

двосторонньої співпраці в промислової галузі 

на міждержавному та регіональному рівнях. 

Угода між Урядом України  та Урядом 

Республіки Польща про взаємне 

працевлаштування працівників від 

16.02.1994р. відіграють також вирішальну 

роль співпраці двох держав у сфері трудової 

міграції. 

Тому виникає проблема такого мотива-

ційного механізму, який би враховував як 

матеріальну мотивацію, а також виявляв і ре-

алізовував нематеріальну зацікавленість пра-

цівників України [10, с. 207]. 

Суттєвому впливу на процес міграції в 

Європі мало розширення і впровадження без-

візового режиму між  Європейськими краї-

нами, що змінило характер та напрямки міг-

раційних процесів та кількість трудових міг-

рантів. Необхідно відмітити, що розширення 

ЄС суттєво вплинуло на потоки мігрантів 

всередині Союзу держав-членів [13, с. 213-

218]. 

В Європі трудові мігранти зустрічають-

ся с труднощами в процесі адаптації, форму-

ють нові етнічні групи, безперешкодно бу-

дують культурну складову суспільства. До-

говір між Україною і Республікою Польщею 

про добросусідство, дружні відносини і 

співробітництво, ратифікований Постановою 

ВР №2611-XII від 17.09.1992 р. провів 

політичну стратегію у зовнішніх відносинах 
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політики найбільшого сприяння соціально-

економічному співробітництві, що для 

здійснення посильної підтримки та допомоги 

щодо повноцінного вступу в загальноєвро-

пейські структури. 

Свобода пересування трудових 

мігрантів вимагає впровадження однакових 

соціальних, податкових правил та рівності у 

соціальному забезпеченні між працівниками 

держави-члена, що є її громадянами, та іно-

земними працівниками, що мають громадян-

ство інших держав-членів. Крім того, в ДЄЕС 

закріпив, що Співтовариство та держави-

члени мають сприяти покращенню умов 

праці та життя працівників. При цьому тру-

дову міграцію громадян в ЄС було навіть 

віднесено до елементів спільного ринку.  

Науково-практичні дослідження є 

складним соціально-економічним явищем. 

Трудові мігранти прагнуть знайти кращу ро-

боту та жити в країнах з вищим рівнем життя, 

уникнути проблем соціальних, економічних, 

політичних та правових у власній країні. Зав-

дяки своєму геополітичному та геоекономіч-

ному розташуванню Україна і Польща мають 

значні потенційні можливості перспективи 

розвитку та впровадження інноваційних 

форм і методів міжрегіонального і транскор-

донного співробітництва. 

Хартію Співтовариств  про основні 

соціальні права працівників, Документ 

994_044 від 09.12.1998р., підписали всі дер-

жави-члени ЄЕС за виключенням Великої 

Британії.  

Хартія була присвячена захисту прав 

працівників, передусім працівників-

мігрантів, які скористалися свободою руху 

робочої сили. Розділ І Хартії передбачав:  

1) «кожен працівник ЄЕС повинен мати 

право вільного переміщення по території 

Співтовариства ...»; 

2) «свобода переміщення повинна дава-

ти право кожному такому працівнику вибра-

ти будь-яке заняття чи професію в ЄЕС на 

основі принципів рівноправності, що стосу-

ється працевлаштування, умов праці та соці-

ального захисту в країні прийому»; 

3) розбудова єдиного економічного 

простору Співтовариства в обов’язковому 

порядку підкріплюється соціальним забезпе-

ченням його працівників. 

Свобода руху трудових мігрантів по-

ширювалася на всі сфери зайнятості, крім 

державної служби. Щодо обмежень, то вони 

допускалися лише з позиції громадського по-

рядку та безпеки, а також в частині охорони 

здоров’я людей. Не зважаючи на прогресив-

ний характер, Хартія не набула юридично 

обов’язкової сили [15]. 

Ще одним важливим фактором трудо-

вої міграції є прорив у сфері інформації, що 

спостерігається у країнах збільш розвинутою 

економікою, що стало обставиною, яка спро-

щує процес міграції населення.  

За Договором про ЄС 1992 р. кожен 

громадянин держави-члена автоматично ви-

знавався громадянином ЄС та набував додат-

кових прав. Так, у ст. 8 було закріплено право 

на вільне пересування і проживання в межах 

територій держав-членів, яке стосувалося не 

лише трудових мігрантів. 

Складовими частинами трудової мігра-

ції є рух капіталу, інформації, технології, по-

літичний фон, соціальне становища, інтелек-

туальна міграція. Я.В. Петрова вважає, що 

основні постулати міжнародного міграційно-

го руху : міграція стає більш інтенсивною; 

потоки людей мігрантів достатньо великі, але 

менш мобільні, на відміну потоків капіталів, 

товарів, технологій які не так залежать від 

державних та бюрократичних перешкод. Зна-

чну роль відіграє і кон'юнктура ринка праці 

[7]. Переміщення науково-технічних кадрів, 

інтелектуальна міграція має значну роль для 

мирового розвитку при адекватному викори-

станні її можливостей, тому держави повинні 

формувати міграційну політику поєднання 

інтересів громадян [14]. 

Зростаючий вплив на соціально-

економічний розвиток та демографічний роз-

виток спонукали вітчизняних та зарубіжних 

вчених шукати відповіді на запитання про те, 

які фактори сприяють розвитку внутрішньої 

та зовнішньої міграції. Е. Равенштейн [17]. В 

своїй праці «Закони міграції» Равенштейн 

сформулював «закони», згідно яких причини 

міграції криються в основному у різниці еко-

номічних умов розвитку регіонів, у перевазі 

мігрувати, у центри комерції або промисло-

вості та ін. 

Е. Лі розглядає міграцію як результат 

«позитивних» і «негативних» факторів, що 

впливають на мігрантів у країнах-

реципієнтах і країнах походження. Згідно 

класифікації міграційних факторів, представ-

леною Е. Лі, вони поділяються на чотири 

групи: фактори, які пов’язані з місцем похо-

дження; фактори, які пов’язані з місцем при-

значення; перешкоджаючи фактори; особисті 

фактори [18, ст. 50]. 
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На думку М, Дущика, зовнішня трудова 

міграція може мати і позитивні ефекти, 

«пов’язані переважно з отриманням мігран-

тами досвіду роботи за кордоном, поширен-

ням знання іноземних мов, особливо англій-

ської та здійсненням заощаджень, які одноча-

сно можуть бути використані і для підвищен-

ня рівня життя, і для початку власної справи» 

[20].  

Вважаючи такі погляди дуже слушними, 

можливо відмітити, що використання фінан-

сових трансфертів трудових мігрантів є пи-

танням надзвичайно актуальним у зв’язку з 

необхідністю підвищення життя у країні – 

донори робочої сили, забезпеченні повернен-

ня мігрантів у рідну державу, а також з огля-

ду на необхідність детінізації грошових до-

ходів населення та фіскальних надходжень до 

державного бюджету. 

Для пошуку детермінант означених 

змін слід проводити історичний їх огляд і ви-

значити ключові події і відповідні зміни у 

економіко-соціальному середовищі України, 

які стали поштовхом до інтенсифікації мігра-

ційних процесів. Детермінанти міграції на 

макроекономічному рівні з індивідуальними 

мотивами обмежена факторами, що вплива-

ють на життя людей. Так, наприклад, кіль-

кість населення великих місць неухильно 

зростає як за рахунок природного приросту 

так і за рахунок міграції. 

Зробивши аналіз «транзитивних» теорій 

міграції, можна припустити, що вони уза-

гальнюють емпіричні закономірності, які іс-

нують між економічними і демографічними 

змінами міграційних процесів. 

Пошук ефективної моделі регулювання 

міграційних процесів став та залишається ак-

туальним та найскладнішим завданням для 

ЄС. З цією метою відбувається активне обго-

ворення питань щодо удосконалення законо-

давства ЄС у сфері міграції [16]. 

Оцінка тенденцій розвитку міграційних 

процесів у ЄС дозволило визначити вплив 

міжнародної інтеграції на їх особливості. В у 

країнах ЄС зберігаються істотні відмінності в 

національних міграційних політиках, однак 

поступово формується наднаціональний під-

хід до регулювання міграції населення, в ос-

нові якої знаходиться гнучка модель взаємо-

дії країн-членів та концепція «м’якого права». 

Упроваджується єдина система управління 

міграційними потоками, у тому числі єдиних 

правил залучення вчених, молоді та студентів. 

Дослідження особливостей трудової мі-

грації на просторі України сприяє на регіона-

льний розподіл людського капіталу, що на 

начальних етапах виникнення міграції пев-

ний регіон залишають кваліфіковані праців-

ники з високим рівнем освіти, пізніше з утво-

ренням і розвитком соціальних мереж між 

країною до процесу міграції залучаються і 

інші представники мігруючого населення. У 

результаті історичних обставин Україна тра-

диційно включена у процеси міжнародної 

міграції населення. Дослідження джерельної 

бази вітчизняної та зарубіжної історіографії 

про двостороннє співробітництво України і 

Республіки Польща є історично зумовленим 

процесом двох держав із  спільною історією 

та спільним кордоном. Серед емігрантів пе-

реважають люди, які знаходяться у шлюбі і 

не планують повернення на батьківщину, що 

пізніше може призвести до переростання 

трудової міграції в родинну. 

В багатьох приймаючих країнах соціа-

льне визначення виду діяльності трудових 

мігрантів залежить від кількості мігрантів, які 

в ньому задіяні. Підприємство з великою кі-

лькістю мігрантів набуває статусу непрести-

жного, що відштовхує громадян приймаючий 

країни на ньому працювати. 

Чим довше відбувається міграція в Єв-

ропейську країну, тим складніше її регулюва-

ти, що пов’язано з нарощуванням зв’язків 

між мігрантами та розвитком інфраструктури 

міграції. У внутрішньому аспекті вони наці-

лені на адаптацію національної системи регу-

лювання до вимог глобального середовища, 

зокрема режимів в’їзду/виїзду до міжнарод-

них стандартів, що передбачають диференці-

ацію міграційних потоків відповідно до еко-

номічних установ, розвиток політики щодо 

адаптації мігрантів тощо. 

Євроінтеграція України так чи інше то-

ркається ринків праці всіх країн, провокує 

новітні  тенденції у міграційних процесах, що 

в свою чергу, потребує змін теоретичних та 

методологічних підходів до вивчення нової 

реальності трудової міграції кваліфікованих 

кадрів. Тому треба змінювати наслідки міг-

рації для суспільства. 

Якщо розглядати основні тенденції 

економічної науки у сфері теорії міграції, 

звертає на себе увагу очевидна еволюція сві-

тогляду вчених економістів, які кількісно ро-

зглядали фактори до аналізу якісних мотивів, 

що забезпечують міграційні потоки та при-

чини цього демографічного феномену. 
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Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Комплексним дослідженням 

джерельної бази вітчизняної та зарубіжної 

історіографії доведено що економічні мігра-

ційні процеси України і Республіка Польща є 

історично зумовленим процесом двох держав 

із спільною історією і спільним кордоном 

який базується в тісному зв’язку з внутріш-

нім соціально економічним і політичним роз-

витком двох сусідніх держав. Регулювання 

міграційних процесів в Україні в умовах єв-

роінтеграції полягає у визначенні історико 

правових передумов, становлення та розвит-

ку економічного співробітництва з урахуван-

ням нових внутрішніх і зовнішніх чинників 

євроінтеграційних намірів України. 

Політика регулювання міграції кваліфі-

кованих кадрів повинна чітко сполучатися із 

завданнями економічного і соціального роз-

витку країни, а для цього вона за необхідніс-

тю вибудовується як досить жорстка, що зда-

тна формувати міграційні потоки, які відпо-

відають потребам національної економіки 

певної країни. 
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ІННОВАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СТАБІЛЬНИЙ РОЗВИТОК  

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

DOI: 10.32620/cher.2019.1.05 

Постановка проблеми. Орієнтація на інноваційний розвиток і економічне зростання, що ним 

забезпечується, дозволяють сьогодні домогтися підприємствам конкурентних переваг не тільки у 

виробництві і реалізації продукції (робіт, послуг), а й перш за все в способах організації бізнесу. Те-

орія інноваційного розвитку в економіці, яка є однією з головних економічних доктрин сучасності 

для великого числа країн світу, в Україні зараз тільки формується і знаходиться в стадії активного 

розвитку. Розгляд особливостей та проблем інноваційних процесів вітчизняних підприємств обумо-

влений необхідністю підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках. 

Мета статті полягає у розвитку теоретико-методичних засад у сфері розвитку підприємства на 

основі інновацій, визначенні ролі інновацій для забезпечення стабільного розвитку підприємства. 

Об’єктом дослідження виступає формування інноваційної стратегії підприємства та її компонентів 

для реалізації інноваційного проекту. Методи, використані в дослідженні: системний підхід, метод 

узагальнення, порівняння. Основною гіпотезою є те, що інновації відіграють важливу роль у забез-

печенні стабільного розвитку підприємства. Виклад основного матеріалу. Визначено, що інновацій-

ний розвиток є наслідком інноваційних процесів, що відбуваються на підприємстві. У своєму інно-

ваційному розвитку підприємства проходять ряд стадій: наукові дослідження, освоєння і впрова-

дження. Основними властивостями інновації є наукова новизна, практична застосовність, комерцій-

на реалізованість. Розглянуто методику формування стратегії для впровадження інновації та її види 

для підвищення конкурентоспроможності підприємства, стадії та складові інноваційного процесу. А 

також фактори, які можуть вплинути на формування і результат інвестиційно-інноваційного проек-

ту. Оригінальність та практичне значення дослідження. Стаття дає уявлення про роль інновацій 

для сучасного підприємства і допомагає визначити основні орієнтири розвитку і впровадження ін-

новаційних рішень. Автором відображені найважливіші властивості економічних інноваційних про-

цесів, які істотно відрізняють їх від інших бізнес-процесів. Висновки дослідження. Зроблені виснов-

ки, що в умовах сучасного економічного середовища інновації для підприємства – необхідна умова 

виживання. Проте впроваджуючи інновації керівники всіх ланок стикаються з проблемою невизна-

ченості нових факторів, які мають суттєвий вплив на «роботу» інноваційного процесу та на діяль-

ність підприємства  в цілому. Результати дослідження можуть бути використані при розробці стра-

тегії реалізації інноваційного процесу на підприємстві будь-якої форми організації. 

Ключові слова: 

Стабільний розвиток, інновації, стратегія підприємства, інноваційний процес. 
 

INNOVATIONS AS AN INTEGRAL PART OF THE FACTORS INFLUENCING THE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A MODERN ENTERPRISE 
 

Formulation of the problem. Orientating to the innovative development and economic growth, pro-

vided by them, nowadays allows enterprises to achieve competitive advantages not only in the production 

and sale of products (projects, services), but above all in the methods of business development. The theory 

of innovative development in the economy, which is one of the main economic doctrines of modern times 

for a large number of countries in the world, is now only being formed in Ukraine and is in the stage of ac-

tive development. Considering the features and problems of the innovation processes of domestic enterpris-

es, there is a need to further develop their competitiveness for domestic and external markets. The purpose 

of the article is to develop the theoretical and methodological foundations in the field of enterprise devel-

opment based on innovation, as well as to determine the role of innovation to ensure the stable development 
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of the enterprise. The object of the study is the formation of an innovative strategy of the enterprise and its 

components for the implementation of an innovative project. Methods used in the research are a systematic 

approach, a method of generalization, comparison. The hypothesis of research is that innovation plays an 

important role in ensuring the stable development of the enterprise. The statement of basic materials. It is 

determined that innovative development is a consequence of innovative processes occurring in the enter-

prise. In its innovative development, enterprises go through a number of stages: research, development and 

implementation. The main properties of innovation are scientific novelty, practical applicability and com-

mercial feasibility. The method of forming a strategy for the introduction of innovation, types of improve-

ment of the competitiveness of the enterprise, stages and components of the innovation process are all con-

sidered, as well as factors that may affect the formation and outcome of the investment and innovation pro-

ject. Originality and practical significance of the research. The article gives an idea of the role of innova-

tion for a modern enterprise and helps to determine the main guidelines for the development and implemen-

tation of innovative solutions. The author reflects on the most important properties of economic innovation 

processes, which enables us to significantly distinguish them from other business processes. Conclusions of 

research. It was concluded that in the conditions of the modern economic environment, innovation for an 

enterprise is a necessary condition for survival.  However, by introducing innovations, managers of all lev-

els are faced with the problem of uncertainty of new factors that have a significant impact on the progress 

of the innovation process and on the activity of the enterprise as a whole. The research results can be used 

in the development of strategies for the implementation of the innovation process in an enterprise of any 

form of organization. 

Key words : 

Stable development, Innovation, strategy of the organization, innovation process. 
 

ИННОВАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА СТАБИЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Постановка проблемы. Ориентация на инновационное развитие и экономический рост, обес-

печиваемый им, позволяют сегодня добиться предприятиям конкурентных преимуществ не только в 

производстве и реализации продукции (работ, услуг), но и прежде всего в способах организации 

бизнеса. Теория инновационного развития в экономике, которая является одной из главных эконо-

мических доктрин современности для большого числа стран мира, в Украине сейчас только форми-

руется и находится в стадии активного развития. Рассмотрение особенностей и проблем инноваци-

онных процессов отечественных предприятий обусловлен необходимостью повышения их конку-

рентоспособности на внутренних и внешних рынках. Цель статьи заключается в развитии теорети-

ко-методических основ в сфере развития предприятия на основе инноваций, а так же в определении 

роли инноваций для обеспечения стабильного развития предприятия. Объектом исследования вы-

ступает формирование инновационной стратегии предприятия и ее компонентов для реализации ин-

новационного проекта. Методы, использованные в исследовании: системный подход, метод обобще-

ния, сравнения. Основной гипотезой является то, что инновации играют важную роль в обеспече-

нии стабильного развития предприятия. Изложение основного материала. Определено, что иннова-

ционное развитие является следствием инновационных процессов, происходящих на предприятии. В 

своем инновационном развитии предприятия проходят ряд стадий: научные исследования, освоения 

и внедрения. Основными свойствами инновации являются научная новизна, практическая примени-

мость, коммерческая реализуемость. Рассмотрена методика формирования стратегии для внедрения 

инновации, ее виды для повышения конкурентоспособности предприятия, стадии и составляющие 

инновационного процесса. А также факторы, которые могут повлиять на формирование и результат 

инвестиционно-инновационного проекта. Оригинальность и практическое значение исследования. 

Статья дает представление о роли инноваций для современного предприятия и помогает определить 

основные ориентиры развития и внедрения инновационных решений. Автором отражены важней-

шие свойства экономических инновационных процессов, которые существенно отличают их от дру-

гих бизнес-процессов. Выводы исследования. Сделаны выводы, что в условиях современного эконо-

мического среды инновации для предприятия - необходимое условие выживания. Однако внедряя 

инновации руководители всех звеньев сталкиваются с проблемой неопределенности новых факто-

ров, которые оказывают существенное влияние на «работу» инновационного процесса и на деятель-

ность предприятия в целом. Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

стратегии реализации инновационного процесса на предприятии любой формы организации. 

Ключевые слова: 

стабильное развитие, инновации, стратегия предприятия, инновационный процесс. 
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Постановка проблеми. Тема стабіль-

ного розвитку підприємств отримала особли-

ву актуальність після фінансово-економічної 

кризи, що вразила світову економіку в 2007 

році, а протягом наступних років, призвела 

до значного погіршення основних показни-

ків, зниження довіри до стійкості ринкової 

економіки, платоспроможності підприємств і 

навіть до стабільності розвитку економічного 

сектору окремих держав світу, надійності 

економічних систем держав. 

В умовах глобалізації міжнародних по-

літичних і економічних відносин, прискорен-

ня інтеграції процесів світового розвитку, 

виникнення глобальних екологічних і соціа-

льних викликів стратегічними цілями будь-

якого підприємства є забезпечення стабільно-

го розвитку і збереження положення на рин-

ку. 

Різні типи модернізації по-різному 

впливають на основні показники сталого роз-

витку підприємства, тому для підприємства 

необхідно виявити набір ключових факторів 

стабільного розвитку для цілей оцінки ступе-

ня впливу на них різних типів модернізації. 

Певною гарантією стабільного розвитку і по-

стійного вдосконалення діяльності організа-

ції є впровадження інноваційних рішень та 

технологій. Сам інноваційний процес пред-

ставляє собою здійснення комплексу заходів 

з підготовки виробництва, планування нових 

конкурентоспроможних товарів та послуг, що 

задовольнятимуть наявні та майбутні потреби 

споживачів, та сприятимуть досягненню ба-

лансу інтересів виробників, споживачів, пар-

тнерів, власників, персоналу організації, а 

також суспільства в цілому. Актуальність те-

ми обумовлена тим, що розробка, виготов-

лення та реалізація інноваційної продукції, 

або надання послуг для забезпечення розвит-

ку і стабільної позиції на ринку вимагає від 

підприємства та його керівництва визначення 

та аналізу економічних складових інновацій-

ного процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Загальнотеоретичні питання форму-

вання механізму стійкого розвитку підпри-

ємств та їх успішного функціонування в умо-

вах ринкової економіки в різний час були ро-

зглянуті в працях: «Конкурентна перевага: як 

досягти високого результату і забезпечити 

його стійкість» М.Портера [1], «Стратегічний 

менеджмент» А.Томпсона [2], «Інноваційний 

менеджмент» Р.А.Фатхутдінова [3], «Конку-

ренція: теорія і практика» А.Ю.Юданова [4], 

«Методологічні аспекти управління іннова-

ційною діяльністю промислового підприємс-

тва» М.В.Чебикіної [5], «Організаційно-

економічні основи підвищення конкурентоз-

датності легкої промисловості» І. М. Смо-

лейчук [6],  Т. І. Фрадіної та інших. 

При розробці механізму стійкого роз-

витку істотне значення має оцінка рівня роз-

витку промислового підприємства та потен-

ціалу його функціонування в конкурентному 

середовищі. Різні варіанти алгоритму такої 

оцінки пропонують у своїх роботах: «Страте-

гічне планування і управління на підприємст-

вах будівельного комплексу» Р.К.Горшкова 

[7], «Менеджмент орієнтований на ринок» Ж. 

Ж. Ламберна [8], «Академія ринку: марке-

тинг» А. Дайана, Р. Урсе, А. Оллівье [9], 

«Комплексна оцінка конкурентоспроможнос-

ті підприємства» В.А.Мошнова [10], «Вироб-

ничий менеджмент» М.В.Карманова [11] та 

інших. 

Мета статті полягає у визначенні  ролі 

інновацій та їх теоретико-методичних засад 

для забезпечення стабільного розвитку підп-

риємства, визначення складових інноваційно-

го процесу, які дозволяють у подальшому оп-

тимізувати управління інноваційною діяльні-

стю підприємств 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. В умовах ринкової економіки для 

підтримки рівня конкурентоспроможності, 

підприємство повинно не тільки випускати 

товар, який користується попитом, а й має 

привносити в свою виробничу діяльність 

щось нове, раніше незвідане, інноваційне. Не 

можна допускати, щоб вироблений товар з 

часом здавався застарілим, тому підприємст-

ву слід розробляти свої інноваційні ідеї. Саме 

тому успішність компанії більшою мірою ми-

стецтво, яке спирається на досвід керівництва 

підприємства або організації, ніж інструмент 

впевненого якщо не розрахунку, то прогнозу-

вання. У ряді робіт  Сідоріна А.В. була за-

пропонована модель сталого розвитку підп-

риємства [12-15]. В її основі – траєкторія без-

перервного поліпшення діяльності без ураху-

вання багатьох зовнішніх, в тому числі і де-

стабілізуючих чинників, включаючи конку-

рентне середовище, зміна споживчої актив-

ності, стан зовнішньої і внутрішньої конфігу-

рації підприємства, інноваційної діяльності 

підприємства та його конкурентів. 
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У зв'язку з цим доцільно розглянути 

модель сталого розвитку підприємства на ос-

нові його інноваційної діяльності. У цій мо-

делі і мета реінжинірингу, і об'єкт діяльності 

- інновації. Використовуючи інноваційний 

підхід до забезпечення свого сталого розвит-

ку та позитивної динаміки зміни ефективнос-

ті своєї діяльності, підприємство формує тра-

єкторію своєї діяльності як чергування реін-

жинірингу, що складається в створенні і реа-

лізації інноваційного продукту, з постійним 

поліпшенням діяльності підприємства при 

стійкому, але вже не настільки інтенсивному 

отриманні прибутку і, відповідно, підвищен-

ня ефективності підприємства від реалізації 

інноваційного продукту з подальшим пере-

ходом до пошуку нового об'єкта інноваційної 

діяльності, його впровадження і реалізації 

для досягнення все більш нових показників 

результативності та ефективності, отримання 

прибутку [16]. І якщо з вибором інновацій як 

джерелом підвищення ефективності та поте-

нціалу сталого розвитку підприємства про-

блема зводиться до пошуку, розробки та про-

сування інноваційних продуктів, тобто до 

вирішення переважно інженерно-технічних 

питань – винаходів, науково-дослідних, дос-

лідно-конструкторських робіт, виробничих 

завдань, то визначення своєчасності реінжи-

нірингу, тобто впровадження інновацій, по-

чати пошук перспективних напрямків розви-

тку і розробки нових технічних рішень шви-

дше вміння керівництва підприємства, в ос-

нові якого, крім досвіду і аналітичного пе-

редбачення, такі інструменти як бенчмаркінг, 

менеджмент ризику, інноваційний та страте-

гічний менеджмент. 

 

Рис. 1. Напрями економічного розвитку підприємства 

Джерело: розроблено автором на підставі [17] 

 

Кожна інновація реалізується на основі 

інноваційного циклу, що включає кілька ета-

пів, від задуму про створення інновації до її 

комерціалізації. Укрупнено інноваційний 

процес можна розділити на дві основні стадії: 

перша стадія (вона найдовша) включає в себе 

наукові дослідження та конструкторські роз-

робки, друга стадія являє собою життєвий 

цикл продукту.  

Таким чином, інноваційний процес по-

чинається з задуму (формування концепції), 

усвідомлення потреби в наукових і техноло-

гічних нововведеннях, слушної нагоди їх 

здійснення на основі відкриттів і винаходів і 

комерціалізації винаходів і розробок у нові 

технічно досконалі види промислової проду-

кції, засоби і предмети праці, технології і ор-

ганізацію виробництва і перетворення їх на 

джерело доходу. Життєвий цикл нововведен-

ня (рис. 2), інтегруючи цикли всіх інших біз-

нес-процесів, додаючи до них інноваційний 

етап, завжди залишається найбільш витрат-

ним за часом процесом, пов'язаним з макси-

мальними проблемами отримання ефекту [18]. 

Інноваційний процес, як показує досвід, най-

більш активно проходить на його початкових 

етапах. Багато уваги і часу в цей період при-

діляється саме генеруванню ідей, які в пода-

льшому повинні стати готовим інноваційним 

продуктом, але у більшості інноваційних 

процесів закінчуються нічим. М.Дж.Епштейн, 

Р.Шелтон та Т.Давіла, вивчивши досвід про-

відних компаній світу, дійшли висновку, що в 

підприємницькій діяльності існують так звані 

«міфи», тобто неправдиві, однак загальноп-

рийняті судження, які сповільнюють упрова-

дження та розвиток інновацій на підприємст-

вах. Мова йде про те, що [19]: 

1. Інновація не потребує революції все-

редині компанії. 

2. Інновація – це не алхімія з містични-

ми перебудовами. 
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3. Інновація не зводиться лише до твор-

чості та створення «креативної культури». 

4. Інновація не обмежується лише про-

цесами і інструментами системи стадій і під-

ходів. 

5. Інновація не зосереджується виключ-

но на нових технологіях. 

6. Інновація не є тим, чого кожна ком-

панія потребує найбільшою мірою. 

 

Рис. 2. Етапи інноваційного процесу у виробництві 

Джерело: розроблено автором на підставі [20] 

 
У сучасних умовах інноваційні перет-

ворення, насамперед, проявляються у карди-

нальній зміні елементів виробничих систем, 

створенні нових речовин і матеріалів [21]. 

Мова йде, зокрема, про заміну механічних і 

електромеханічних систем електронними си-

стемами, про використання міні- і мікропри-

ладів, про створення нових видів матеріалів 

за допомогою нанотехнологій, про все більше 

застосування біотехнологій, 

комп’ютеризацію всіх виробничих і управ-

лінських процесів. При цьому спостерігаєть-

ся масова ліквідація тих виробництв, що від-

повідали попередньому етапу індустріально-

го розвитку суспільства. 

Виникають кілька підходів до досяг-

нення лідируючого положення: впроваджува-

ти у виробництво нові інноваційні рішення 

або ж використовувати раніше придбані тех-

нології. До успішної або невдалої реалізації 

завдань інноваційної діяльності підприємства 

сприяє обрана стратегія інноваційного розви-

тку [22]. План стратегічного інноваційного 

розвитку організації повинен відповідати фі-

нансовим і виробничим можливостям компа-

нії. Кожна інновація супроводжується знач-

ним обсягом інвестицій і чим складніше вона 

технологічно, тим більші витрати потрібні 

для її створення і впровадження. Тому більш 

доцільно говорити про стратегію управління 

промисловим підприємством на інноваційній 

основі з урахуванням інвестиційної складової. 

На шляху накопичення фінансових ресурсів 

підприємство стикається з деякими перешко-

дами, по-перше, виробництво планованої ін-

новації це ризикований процес, з непрогнозо-

ваними майбутніми доходами, особливо як-

що фінансування проекту здійснюється за 

рахунок власних коштів. По-друге, якщо фі-

нансування планується за рахунок позикових 

коштів, кредитори повинні бути переконані, 

що інноваційний проект має досить високий 

потенціал, в силу невизначеності терміну 

отримання очікуваного прибутку [23]. 

У якості різних видів стратегії з метою 

підвищення ефективності діяльності підпри-

ємства можуть бути обрані наступні підходи. 

 Перехід на випуск нової продукції 

(послуг, виду діяльності) без зміни системи 

менеджменту підприємства. 

 Розширення асортименту продукції, 

що випускається (послуг, видів діяльності) 

без зміни системи менеджменту підприємст-

ва. 
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 Зміна системи менеджменту підпри-

ємства без зміни виду продукції, що випуска-

ється (послуг, виду діяльності). 

 Розширення асортименту створюваної 

продукції, що випускається (послуг, видів 

діяльності) з одночасною зміною системи 

менеджменту підприємства. 

 Зміна зовнішньої конфігурації підпри-

ємства без зміни виду продукції, що випуска-

ється (послуг, виду діяльності). Ці зміни мо-

жуть відноситися, зокрема, до системи взає-

модії з постачальниками, споживачами, клю-

човими партнерами та ін. Умовам взаємодії із 

зовнішнім середовищем підприємства). 

 Зміна зовнішньої конфігурації підпри-

ємства з переходом на нові види продукції, 

що випускається (послуг, виду діяльності). 

 Зміна внутрішньої і зовнішньої конфі-

гурації підприємства з переходом на нові ви-

ди продукції, що випускається (послуг, виду 

діяльності) [24]. 

Хоча інноваційні стратегії і орієнту-

ються на створення місії, але містять плану-

вання підцілей, які мають бути досягнуті у 

короткостроковий період. Обов’язковою ви-

могою є підпорядкованість підцілей головній 

меті підприємства. Структурованість іннова-

ційної стратегії дає змогу застосувати альте-

рнативу у певній частині стратегії без шкоди 

іншим складовим.  

У сучасній економіці прийнято виділя-

ти ряд факторів, які є теоретико-

методологічною основою побудови моделі 

інноваційного підприємства, цілком придат-

ною до бізнесу. До їх числа відносяться: 

- ресурсозабезпеченість. Це повнота та 

достатність забезпечення підприємства всіма 

необхідними ресурсами для організації та ве-

дення інноваційної діяльності. До таких ре-

сурсів можна віднести матеріальні, інформа-

ційні, технологічні, трудові та інші види ре-

сурсів; 

- ефективність. До неї відносяться еко-

номічні показники функціонування підпри-

ємства, такі як рентабельність, ліквідність 

інвестицій, забезпеченість власними коштами, 

величина прибутку (виручки) від продажу 

або виробництва інноваційної продукції в 

загальній частці прибутку (виручки); 

- збалансованість. Даний фактор поля-

гає в застосуванні збалансованої системи 

оцінки показників фінансово-господарської 

діяльності підприємства; 

- керованість. Суть даного чинника по-

лягає в тому, щоб фактичні показники функ-

ціонування інноваційної системи в розумній 

мірі відповідали запланованим; 

- синхронність. Даний елемент являє 

собою координацію всіх частин інноваційно-

го процесу з метою їх гармонізації для досяг-

нення найбільш стабільного розвитку іннова-

ційного підприємства [25]. 

Зазначені вище фактори набувають 

особливого значення при організаційній фо-

рмі ведення інноваційної діяльності, яка пе-

редбачає об'єднання інноваційних підпри-

ємств з метою реалізації масштабного капіта-

ломісткого проекту в зв'язку з ускладненням 

структури і децентралізацією функцій еконо-

мічних суб'єктів. Варто відзначити також, що 

в разі, коли підприємства об'єднуються для 

реалізації інноваційного проекту, необхід-

ність створення даної служби в кожної ком-

панії відпадає, оскільки її функція може бути 

передана спеціалізованому суб'єкту, що спе-

ціалізується на професійному управлінні 

проектом, або виконанні маркетингових дос-

ліджень ринку відповідної продукції, техно-

логії, послуги. Це також значною мірою до-

зволяє скоротити витрати, пов'язані з запус-

ком і подальшою реалізацією інноваційного 

проекту [26]. 

Саме тому правильно складений інно-

ваційно-інвестиційний проект повинен місти-

ти відповідь на питання: чи варто інвестувати 

даний проект та чи принесе проект прибуток, 

за допомогою якого окупляться витрати? На 

практиці, інноваційно-інвестиційний проект 

являє собою документ, в якому подане техні-

ко-економічне обґрунтування проекту, з ура-

хуванням встановлених термінів виконання 

проекту, обсягу необхідних капітальних 

вкладень, включаючи проектно-кошторисні 

розрахунки, а також механізм дій щодо реалі-

зації інвестицій. Важливо врахувати всі необ-

хідні деталі проекту для прогнозування мож-

ливих майбутніх проблем, оцінки їх масшта-

бу та для того, щоб заздалегідь спроектувати 

їх рішення [27]. Для цього використовується 

стратегічне планування. Воно характеризує 

методи управління організацією в довгостро-

ковій перспективі та визначає комплекс не-

обхідних ресурсів та подальші дії керівницт-

ва та організації в цілому для досягнення 

стратегічних цілей. Як відомо, гроші і час – 

це обмежений ресурс, тому вкрай важливо 

оптимально розподілити ресурси серед пот-

реб організації. Раціональне використання 
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наявного ресурсного забезпечення становить 

основу стратегічного планування. Не можна 

керуватися принципом «хвилинності» і вико-

ристовувати ресурси підприємства в міру їх 

необхідності, без системи розподілу ресурсів 

за ступенем важливості.  На думку автора, 

через відсутність  чіткої структури наявних 

ресурсів та розуміння характеру взаємовідно-

син між учасниками інноваційної  діяльності 

в індустрії промислових підприємств спосте-

рігається диспропорція між наявністю інно-

ваційних можливостей і їх здійсненням на 

практиці [28].  

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. З вище сказаного виходить, що 

для стабільного розвитку компанії, особливо 

в сучасному нестабільному середовищі, шви-

дких змінах, впровадження інновацій є необ-

хідною умовою виживання підприємства. 

Окрім того виявлено, що найбільше іннова-

ційні процеси впливають на організації, які 

працюють в умовах невизначеності, а також 

на ті, які швидко розвиваються, впроваджую-

чи нові продукти чи послуги. А при відсутно-

сті єдиного підходу у вирішенні питань та 

завдань в області формування системи стра-

тегічного управління виробничим процесом 

підприємства, а також внаслідок неналежного 

зіставлення його галузевих, регіональних і 

організаційних особливостей розвитку вини-

кає диспропорція між інноваційними проце-

сами та запровадженням їх на практиці. Тому 

перед керівниками всіх ланок постає пробле-

ма аналізу і найповнішого врахування різно-

манітних факторів впливу на впровадження 

інновацій на підприємстві та недопущення 

дисбалансу у структурі інноваційного проце-

су та інноваційної стратегії підприємства. 

Перспективи подальших досліджень поляга-

ють саме в аналізі та визначенні повного спе-

ктру факторів, які мають істотний вплив на 

стабільне становище підприємства. 
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ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 

DOI: 10.32620/cher.2019.1.06 

Постановка проблеми. Розвинені економіки окремих держав стають прикладом та задають 

темпи розвитку для інших. Країни, які зараз займають лідируючи позиції, вивели на перший план 

людину з її  духовними, людськими та розумовими якостями. Україна поки не перейняла цей досвід 

та іде в протилежному напрямку знецінюючи всі види відносин в державі. Метою статті є 

висвітлення стану організації взаємодії населення зі всіма ланками влади для розуміння та виявлен-

ня кроків на шляху до розвитку економіки знань. Об’єктом дослідження виступає соціальний ком-

плекс умов життєдіяльності населення України, як підгрунтя формування ціннісних орієнтирів еко-

номіки знань. Основою методологічних спостережень стала практична сторона вибудованих сто-

сунків між населенням та органами влади всіх рівнів. Гіпотезою дослідження є думка про те, що 

кожен повинен зайняти своє гідне місце для зрушення машини під назвою Держава в сторону 

підвищення якості соціальних відносин, які будуть служити підвищенню економічної складової. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній час стан взаємодії та комунікації з органами влади 

вражає знеціненням та нехтуванням морально-етичними та правовими нормами. Некомпетентність 

органів влади та велика корумпованість всіх структур призводить до розладу відносин між всіма 

верствами населення. Велика антисоціальна направленість багатьох законів та реформ не дає змогу 

громадянину розвиватись та реалізовувати свій потенціал, бо свідомістю більшої половини населен-

ня оволоділа одна єдина думка – як вижити. Оригінальність та практична значимість дослідження. 

Для досягнення економічного росту та впровадження масштабно-інноваційних зрушень, потрібно 

почати з кардинальних змін в соціальній площині. Запропоновані кроки поліпшать відносини між 

населенням і владаю, налагодять діалог та повернуть довіру до державного апарату. Висновки до-

сліджень. Виходячи з наведеного, для потужного соціально-економічного розвитку країни потрібно 

кардинально переформатувати відносини між населенням та владою, а каож керуватись здоровим 

глуздом приймаючи рішення, які можуть нашкодити іншій людині.  

Ключові слова:  

економіка знань, соціальні відносини, корупція, відкритий діалог, влада, населення. 
 

ECONOMICS KNOWLEDGE: SOCIO-ECONOMIC BURDENS ON THE WAY TO 

INNOVATION DEVELOPMENT  
 

Formulation of the problem. Developed economies of individual states are becoming an example and 

set the pace of development for others. Countries that are now leading the way have brought people to the 

forefront with their spiritual, human and intellectual qualities. Ukraine has not yet taken this experience and 

goes in the opposite direction, devaluing all kinds of relations in the state. The purpose of the research is to 

highlight the state of the organization of interaction of the population with all branches of power in order to 

understand and identify the steps towards the development of the knowledge economy. The object of re-

search is the social complex of living conditions of the population of Ukraine, as the basis for the formation 

of value orientations of the knowledge economy. The methods used of the research were the practical side 

of the built relationship between the population and authorities at all levels. The hypothesis of the research 

is the idea that everyone should take his worthy place to shift a car called State in the direction of improving 

the quality of social relations, which will serve to increase the economic component. The statement of basic 

materials. To date, the state of interaction and communication with government is striking by the deprecia-

tion and neglect of moral, ethical and legal standards. The incompetence of the authorities and the high cor-

ruption of all structures leads to disruption of relations between all segments of the population. The great 
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anti-social orientation of many laws and reforms does not allow a citizen to develop and realize his poten-

tial, as the consciousness of more than half of the population has mastered a single opinion – how to sur-

vive. The originality and practical significance of the research. To achieve economic growth and the im-

plementation of large-scale innovation, you need to start with radical changes in the social plane. The pro-

posed steps will improve the relations between the people and the authorities, establish dialogue and restore 

confidence in the state apparatus. Conclusions of the research. Based on this study, we can understand that 

we need to radically revise the relations between the population and the authorities and to be guided by 

common sense when making decisions that can harm another person. 

Key words: 

knowledge economy, social relations, corruption, open dialogue, power, population. 
 

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Постановка проблемы. Развитые экономики отдельных государств становятся примером и за-

дают темпы развития для других. Страны, которые сейчас занимают лидирующие позиции, вывели 

на первый план человека с его духовными, человеческими и интеллектуальными качествами. Укра-

ина пока не приняла этот опыт и идет в противоположном направлении обесценивая все виды отно-

шений в государстве. Целью статьи является освещение состояния организации взаимодействия 

населения со всеми звеньями власти для понимания и выявления шагов на пути к развитию эконо-

мики знаний. Объектом исследования выступает социальный комплекс условий жизнедеятельности 

населения Украины, как основа формирования ценностных ориентиров экономики знаний. Основой 

методологических наблюдений стала практическая сторона выстроенных отношений между населе-

нием и органами власти всех уровней. Гипотезой исследования является мнение о том, что каждый 

должен занять свое достойное место для развития государства в сторону повышения качества соци-

альных отношений, которые будут служить повышению экономической составляющей. Изложение 

основного материала. На сегодняшнее время состояние взаимодействия и коммуникации с органа-

ми власти поражает обесценением и пренебрежением морально-этическими и правовыми нормами. 

Некомпетентность органов власти и большая коррумпированность всех структур приводит к рас-

стройству отношений между всеми слоями населения. Большая антисоциальная направленность 

многих законов и реформ позволяет гражданину развиваться и реализовывать свой потенциал, по-

тому сознанием большей половины населения овладела одна единственная мысль: «как выжить». 

Оригинальность и практическая значимость исследования. Для достижения экономического роста 

и внедрения масштабно-инновационных сдвигов, нужно начать с кардинальных изменений в соци-

альной плоскости. Предложенные шаги улучшат отношения между населением и власть является, 

наладят диалог и вернут доверие к государственному аппарату. Выводы исследований. Исходя с это-

го исследования можем понять, что нам нужно кардинально пересмотреть отношения между насе-

лением и властью и руководствоваться здравым смыслом принимая решения, которые могут навре-

дить другому человеку. 

Ключевые слова: 

экономика знаний, социальные отношения, коррупция, открытый диалог, власть, население. 

 

Постановка проблеми. Одним з важ-

ливих завдань економічного зростання та 

прискорення інноваційної динаміки України 

є перехід до економіки знань, яка базується  

на використанні знань та навичок кожного 

індивіда. Знання – значуще благо суспільства, 

що накопичується, збільшується та застосо-

вується в практичній сфері життя населення.  

В реаліях нашого часу, коли вчені та 

висококваліфіковані робітники виїжджають 

за кордон віддаючи свої знання та сили для 

економік інших країн, нам необхідно удоско-

налити правові, соціальні та економічні ме-

ханізми підтримки потенціалу кожного інди-

відууму, який використовує власний інтелек-

туальний ресурс для покращення суспільного 

блага. Розвиток економіки знань для нашої 

держави – єдиний шлях інноваційного про-

гресу та перехід до конкурентоспроможної 

економіки на основі використання інтелекту-

ального ресурсу. 

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Першим хто запропонувув термін 

«економіки знань» був австрійсько-

американський вчений Фріц Махлуп. Термін 

був введений для типу економіки, в якій 

знання відіграють вирішальну роль, а вироб-

ництво знань становить джерело зростання [1, 

с. 15]. 
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Суттєвою роботою, що дала поштовх 

до подальшої зацікавленості учених питан-

ням нової економіки, була книго Д. Белла 

«Настання постіндустріального суспільства». 

В цій праці визначилось, що інформація та 

знання – основа постіндустріального суспіль-

ства. 

Г. Беккер першим обґрунтував еконо-

мічну доцільність значних капіталовкладень 

як державних так і приватних в людський по-

тенціал. Він вважав, що кожна копійчина по-

трачена на освіту громадян, на медичне об-

слуговування та соціальні програми поверта-

ється прибутками [2]. 

Не оминула зацікавленість цим питан-

ням українських вчених. Питанню дослі-

дження економіки знань приділяли увагу 

вчені: В. Геєць, Г. Григорян, М. Зугровський, 

А. Чухна та інші. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Економіка знань – використання 

накопичених навичок, вмінь та знань індивіда 

для отримання матеріалізованого результату. 

Економіка знань притаманна п’ятому та шос-

тому технологічному укладу [3, с. 71] (табл. 

1). 

Т а б л и ц я  1 

Еволюція технологічних укладів 

Технологічні 

уклади 
Країни-лідери Галузі-лідери 

Вихідна фаза, 

роки 

Спадна  

фаза, роки 

Перший Великобританія Текстильна промисловість, 

виплавляння чавуну 

1740-1763 1763-1792 

Другий Великобританія Паровий двигун, залізниці, 

важке машинобудування, 

хімічна галузь, електротех-

ніка 

1792-1815 1815-1850 

Третій США Металургія, електроенерге-

тика, неорганічна хімія 

1850-1873 1873-1914 

Четвертий США Авіа та автобудування, орга-

нічна хімія 

1914-1945 1945-1973 

П’ятий  США, ЄС, Схід-

на Азія 

Обробка інформації, елект-

роніка, телекомунікації, ро-

бототехніка 

1973-2000 2000-2026 

Шостий* США та інші Нано і біотехнології 2026-2050 2050-2080 
* перелік країн-лідерів стосовно шостого укладу остаточно не сформовано 

Джерело: узагальнено автором на підставі [3, с. 71] 

 
Саме людина є рушієм всіх процесів 

свого життя. Важливим є здатність людини 

до осмислення, засвоєння та переробки знань 

які вона отримує під час життя. 

Виокремлено види знань людини [4, с. 

62]: повсякденні знання; наукові знання; інту-

їтивні знання; релігійні знання; креативні 

знання. Будь-який з цих видів знань потрібно 

підтримувати та розширювати. Таким чином 

можемо зробити висновок що фактором роз-

витку людини – є змістовно-якісна освіта. 

Цей процес починається коли дитину відда-

ють до дитячого садочка де маленька людина 

вчиться комунікувати та вибудовувати взає-

мовідносини зі своїм оточенням. Дитячий 

садок – перша важлива ступінь освіти в житті 

людини де вона привикає до того що її світ 

(простір) це не тільки батьки та родичі. Далі 

дитина переходить на наступний рівень осві-

ти ідучи до школи. Після школи вже більш 

менш сформована особистість вибирає май-

бутній шлях вибираючи на яку спеціальність 

поступити у вищий навчальний заклад. 

Але наразі не все так злагоджено в сис-

темі формування особистості. На шляху ста-

новлення особистості є багато перешкод. Од-

на з них – це недосконалість та на сам перед 

корумпованість державних установ до яких в 

процесі життя звертається людина.  

Корупція в Україні нині має ознаки ко-

рупції кризового типу, яка породжується кри-

зою сучасного українського суспільства; вона 

здатна поглиблювати цю кризу, маючи влас-

тивість зводити нанівець будь-які політичні, 

економічні, моральні реформи в Україні. Ко-

румповані відносини дедалі інтенсивніше ви-

тісняють правові, етичні відносини між лю-

дьми, з аномалії поступово перетворюються 

на правило поведінки, що є недопустимим у 

правовій державі [5, с. 296]. 
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В закладі державної форми власності 

праюють такі ж самі люди. Які ж причини 

можуть штовхати їх на вимагання хабара? У 

першу чергу, це невиплата заробітної плати 

(табл. 2). 

Т а б л и ц я  2 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати у 2019 році1 

Показник  Січень Лютий 

Україна 2645,1 2614,3 

Вінницька 11,9 15,0 

Волинська 17,7 16,4 

Дніпропетровська 133,9 138,1 

Донецька 467,3 513,6 

Житомирська 6,3 5,0 

Закарпатська 3,2 3,2 

Запорізька 190,3 177,2 

Івано-Франківська 23,1 23,4 

Київська 138,1 141,9 

Кіровоградська 7,1 8,5 

Луганська 505,9 505,4 

Львівська 75,5 42,0 

Миколаївська 103,2 91,8 

Одеська 63,6 58,1 

Полтавська 47,6 51,5 

Рівненська 27,2 17,9 

Сумська 275,3 284,0 

Тернопільська 13,4 14,7 

Харківська 271,5 275,7 

Херсонська 29,1 16,1 

Хмельницька 13,3 13,6 

Черкаська 58,5 43,7 

Чернівецька 0,1 0,1 

Чернігівська 17,2 12,2 

м. Київ 145,0 145,3 
1
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях 

Джерело: [6] 

 
Борги по заробітній платі державного 

сектору не є виправданням робітників чи 

службовців для викачки грошей з громадяни-

на який звернувся за отриманням послуги. 

В рамках дослідження «Стан корупції в 

Україні», яке було проведене Київським між-

народним інститутом соціології (КМІС) про-

тягом травня-вересня 2018 року найбільш 

корумпованими сферами життя на думку на-

селення є (5): судова система (62,2%); сфера 

отримання медичних послуг (55% респонден-

тів назвали дуже корумпованою), прокурату-

ра (54,3%); митна служба (51,6%). Лідируючи 

позиції за рейтингом корумпованості займа-

ють Верховна Раду (73,2 %), Кабінет Мініст-

рів (67,6%) та Президент і його адміністрація 

(66,1%). Також лідерами у вимаганні хабара є 

вищи навчальні заклади (52,1% ) та загально-

освітні школи (36,8% ) [7]. 

Приведене соціологічне опитування по-

казує що всі державні структури служать од-

ній меті – нанесенню свідомої шкоди грома-

дянину. Узагальнити всі види та прояви ко-

рупції в державних установах з якими стика-

ється людина  впродовж життя мабуть не 

можливо, але потрібно виділити перші про-

яви корупції починаючи з народження люди-

ни (табл. 3). 

Дитина йде до школи, батьки дають 

«благодійні» кошти на ремонт класу та окре-

мо на ремонт школи раз на рік впродовж 12 

років. А от потім при здачі зовнішнього неза-

лежного тестування можна побачити якість 

загальної освіти порівнявши бали ЗНО та 

оцінку з атестату. 
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Т а б л и ц я  3 

Ситуаційне висвітлення корупції1 з  яким стикається людина від народження  

Етапи  

життя 

Державна  

структура 
Приклади розповсюджених видів корупції  

Народження 

Медицина 

Все починається з вибору лікаря, який буде приймати поло-

ги, коли треба виділити йому кругленьку суму щоб все 

пройшло добре. Далі пишеться список котрий треба принес-

ти для відділення, як правило це бинти, перекис, мило, набір 

шприців і т.п. Далі за кожну проведену маніпуляцію, прине-

сення дитини на годування, чи поставити капельницю мед-

сестрі теж треба «позолотити руку».  

Реєстраційні  

органи 

Наступний етап – звернення батьків до установ які реєстру-

ють нового громадянина, та в кращому випадку батькам це 

звернення обійдеться коробкою цукерок   

Дитинство 

Медицина 

Для оформлення дитини до дитячого садочка потрібно прой-

ти медичне обстеження як дитині так і матері, якщо педіатри 

завжди проводять обстеження дитини то мати за певну суму 

може оминути обстеження. 

Дитячий садочок 

(державної чи 

комунальної фо-

рми власності) 

Кожен батько чи мати приходять до директора дитячого са-

дочка взяти перелік документів, які потрібні для оформлення 

дитини до дитячого садочка. С переліком документів батьки 

отримують список що потрібно купити для групи в якій буде 

навчатись дитина. Це може бути будь що: починаючи з по-

суду на всю групу дітей, постільної білизни на всіх, стільців 

тощо, придбавши всі необхідні документи оформлюються 

дуже швидко, якщо ні, то директор затягує оформлення до-

кументів. 
1
Приведені види корупції (вимагання хабарів за послуги які надають державні установи) – є реальними  

прецедентами з життя українців. 

Джерело: розроблено автором 

  

Не вдаючись у поглиблення корупції 

яка чекає на майбутніх студентів, бачимо що 

від народження маленький Українець вже 

комусь повинен щось «занести» спочатку 

борг за нього віддають батьки а потім він сам 

все життя тяжко працює щоб скопити гроші 

для звернення в певну державну установу. 

Складається враження що сформована схема 

«людина – звернення до державних установ – 

«благодійні» внески – надання послуг» вже 

закладено до коду ДНК Українця. 

Люди вже зневірились та знаходяться у 

стані апатії тому не чинять супротив цій жах-

ливій ситуації яка склалась та загострилась в 

останні роки. 

Більша частина населення не живе а 

думає як вижити, прокормити себе і дітей 

якщо вони є, заплатити за комунальні послу-

ги щоб за борги на перекрили всі вентилі або 

не притягли до суду де звичайний Українець 

не найде захисту та справедливого правосуд-

дя бо Феміда вже давно покинула судову сис-

тему України. 

Вся ця корупційна ланка тягнеться до 

самої верхівки влади. Міністри, депутати, 

очільники профільних відомств не ведуть 

прямий предметний діалог з населенням, 

тільки через голубий екран годуючи нас обі-

цянками. Зміни треба починати з верхівки як 

то кажуть «риба гниє з голови». Спочатку 

треба запровадити тестування кожного дер-

жавного службовця на соціальну адаптова-

ність, щоб виявити справжні наміри людини 

яка йде на державну службу.  

Нам потрібні керманичі країни в яких 

буде освіта за профілем, навички та вміння 

які будуть застосовуватись в практичній сфе-

рі для покращення суспільного блага, само-

відданість, нам потрібні люди в яких буде 

прагнення до розвитку розумових та людсь-

ких якостей даючи приклад іншим, як досяг-

ти покращення складових сфер життя. Після 

змін в соціальній площині наступлять зміни в 

економічній. Люди почнуть жити а не вижи-

ти. Появляться думки суттєво іншого харак-

теру.  
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Першочергове завдання для вище ви-

кладених трансформацій – це ввести іннова-

цію «людяності» та «здорового глузду».  

Інновація «людяності» та «здорового 

глузду» - кожна людина повинна правдиво і 

чітко розуміти на що вона здатна, до чого у 

неї є хист та здібності, розуміння в якій сфері 

вона принесе користь і як вона допоможе по-

кращенню суспільного блага через духовне, 

соціальне та інтелектуальне зростання. Мо-

жемо представити що держава це – машина, 

яка практично на межі стану, коли ремонту 

вже не підлягає. Наразі спостерігаємо недос-

коналість устрою держави, де більша кіль-

кість людей знаходиться не на своєму місці. 

За трансформаціями кожної людини повинні 

стояти трансформації влади та державного 

апарату. Насамперед потрібно зробити про-

зорим бюджет країни для соціально-

значущих сфер – охорони здоров’я та освіти 

всіх ступенів. 

Недовіра населення до того як влада 

розподіляє бюджет який наповнюється з по-

датків громадян та як він іноді осідає в кише-

нях чи на рахунках чиновників профільних 

міністерств чи відомстві на які були виділені 

кошти – дуже висока. 

Основними ознаками недовіри є: 

- тіньовий ринок праці – люди не хо-

чуть платити податки державі, яка не захи-

щає, не лікує, не надає якісної освіти для по-

дальшого особистого росту;  

- кількість грошових переводів грома-

дян, які виїхали за кордон на заробітки та 

пошук кращих умов життя.  

Треба розробити сайт щоб кожний гро-

мадянин зайшовши на нього та в режимі реа-

льного часу зміг відстежити: 

− суму з державного бюджету виділену 

на цю сферу; 

− розподіл суми за областями; 

− рахунки всіх установ чи міських рад 

на яки вони були переведені для подальшого 

розподілу; 

− відображення як розпорядилися цими 

коштами (відображення кожної грошової 

операції). 

− відображення цільових коштів у кін-

цевого одержувача (школи, лікарні, інститу-

ти, університети). 

Далі вже структурне відображення за 

кожною державною установою коли, скільки 

та на що було потрачено фінансування. 

Найважчим завданням з боку влади є: 

− формування відкритого діалогу шля-

хом запровадження референдумів для кожно-

го значущого кроку, офіційних опитувань та 

соціально-орієнтовних реформ на практиці а 

не на словах; 

− узгодження інтересів різних груп на-

селення; 

− захист цих інтересів у правовому полі; 

− забезпечення умов реалізації кожного 

громадянина; 

− консолідувати інтереси суспільства з 

інтересами влади. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Враховуючи вище викладений 

матеріал, можемо зробити висновки, що за-

провадження інноваційних процесів для пок-

ращення соціально-економічної складової 

шляхом використання знань та навичок кож-

ного індивіда стикається з перешкодами, які 

лежать у площині влади та державного уст-

рою: 

− жахливим є той факт, що корупція по-

чинається з верхівки влади та стала нормою 

відносин між громадянином та державними 

установами; 

− недолугість взаємодії між всіма лан-

ками державних установ; 

− приймання безглуздих та недієвих за-

конів і реформ, котрі інколи ідуть в розріз з 

моральними, етичними та духовними норма-

ми; 

− збагачення службовців за рахунок 

бюджетних коштів; 

− укорінення традиції – обирати чи 

проштовхувати на посади родичів, кумів, 

сватів. 

− керування свідомістю громадян шля-

хом маніпуляції.   

Влада потрібна створювати умови а не 

чинити перешкоди для реалізації кожного 

громадянина. Для того щоб Українська еко-

номіка базувалась на знаннях і стала конку-

рентоспроможною потрібно щоб людина від-

даючи свої знання на зростання суспільного 

добробуту була впевнена в: 

− якості медичних послуг та професіо-

налізмі лікарів; 

− якості та доступності освітянських по-

слуг всіх ступенів; 

− чесному та справедливому судочинст-

ві. 

Влада повинна створити мотиваційне 

підґрунтя для активізації населення та почати 

робити кроки до зближення. 
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В подальшому дослідження автора бу-

дуть спрямовані на виявлення позитивних 

тенденцій соціально-економічної сфери, як 

індикатора формування економіки знань, по-

кращення економічного стану та інновацій-

ного ривку для України. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОГО ХАРАКТЕРА ПРОИЗВОДСТВА  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

DOI: 10.32620/cher.2019.1.07 

Постановка проблемы. В данной статье рассматривается методический подход к определению 

влияния процесса интенсификации общественного производства на экономическую оценку природных 

ресурсов. При этом при оценке влияния учитываются как различные направления интенсификации, так и 

процесс интенсификации производства в целом.. Целью статьи является экономическая оценка ин-

тенсивного характера производства в условиях развития природной среды. Объект исследования – про-

цесс экономической оценки интенсивного характера производства в условиях развития природной среды. 

Методы, использованные в исследовании – научный, логический, ретроспективный. Гипотеза исследова-

ния – возникновение системы противоречивых отношений как между разными типами интенсивного ис-

пользования ресурсов, так и между ними и процессом экологизации производства. Изложение основного 
материала. Рассмотрено влияние каждого вида интенсификации на экономическую оценку природных 

ресурсов. Интенсификация совокупного общественного труда имеет два основных направления – это 

интенсификация живого труда (в ее количественной и качественной форме) и прошлого труда, ове-

ществленного в средствах производства (также в двух формах). Интенсификация средств производства 

совпадает с интенсификацией общественного труда Оригинальность и практическое значение исследо-
вания. Особеностью статьи является оценка интенсификации производства конкретно для природной 

среды регионов Севера России. Выводы исследования. , Необходимо различать экологические послед-

ствия процесса интенсификации производства в зависимости от направленности его на разные объекты, 

то есть последствия трудо- , фондо- и материалосберегающего направлений интенсификации.  

Ключевые слова: 

экономическая оценка природных ресурсов, интенсификация общественного производства, 

направления интенсификации, производственная функция, Север России. 
 

ECONOMIC EVALUATION OF INTENSIVE PRODUCTION CHARACTER 

IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENT 
 

Formulation of the problem. This article discusses the methodical approach to definition of the influence 

of the process of intensification of social production on the economic assessment of natural resources. At the 

same time when assessing the impact are taken into account as different directions of intensification, as well as 

the process of intensification of production in general. The purpose of the research is an economic assessment of 

the intensive nature of production in the conditions of the development of the natural environment. The object of 
the research is the process of economic evaluation of the intensive nature of production in the conditions of the 

development of the natural environment. The methods used of the research are scientific, logical, and retrospec-

tive. The hypothesis of the research is the emergence of a system of contradictory relations both between differ-

ent types of intensive use of resources, and between them and the process of environmental production. The 

statement of basic materials. The influence of each type of intensification on the economic evaluation of natural 

resources is considered. Intensification of cumulative social labor has two main directions: the intensification of 

living labor (in its quantitative and qualitative forms) and past work, which is substantiated in the means of pro-

duction (also in two forms). Intensification of means of production coincides with the intensification of social 

labor. The originality and practical significance of the research. The peculiarity of the article is to assess the 

intensification of production specifically for the natural environment of the regions of North Russia. Conclusions 
of the research. It is necessary to distinguish the environmental consequences of the process of intensifying pro-

duction, depending on its orientation on various objects, that is, the effects of labor, fund and resource-saving on-

lines intensification. 

Key words: 

economic evaluation of natural resources, intensification of social production, directions of intensification, 

production function, North of Russia. 
 

1
 Павлов Костянтин Вікторович, д-р екон. наук, професор кафедри «Економіка та управління», 

Іжевська філія Росийського університету кооперації, м. Іжевськ, Удмуртія, Росія.  

Pavlov Konstantin, Professor, Ph.D. in Economics, professor of Economy and management Department 

of the Izhevsk branch the Russian university of cooperation, Izhevsk, Udmurtia, Russia. 
ORCID ID: 0000-0001-7837-6209 

e-mail: kvp_ruk@mail.ru 

mailto:kvp_ruk@mail.ru


 

 

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

(
3

3
)

/
2

0
1

9
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 53 -  
 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОГО ХАРАКТЕРУ ВИРОБНИЦТВА 

В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  

 

Постановка проблеми. У даній статті розглядається методичний підхід до визначення впливу 

процесу інтенсифікації суспільного виробництва на економічну оцінку природних ресурсів. При 

цьому при оцінці впливу враховуються як різні напрямки інтенсифікації, так і процес інтенсифікації 

виробництва в цілому. Метою статті є економічна оцінка інтенсивного характеру виробництва в 

умовах розвитку природного середовища. Об'єкт дослідження – процес економічної оцінки інтен-

сивного характеру виробництва в умо-вах розвитку природного середовища. Методи, використані в 

дослідженні – науковий, логічний, ретроспективний. Гіпотеза дослідження – виникнення системи 

суперечливих відносин як між різними типами інтенсивного використання ресурсів, так і між ними і 

процесом екологізації виробництва. Виклад основного матеріалу. Розглянуто вплив кожного виду 

інтенсифікації на економічну оцінку природних ресурсів. Інтенсифікація сукупної суспільної праці 

має два основних напрямки – це інтенсіфікація живої праці (в її кількісній та якісній формах) і ми-

нулої праці, упредметненої у засобах виробництва (також в двох формах). Інтенсифікація засобів 

виробництва співпадає з інтенсифікацією суспільної праці. Оригінальність і практичне значення 

дослідження. Особливістю статті є оцінка інтенсифікації виробництва конкретно для природного 

середовища регіонів Півночі Росії. Висновки дослідження. Необхідно розрізняти екологічні наслідки 

процесу інтенсифікації виробництва в залежності від спрямованості його на різні об'єкти, тобто нас-

лідки трудо-, фондо- і ресурсозберігаючих напрямів інтенсифікації. 

Ключові слова: 

економічна оцінка природних ресурсів, інтенсифікація суспільного виробництва, напрямки ін-

тенсифікації, виробнича функція, Північ Росії. 

 

Постановка проблемы. Проблема 

определения влияния процесса интенсифи-

кации общественного производства на эконо-

мическую оценку природных ресурсов является 

важной составной частью изучения более об-

щего вопроса об определении социально-

экономической эффективности интенсифика-

ции производства. При этом следует подчерк-

нуть, что исследований по данной проблеме 

было немного, поэтому нами здесь предла-

гается лишь методический подход к оценке 

влияния различных форм и видов интенсифи-

кации на экономическую оценку.  

Анализ последних исследований и 

пубикаций. Рассматривая процесс интенси-

фикации как процесс экономии ресурсов, ав-

торы выделяют три качественно различных 

вида экономии: совокупного общественного 

труда, материи (вещества и энергии) и про-

изводственных площадей. Так же выделяют 

две различные формы интенсификации: коли-

чественную и качественную. Если при первой 

происходит лучшее использование суще-

ствующих ресурсов (что эквивалентно уве-

личению их масштаба), то при второй - каче-

ственное их совершенствование, т.е. улучше-

ние или создание новых полезных свойств 

предметов труда, улучшение земли, повышение 

квалификации, что является непосредствен-

ным выражением и результатом научно-

технического прогресса. Таким образом, ко-

личественная форма означает лучшее исполь-

зование ресурсов, а качественная - их совер-

шенствование [1]. 

Цель статьи – произвести эконо-

мическую оценку интенсивного характе-

ра производства в условиях развития 

природной среды. 

Изложение основного материала 

исследования. Рассмотрим влияние каж-

дого вида интенсификации на экономиче-

скую оценку природных ресурсов. Интенси-

фикация совокупного общественного труда 

имеет два основных направления – это ин-

тенсификация живого труда (в ее количе-

ственной и качественной форме) и про-

шлого труда, овеществленного в средствах 

производства (также в двух формах). Сущ-

ность этого процесса и его результатом явля-

ется экономия рабочего времени, труда. По-

вышение производительности труда, луч-

шее использование рабочего времени и рабо-

чей силы, а также качественное ее совершен-

ствование на отдельном предприятии, не 

являющемся замыкающим, приводят к эко-

номии совокупного общественного труда и 

тем самым, при прочих равных условиях, к 

снижению фактических затрат, так как стои-

мость – это овеществленный в товаре труд, 

интенсификация в этом случае ведет к росту 

экономической оценки. Если же интенсифика-

ция этого вида имеет место на замыкающем 
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предприятии, то она ведет к снижению эконо-

мической оценки ресурса. 

Обозначим интенсификацию (экономию) 

совокупного общественного труда на предпри-

ятии, не являющемся замыкающим, как ∆φ, то-

гда затраты на вовлечение в процесс произ-

водства единицы природного ресурса умень-

шаются на величину, пропорциональную ∆φ, 

т.е. ∆З~∆φ где ∆3 -разница в затратах. Но из-

менение экономической оценки пропорцио-

нально этой разнице затрат и, значит, ∆Э.О. 

~∆φ (~ – знак пропорциональности). На за-

мыкающем предприятии экономия совокупного 

труда ∆φ и изменение экономической оценки 

∆Э.О. при прочих равных условиях связаны 

следующим образом: ∆Э.О. - (~∆φ). Знак ми-

нус означает, что экономия совокупного обще-

ственного труда влияет на экономическую 

оценку на замыкающем предприятии и на 

предприятии, не являющемся замыкающим, в 

противоположных направлениях [3]. При по-

лучении этих и дальнейших выводов, как уже 

отмечалось, мы исходим из предположения, 

что цены на элемеи1ы затрат совпадают со 

стоимостью 

Интенсификация второго вида – про-

цесса экономии материи (вещества и энергии) 

включает в себя любые формы более эффек-

тивного ее использования. Здесь мы имеем де-

ло с более интенсивным использованием, во-

первых, непосредственных природных ресур-

сов и, во-вторых, средств производства. Сущ-

ность этого процесса состоит в экономии по-

лезного вещества путем лучшего использова-

ния его запасов, в экономии энергии путем 

снижения норм расхода этих ресурсов и т.п. 

Открытие новых видов ресурсов будет да-

вать новые виды экономической их оценки. 

Более выгодное использование замените-

лей данного природного ресурса (природ-

ных и искусственных) приведет к сниже-

нию общественно оправданного предела 

затрат на вовлечение в процесс производ-

ства единицы данного ресурса. В этом случае 

при прочих равных условиях, экономическая 

оценка уменьшится. Если же возникает про-

тивоположная ситуация, когда необходимо 

вовлечь в производство ресурс, условия до-

бычи которого хуже, чем на замыкающем 

предприятии в данное время, то экономиче-

ская оценка его возрастет. 

При количественном типе, в услови-

ях более интенсивного использования при-

родных ресурсов (комплексная обработка, 

безотходное производство, более полная вы-

работка пластов нефти) в хозяйственный ме-

ханизм включаются добыча и переработка 

ресурса, ранее невыгодного для использова-

ния, поэтому увеличатся уровень замыка-

ющих затрат и экономическая оценка. 

При рассмотрении влияния интенсивно-

го использования вещества и энергии (в виде 

средств производства) на экономическую 

оценку природных ресурсов необходимо 

отметить следующее. Как правило, интен-

сификация средств производства совпадает с 

интенсификацией общественного труда. Но 

этого может и не быть. Уже в настоящее время 

и тем более в ближайшем будущем может 

возникнуть ситуация, когда обеспечить 

данный объем производства можно будет 

лишь за счет более полного использования 

полезного вещества или энергии, а до-

стичь экономии – лишь за счет качественно-

го улучшения и еще более полного исполь-

зования его массы. Это, в свою очередь, 

может потребовать дополнительных затрат 

живого, овеществленного в средствах произ-

водства труда, в том числе затраченного на 

соответствующие исследования. Таким обра-

зом, экономия материи будет сопровож-

даться увеличением затрат труда на единицу 

продукции. Более же интенсивное использова-

ние средств производства приведет к резуль-

тату, противоположному интенсивному ис-

пользованию совокупного общественного 

труда. Следовательно, оценка возрастет при 

прочих равных условиях, если средства про-

изводства будут более интенсивно использо-

ваться на замыкающем предприятии, и 

уменьшится, если этот процесс произойдет на 

предприятии, не являющемся замыкающим 

Таким образом, в случае, когда процессы 

интенсификации средств производства не сов-

падают с процессом интенсификации совокуп-

ного общественного труда, изменение эконо-

мической оценки природных ресурсов, возни-

кающее в связи с экономией средств производ-

ства, прямо противоположно изменению 

экономической оценки ресурсов, возника-

ющему в связи с экономией труда. Если же 

они совпадают с процессами интенсификации 

совокупного общественного труда, то более 

интенсивное их использование окажет на изме-

нение экономической оценки природных ре-

сурсов такое же влияние, как и более интен-

сивное использование совокупного обще-

ственного труда. 
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Для определения того, совпадает ли 

процесс интенсификации средств производ-

ства с процессом интенсификации совокуп-

ного общественного труда на конкретном 

предприятии можно воспользоваться аппа-

ратом производственных функций. Рассмот-

рим эластичность замены двух факторов Ф и Т 

в производственной функции Р =f( Ф, Т)  (1): 

)]
/

/
()

/

/
([

/

)/(

dТdf

dФdf

dТdf

dФdf
d

ФТ

ФТd
G   (1), 

где Р – результаты производства; 

Ф – производственные фонды 

Т – затраты труда. 

В зависимости от того, равна ли эла-

стичность замены единице, больше единицы 

или меньше ее, различают соответственно три 

типа интенсивную производства – нейтраль-

ный, фондоемкий и фондосоерегающии, ха-

рактеризующиеся различными сочетаниями 

ресурсов и возможностей их заменяемости, а 

также эффективностью этой замены. При фон-

доемком типе повышение производительности 

труда достигается за счет дополнительных за-

трат фондов на единицу продукции. 

В этом случае темпы прироста произво-

дительности труда меньше темпов прироста 

фондовооруженности, интенсификация 

средств производства не совпадает с интенси-

фикацией совокупного общественного труда. 

Влияние этого типа интенсификации на эко-

номическую оценку природных ресурсов при 

прочих равных условиях можно представить 

зависимостью (2): 

 

..ОЭ ~  l
G

 )
1

1( ,  (2)  

где ∆Э.О. - изменение экономической 

оценки,  

∆l - экономия средств производства.  

Это в случае, если экономия средств 

производства по фондоемкому типу имеет ме-

сто на замыкающем предприятии и экономи-

ческая оценка возрастает. Для предприятия, не 

являющегося замыкающим, изменение эконо-

мической оценки можно представить зависи-

мостью (3): 

 

..ОЭ ~  l
G

 )
1

1( .  (3) 

При нейтральном типе интенсивного 

воспроизводства повышение производитель-

ности труда достигается за счет дополни-

тельных затрат овеществленного труда, эко-

номия которого компенсирует эти затраты [2]. 

В этом случае темпы прироста фондовоору-

женности равны темпам прироста производи-

тельности труда, экономическая оценка не из-

меняется. 

При фондосберегающем типе повышение 

производительности труда сопровождается 

экономией фондов на единицу продукции, 

темпы роста производительности труда обго-

няют темпы роста фондовооруженности. Ин-

тенсификация средств производства и совокуп-

ного общественного труда совпадает. Влияние 

этого типа интенсификации на экономическую 

оценку природных ресурсов в случае, если 

этот процесс имеет место на замыкающем 

предприятии, можно представить зависимо-

стью (4): 

 

..ОЭ  ~ l
G

 )1
1

( .  (4) 

Если этот процесс имеет место на 

предприятии, не являющемся замыкающим, 

то экономическая оценка изменяется следую-

щим образом (5): 

 

..ОЭ ~ l
G

 )1
1

( .   (5) 

Таким образом, в определенных кон-

кретных условиях может возникнуть пробле-

ма выбора между экономией общественного 

труда и экономией материи, и на экономиче-

ской оценке отразится, какое направление 

интенсификации будет преобладать. 

Рассмотрим третье направление - про-

цесс интенсификации использования про-

странства (производственных площадей, 

сельскохозяйственных угодий и др.) для про-

изводственных целей. Его влияние на эконо-

мическую оценку природных ресурсов зависит 

от того, совпадает ли это направление с ин-

тенсификацией совокупного общественного 

труда или противоположно ему. При совпа-

дении аналогично и влияние на экономиче-

скую оценку, если экономия пространства 

имеет место на замыкающем предприятии, то 

экономическая оценка уменьшается; если этот 

процесс происходит на предприятии, не явля-

ющемся замыкающим, экономическая оценка 

увеличивается. Если же данное направление 

противоположно процессу интенсификации 

совокупного общественного труда, то более 

интенсивное использование пространства на 

замыкающем предприятии приведет к возрас-
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танию экономической оценки природных ре-

сурсов, а на предприятии, не являющемся 

замыкающим, – к уменьшению [4]. 

В принципе возможны три варианта 

соотношения составляющих экономического 

роста при воспроизводстве интенсивного 

типа: первый -рост производства на основе 

одновременного увеличения ресурсов и по-

вышения эффективности, имеющее преоб-

ладающее значение; второй – увеличение 

производства при неизменном объеме сум-

марных затрат ресурсов, достигаемое полно-

стью за счет фактора интенсификации; тре-

тий – воспроизводство в условиях абсолют-

ного сокращения объема вовлекаемых в 

экономический оборот ресурсов при компен-

сации этого сокращения и обеспечения 

прироста за счет интенсификации. Для 

народного хозяйства страны в обозримой 

перспективе типичным будет первый вари-

ант (в отдельных звеньях возможны второй 

и третий). Выявлению оптимального соот-

ношения между экстенсивными и интен-

сивными факторами, а тем самым и выбору 

одного из трех вариантов будут способство-

вать экономическая оценка и влияние на нее 

различных видов и форм интенсификации. 

Здесь на наш взгляд, вполне уместно 

коснуться также и вопроса об экологических 

последствиях процесса интенсификации, так 

как широко известно, что весьма интенсивное 

использование ресурсов нередко приводит к 

осложнению экологической ситуации в ме-

стах прохождения производственного про-

цесса. Поэтому весьма актуально рассмотре-

ние проблемы согласования противоречи-

вых последствий процессов интенсифика-

ции и экологизации производства, кото-

рые возникают в подобных случаях. 

Для методологического решения этой 

проблемы целесообразно использовать ранее 

рассмотренную концепцию о существовании 

двух форм, интенсификации – качественной и 

количественной. Напомним, что при первой 

более интенсивное использование ресурсов 

достигается за счет внедрения достижений 

НТП, тогда как при второй форме процесс ин-

тенсификации происходит без изменения тех-

нической оснащенности предприятий за счет 

совершенствования организационных форм 

хозяйствования. Количественная форма про-

цесса интенсификации весьма часто противо-

речит требованиям экологизации производ-

ства и по своей природе ограничена в своих 

возможностях разрешения таких противо-

речий. Поэтому в этих случаях дальнейшее 

развитие производства с учетом достижения 

экологически приемлемых условий возможно 

лишь на основе перехода к качественной 

форме интенсификации. Однако и внедрение 

принципиально новых технических реше-

ний, весьма экономически эффективных, 

нередко способствует нарушению экологи-

ческого равновесия в регионе. В связи с этим в 

таких ситуациях необходимо из различных 

направлений качественной формы интен-

сификации производства выбирать не только 

наиболее экономически эффективные, но и те, 

которые прошли экологическую экспертизу 

на предмет непревышения в случае их реализа-

ции предельно допустимых концентраций ве-

ществ, принятых для данного региона. Проце-

дуру выбора из разных вариантов качествен-

ной формы интенсификации наиболее эконо-

мически и экологически приемлемого следует 

проводить, на наш взгляд, на основе методов 

многокритериальной оптимизации по Парето и 

использования принципа минимума приведен-

ных затрат 

Целесообразно также для решения рас-

сматриваемой проблемы выделить различные 

типы возможных противоречий между процес-

сами интенсификации и экологизации произ-

водства. Наиболее часто возникают противо-

речия такого типа, когда дальнейшая ин-

тенсификация производства приводит к пре-

вышению ПКД ряда веществ в регионе. К дру-

гому типу следует отнести случаи, когда несов-

падение последствий интенсификации с тре-

бованиями экологизации проявляется в том, 

что более интенсивное использование при-

родных ресурсов приводит к нарушению 

комплексного использования и подрыву сырь-

евой базы. Так, например, в истории рыбной 

промышленности известны случаи, когда мно-

голетние переловы определенных видов гид-

робионтов приводили к длительному наруше-

нию экологического равновесия и суще-

ственно снижали экономическую эффектив-

ность рыбопромышленного комплекса страны. 

Можно выделить и другие типы возможных 

противоречий, возникающих между послед-

ствиями интенсификации и требованиями эко-

логизации производства. 

Выводы и перспетивы дальнейших ис-

следований. Таким образом, имеет смысл раз-

личать и экологические последствия процесса 

интенсификации в зависимости от направлен-

ности его на разные объекты, т.е. последствия 

трудо- , фондо- и материалосберегающего 
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направлений интенсификации, так как они не-

редко не совпадают. В связи с этим, как прави-

ло, возникает целая система противоречивых 

отношений как между разными типами более 

интенсивного использования ресурсов, так и 

между ними и процессом экологизации произ-

водства. С социальной точки зрения здесь осо-

бенно важно возможное противоречие между 

трудосберегающим направлением интенсифи-

кации и требованием к достижению экологиче-

ски чистых производств, когда, например, 

в и без того крайне трудодефицитных реги-

онах развивают исключительно вредные для 

работающих виды производств. Для разреше-

ния таких противоречий необходимо пере-

смотреть концепцию выбора критерия эконо-

мической эффективности, которая в настоящее 

время по существу нацелена на достижение 

сиюминутного экономического эффекта без 

учета крайне негативных последствий в бо-

лее отдаленном времени. Но этого, разуме-

ется, мало. Необходимо при прогнозировании 

мероприятий, направленных на усиление ин-

тенсивного использования ресурсов, в частно-

сти, при разработке комплексно-целевых про-

грамм интенсификации производства, преду-

смотреть создание комплекса природоохран-

ных мер, нацеленного на недопустимость воз-

никновения экологически вредных последствий 

прогнозируемых мероприятий. 
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 Фінанси, банківська справа та страхування 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
 

DOI: 10.32620/cher.2019.1.08 

Постановка проблемы. В настоящее время в условиях развития торговли международные перевоз-

ки приобретают большую значимость. Однако, несмотря на это, страхование гражданской ответственно-

сти перед таможенными органами с применением книжки Международных дорожных перевозок в Рес-

публике Беларусь демонстрирует негативную тенденцию. Цель статьи – исследовать особенности стра-

хования гражданской ответственности перед таможенными органами с применением книжки Междуна-

родных дорожных перевозокв Республике Белорусь и проанализировать его динамику, а также обозна-

чить возможные тенденции его развития. Объект исследования – особенности и практические процедуры 

добровольного страхования гражданской ответственности перед таможенными органами с применением 

книжки Международных дорожных перевозок в Республике Белорусь. Методы, использованные в иссле-

довании. Применение метода индукции позволило обозначить направления совершенствования процедур 

добровольного страхования гражданской ответственности перед таможенными органами. Гипотеза ис-

следования. Негативная тенденция страхования гражданской ответственности перед таможенными орга-

нами частично связана с ограничивающими условиями, при соблюдении которых может осуществляется 

перевозка товаров по системе Международных дорожных перевозок. Изложение основного материала. 

Конвенция Международных дорожных перевозок определяет перевозки грузов, осуществляемые без их 

промежуточной перегрузки в дорожных транспортных средствах, их составах или контейнерах, с пере-

сечением одной или нескольких границ, от таможни места отправления до таможни места назначения, 

при условии, что определенная часть операции Международных дорожных перевозок между её началом 

и концом производится автомобильным транспортом. Товары, перевозимые по процедуре Международ-

ных дорожных перевозок, освобождаются не только от уплаты или депозита в промежуточных та-

можнях ввозных и вывозных пошлин и налогов, но и от таможенного досмотра в них. Оригинальность и 

практическое значение исследования. Раскрыто порядок функционирования страхования гражданской 

ответственности перед таможенными органами с применением книжки Международных дорожных пере-

возок с учётом Таможенной конвенции ООН о международной перевозке грузов. Выводы исследования. 

Страховые организации Респулики Белорусь повышают востребованность страхования гражданской от-

ветственности перед таможенными органами с применением книжки Международных дорожных перево-

зок и популяризировать его среди резидентов страны. Это будет способствовать развитию не только 

страхового рынка в стране, но и поддерж-нию статуса Республики Беларусь как экспортоориентирован-

ной страны.  

Ключевые слова:  

страхование, грузовые перевозки, таможня, лимит, страховой взнос. 
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VOLUNTARY INSURANCE OF CIVIL LIABILITY TO CUSTOMS AUTHORITIES 
 

Formulation of the problem. Formulation of the problem. At present, in the conditions of the development 

of trade, international transportation is becoming more significant. However, despite this, insurance of civil lia-

bility to the customs authorities with the use of the International Road Transport Book in the Republic of Belarus 

shows a negative trend. The purpose of the research is to explore the features of civil liability insurance to cus-

toms authorities using the International Road Transport booklet in the Republic of Belarus and analyze its dy-

namics, as well as to identify possible trends in its development. The object of the research is the features and 

practical procedures for voluntary insurance of civil liability to customs authorities using the book of Interna-

tional road traffic in the Republic of Belarus. Methods used of the research. The use of the induction method 

allowed us to designate ways to improve the procedures for voluntary insurance of civil liability to the customs 

authorities. The hypothesis of the research. The negative tendency of civil liability insurance to customs authori-

ties is partly related to restrictive conditions, under which the carriage of goods under the International Road 

Traffic System can be carried out. The statement of basic materials. The Convention on International Road 

Transport defines the carriage of goods carried without intermediate transshipment in road vehicles, their com-

positions or containers, crossing one or more borders, from the customs of departure to the customs of destina-

tion, provided that a certain part of the International Road Transport operation between its beginning and end is 

made by road. Goods transported in accordance with the International Road Transport Procedure are exempt not 

only from paying or depositing in the intermediate tariffs of import and export duties and taxes, but also from 

customs inspection in them. Originality and practical significance of the research. The procedure for the opera-

tion of civil liability insurance to customs authorities with the use of the International Road Transport booklet, 

taking into account the UN Customs Convention on the International Carriage of Goods, is disclosed. Conclu-

sions of the research. Insurance organizations of the Republic of Belarus increase the demand for insurance of 

civil liability to the customs authorities using the book of International road traffic and popularize it among resi-

dents of the country. This will contribute to the development of not only the insurance market in the country, but 

also the maintenance of the status of the Republic of Belarus as an export-oriented country. 

Key words: 

insurance, freight, customs, limit, insurance premium. 
 

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ПЕРЕД МИТНИМИ ОРГАНАМИ 

 

Постановка проблеми. В даний час в умовах розвитку торгівлі міжнародні перевезення набувають 

більшої значущості. Однак, незважаючи на це, страхування цивільної відповідальності перед митними 

органами із застосуванням книжки Міжнародних дорожніх перевезень в Республіці Білорусь демонструє 

негативну тенденцію. Мета статті – дослідити особливості страхування цивільної відповідальності 

перед митними органами із застосуванням книжки Міжнародних дорожніх перевозокв Республіці Біло-

русь та проаналізувати його динаміку, а також позначити можливі тенденції його розвитку. Об'єкт дос-

лідження – особливості та практичні процедури добровільного страхування цивільної відповідальності 

перед митними органами із застосуванням книжки Міжнародних дорожніх перевезень в Республіці Біло-

русь. Методи, використані в дослідженні. Застосування методу індукції дозволило окреслити напрямки 

вдосконалення процедур добровільного страхування цивільної відповідальності перед митними органа-

ми. Гіпотеза дослідження. Негативна тенденція страхування цивільної відповідальності перед митними 

органами частково пов'язана з обмежуючими умовами, при дотриманні яких може здійснюється переве-

зення товарів по системі Міжнародних дорожніх перевезень. Виклад основного матеріалу. Конвенція 

Міжнародних дорожніх перевезень визначає перевезення вантажів, що здійснюються без їхнього промі-

жного перевантаження в дорожніх транспортних засобах, їх складах або контейнерах, з перетином одно-

го або декількох кордонів, від митниці місця відправлення до митниці місця призначення, за умови, що 

певна частина операції Міжнародних дорожніх перевезень між її початком і кінцем проводиться автомо-

більним транспортом. Товари, що перевозяться за процедурою Міжнародних дорожніх перевезень, звіль-

няються не тільки від сплати або депозиту в проміжних та-можна ввізних і вивізних мит і податків, а й 

від митного огляду в них. Оригінальність і практичне значення дослідження. Розкрито порядок функці-

онування страхування цивільної відповідальності перед митними органами із застосуванням книжки Мі-

жнародних дорожніх перевезень з урахуванням Митної конвенції ООН про міжнародне перевезення ван-

тажів. Висновки дослідження. Страхові організації Респулікі Білорусь підвищують затребуваність стра-

хування цивільної відповідальності перед митними органами із застосуванням книжки Міжнародних до-

рожніх перевезень та популяризувати його серед резидентів країни. Це буде сприяти розвитку не тільки 

страхового ринку в країні, але і з постач-ня статусу Республіки Білорусь як експортоорієнтованої країни. 

Ключові слова: 

страхування, вантажні перевезення, митниця, ліміт, страховий внесок. 
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Постановка проблемы. Данный вид 

страхования появился начал своё развитие с 

момента подписания в 1975 г. «Таможенной 

конвенции о международной перевозке гру-

зов с применением книжки МДП» (Конвен-

ции МДП). Динамичные процессы глобали-

зации и интеграции экономик мировых стран, 

включая и сферу страхования, требует адап-

тации условий страхования, затрагивающего 

международные перевозки к основным со-

временным тенденциям. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Вопросами развития страхова-

ния внешнеэкономической деятельности в 

целом и страхованием гражданской ответ-

ственности перед таможенными органами с 

применением книжки МДП в РБ занимались 

такие белорусские ученые как С.Р. Василев-

ский, Т.А. Верезубова, М.А. Зайцева, М.Е. 

Карпицкая, Г.М. Корженевская. 

Цели статьи – исследовать особенно-

сти страхования гражданской ответственно-

сти перед таможенными органами с приме-

нением книжки МДП в РБ и проанализиро-

вать его динамику, а также обозначить воз-

можные тенденции его развития. 

Изложение основного материала ис-

следования. Конвенция МДП определяет 

перевозки грузов, осуществляемые без их 

промежуточной перегрузки в дорожных 

транспортных средствах, их составах или 

контейнерах, с пересечением одной или не-

скольких границ, от таможни места отправ-

ления до таможни места назначения, при 

условии, что определенная часть операции 

МДП между её началом и концом произво-

дится автомобильным транспортом. Товары, 

перевозимые по процедуре МДП, освобож-

даются не только от уплаты или депозита в 

промежуточных таможнях ввозных и вывоз-

ных пошлин и налогов, но и от таможенного 

досмотра в них. Сбор за таможенное оформ-

ление книжек МДП в этих таможнях не взи-

мается. Такая ситуация бесспорно коррели-

рует с государственной политикой, согласно 

которой предусмотрено множество других 

налоговых льгот и преференций, направлен-

ных на развитие страхового рынка в РБ [1]. 

Общие правила применения системы 

МДП: 

- таможни отправления должны нахо-

диться в одной стране; 

- таможни назначения должны быть не 

более чем в двух странах; 

- общее количество таможен отправле-

ния и назначения не должно превышать че-

тырех. 

Основным документом при осуществ-

лении перевозки по процедуре МДП является 

книжка МДП (CARNET TIR), выдаваемая 

Белорусской ассоциацией международных 

автомобильных перевозчиков (БАМАП). 

Белорусская ассоциация международ-

ных автоперевозчиков, выдавая книжки МДП, 

несёт ответственность перед Международной 

ассоциацией и её членами за соблюдение бе-

лорусскими членами ассоциации требований 

Конвенции МДП и в частности за уплату 

сумм, связанных с нарушениями этих требо-

ваний. Поэтому в качестве обеспечения при 

выдаче книжек МДП Белорусская ассоциация 

принимает три вида гарантий: 

1) депонирование суммы в размере 

максимальной ответственности, которую мо-

жет нести перевозчик в результате наруше-

ния требований Конвенции МДП; 

2) гарантию банка на необходимую 

сумму; 

3) страховой полис, покрывающий все 

риски [2], возникающие при осуществлении 

операции МДП, не зависимо от характера не-

благоприятного события, однако условия по-

лиса в обязательном порядке должны соот-

ветствовать требованиям Международной 

ассоциации автоперевозчиков, которая реко-

мендует страховой полис как наиболее при-

емлемую форму обеспечения. 

Осуществлять перевозку по процедуре 

МДП имеет право держатель книжки МДП – 

предприятие-резидент, оказывающее услуги 

по перевозке грузов в международном сооб-

щении и являющееся членом национальной 

ассоциации международных автомобильных 

пере-возчиков (в Республике Беларусь – 

БАМАП). 

На каждое транспортное средство или 

контейнер оформляется одна книжка МДП, 

причём она действительна только для осу-

ществления одной перевозки. Оформление её 

производится в месте погрузки, как правило, 

грузоотправителем. Получив заполненную 

книжку МДП, представитель перевозчика 

должен убедиться в правильности её оформ-

ления. Он заверяет своей подписью указан-

ные в ней сведения на всех заполненных от-

рывных листах, т.е. перевозчик подтверждает 

достоверность сведений о грузе. Книжка 

МДП после завершения перевозки с соответ-

ствующими печатями таможни назначения 
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или таможни вывоза возвращается перевоз-

чику и служит подтверждением надлежащего 

завершения процедуры МДП. 

Суть страхования МДП заключается в 

том, что страхованием покрывается ответ-

ственность перед таможенными органами по 

обязательствам, возникшим в случае причи-

нения вреда страхователем, вытекающая из 

использования в системе международной га-

рантийной цепи каждой книжки МДП, вы-

данной в период действия страхового полиса. 

Не страхуется только ответственность перед 

таможенными органами при использовании 

страхователями книжки МДП «Табак – алко-

голь». 

По правилам страхования ответствен-

ности автоперевозчика перед таможенными 

органами объектом страхования являются 

имущественные интересы страхователей, 

связанные с выполнением ими операций 

МДП. 

МСАТ разработал Специальные усло-

вия страхования МДП, которые в обязатель-

ном порядке включаются в полис националь-

ных страховщиков. 

Страхователями являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие международные перевозки 

грузов с применением книжки МДП. 

На страхование принимаются: 

1) гражданская ответственность страхо-

вателя перед таможенными органами в си-

стеме международной гарантийной цепи по 

уплате причитающихся ввозных и вывозных 

пошлин и сборов, включая проценты за про-

срочку платежей; 

2) убытки, связанные с предотвращени-

ем или уменьшением размера ущерба вслед-

ствие случайного повреждения таможенных 

печатей и пломб, необходимостью перегруз-

ки груза на другое транспортное средство, 

полным или частичным уничтожением груза; 

3) расходы по расследованию обстоя-

тельств и защите интересов страхователя в 

судебных и арбитражных органах по проис-

шествиям, ответственность за которые возла-

гается на страхователя. 

Лимит ответственности отличается в 

различных странах. В РБ он установлен в 

размере 50 000 долларов США по каждой 

книжке МДП. 

Размер страхового взноса устанавлива-

ется в фиксированной сумме за каждую 

книжку МДП, но определение его размера 

осуществляется индивидуально для каждого 

страхователя на основе информации, которая 

указана в заявлении на страхование. Расчёт 

суммы страхового взноса осуществляется на 

базе количества книжек МДП, планируемых 

к приобретению перевозчиком в течение сро-

ка действия страхового полиса. В конце пе-

риода страхования производится перерасчёт 

суммы страхового взноса с учётом фактиче-

ского количества приобретённых книжек 

МДП. Уплата взноса может производиться в 

любой валюте по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на день уплаты. 

Страховой взнос может уплачиваться 

двумя способами: 

1) единовременно, в случае, если коли-

чество книжек МДП по первой заявке равно 

количеству книжек МДП, предлагаемых на 

страхование; 

2) по частям, в случае, если количество 

книжек МДП по первой заявке меньше коли-

чества книжек МДП, предлагаемых на стра-

хование. 

Страховой полис подписывается стра-

хователем и страховщиком, к нему в обяза-

тельном порядке прилагается заявка на 

книжки МДП, которые страхователь намере-

вается получить в БАМАП в течение срока 

действия полиса. Заявка оформляется в двух 

экземплярах, по одному для страховщика и 

страхователя на каждую фактически получа-

емую партию книжек МДП. 

Период ответственности страховщика 

по договору страхования совпадает с огово-

ренным в страховом полисе сроком действия 

договора. Если срок действия книжек МДП 

истекает или операция МДП завершается за 

пределами периода страхования, то ответ-

ственность страховщика распространяется на 

весь период действия книжки МДП или до 

завершения операции МДП, при условии, что 

книжка МДП выдана или операция МДП 

начата в течение установленного в страховом 

полисе периода страхования. 

Страховое покрытие, требуемое МСАТ, 

не является страховым в обычном понимании 

этого термина. Скорее его можно охаракте-

ризовать как гарантийное, т.е. перевозчик, 

оплативший страховую премию, не является 

выгодоприобретателем (получателем страхо-

вого возмещения) по договору страхования. 

Выгодоприобретатель – гарантийная система 

МДП в лице национального объединения, 

базирующегося в стране, где имело место 

нарушение процедуры МДП. 
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Механизм выплаты страхового возме-

щения может быть задействован только в том 

случае, когда таможенные органы не имеют 

возможности востребовать таможенные по-

шлины и сборы у непо-средственных нару-

шителей процедуры МДП или перевозчиков 

– держателей книжек МДП. 

Страховым случаем является факт при-

знания и оплаты МСАТ претензии, предъяв-

ленной таможенными органами международ-

ной гарантийной цепи в связи с нарушением 

процедуры, предусмотренной Конвенцией 

МДП, и неисполнением перевозчиком своих 

обязательств в соответствии с Декларацией 

обязательств. 

Страхованием не покрывается ответ-

ственность перед таможенными органами, 

возникшая в результате: нарушения страхо-

вателем или его служащими операций или 

процедуры перевозки грузов с применением 

книжки МДП, включая предоставление кни-

жек МДП другому перевозчику; перевозок 

особо ценных грузов, к которым относятся 

слитки драгоценных металлов, драгоценные 

камни, банкноты, монеты, дорожные и бан-

ковские чеки, облигации, платежные сред-

ства, ценные бумаги иного рода и грузы, для 

перевозок которых требуется получение спе-

циальных транзитных таможенных докумен-

тов, кроме книжек МДП; перевозки грузов, 

но не связанной с нарушением операций или 

процедуры перевозки с применением книжки 

МДП.  

Договор страхования заключается на 

срок до 1 года. Ответственность страховщика 

по договору страхования распро-страняется 

на операции МДП в течение установленных 

сроков действия книжек МДП в рамках ого-

воренного в страховом полисе срока страхо-

вания. Она начинается с момента оформле-

ния книжки МДП в таможне места отправле-

ния и заканчивается в момент оформления её 

в таможне места назначения. Обе стороны 

договора страхования – страхователь и стра-

ховщик – имеют право на расторжение стра-

хового договора. При этом страховая премия 

может возвращаться полностью или частично, 

либо не возвращаться страхователю. Это за-

висит от причины расторжения страхового 

договора. 

В случае существенного изменения об-

стоятельств, которые стороны учитывали при 

заключении договора страхования, в частно-

сти расширения сферы применения Конвен-

ции МДП при изменении максимальных раз-

меров гарантий, предоставленных БАМАП 

таможенным органам, страховщик вправе 

потребовать изменения условий договора 

страхования. Если страхователь возражает 

против изменения условий договора страхо-

вания, то договор расторгается, а страховщик 

возвращает страхователю страховой взнос по 

не использованным книжкам МДП за выче-

том понесенных расходов. Возврат произво-

дится в безналичном порядке в течение 10 

рабочих дней со дня получения страховщи-

ком по его запросу письменного подтвержде-

ния БАМАП факта неиспользования и воз-

врата (сдачи) соответствующих книжек МДП 

в архив МСАТ. 

Договор страхования действует только 

на территории, направлении или в рамках 

маршрута перевозки, указанных в страховом 

полисе. 

Страхователь обязан информировать 

страховщика в установленный срок о наступ-

лении любого события или происшествия, 

последствия или результаты которых могут 

служить основанием для возникновения 

страхового случая и предъявления требова-

ний по выплате страхового возмещения, а 

также уведомлять об этом БАМАП незамед-

лительно. Такими событиями могут быть: 

утеря, хищение или повреждение книжки 

МДП; наличие оговорок на корешках книжки 

МДП; неоформление книжки МДП таможен-

ными органами при выезде из страны, тран-

зите или в месте назначения; нарушения вы-

полнения транспортной перевозки по при-

чине дорожно-транспортного происшествия, 

несчастного случая или других происшествий; 

любой инцидент с таможенными органами. 

При наступлении перечисленных и дру-

гих событий страхователь обязан также 

предпринять все возможные меры для 

предотвращения или уменьшения послед-

ствий происшествия в целях снижения суммы 

причиненного ущерба. Если ответственность 

страхователя возникает по вине третьих лиц, 

то он должен предпринять все необходимые 

меры и формальности для документального 

закрепления своих прав требования к этим 

лицам при предъявлении в будущем регресс-

ного иска. Выплата страхового возмещения 

производится не страхователю, а МСАТ в 

размере суммы, предварительно оплаченной 

МСАТ после рассмотрения дела таможенны-

ми органами. Поэтому такие выплаты рас-

сматриваются как суммы возмещения, при-

читающиеся заинте-ресованным таможенным 
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органам соответствующих стран. Порядок 

выплаты страхового возмещения следующий. 

Страховщик должен получить от МСАТ все 

необходимые документы, которые подтвер-

ждают факт страхового случая и размер 

ущерба: письменное извещение об убытке; 

претензии-требования таможенных органов о 

возмещении убытка; документы, подтвер-

ждающие факт оплаты убытка. 

После получения всех необходимых 

документов страховщик в установленный 

срок составляет акт о страховом случае и вы-

плачивает страховое возмещение. 

Страхователь обязан уведомить стра-

ховщика обо всех возме-щениях, полученных 

от других лиц, включая лиц, виновных в при-

чинении вреда страхователю; от других стра-

ховых компаний в случае двойного страхова-

ния в отношении ущерба, покрываемого 

страховщиком по данному виду страхования. 

Если страхователь смог доказать, что при 

краже, грабеже, разбое им были предприняты 

все необходимые меры безопасности и 

предосторожности, которые требовались при 

данных обстоятельствах, то страховщик отка-

зывается от осуществления регрессного права 

к перевозчику. 

Если страхователь смог доказать, что 

ни он, ни его работники не виновны и с его 

помощью был определен виновник ущерба, 

то право страховщика на регресс к перевоз-

чику приостанавливается. К страховщику пе-

реходит право требования к виновной сто-

роне, прямо или косвенно причинившей 

ущерб. В случае невозможности дока-

зательства виновности третьих сторон ответ-

ственность за удовлет-ворение регрессного 

требования лежит на страхователе. 

Добровольное страхование граждан-

ской ответственности перед таможенными 

органами согласно Таможенной конвенции о 

международной перевозке грузов с примене-

нием книжки МДП в Республике Беларусь 

проводят БРУСП «Белгосстрах», БРУПЭИС 

«Белэксимгарант» и ЗАСО «ТАСК». Его ре-

гламентируют локальные нормативно-

правовые документы страховых организаций, 

осуществляющих данный вид страхования, 

которые разработаны в соответствии с дей-

ствующим национальным и международным 

законодательством: 

1. Правила №74 «Добровольное страхо-

вание гражданской ответственности перевоз-

чика перед таможенными органами (согласно 

Таможенной конвенции о международной 

перевозке грузов с применением книжки 

МДП, 1975 г.)» (в ред. от 28.06.2016 № 635) – 

БРУСП «Белгосстрах» [3]; 

2. Правила № 8 «Добровольное страхо-

вание гражданской ответственности перевоз-

чика перед таможенными органами (согласно 

Таможенной конвенции о международной 

перевозке грузов с применением книжки 

МДП, 1975 г.)» – БРУПЭИС «Белэксимга-

рант» [4]; 

3. Правила № 23 «Добровольное стра-

хование гражданской ответственности пере-

возчика перед таможенными органами» - 

ЗАСО «ТАСК» [5]. 

Основные условия, которые предлагают 

белорусские страховые организации в совре-

менных условиях по добровольному страхо-

ванию гражданской ответственности перед 

таможенными органами с применением 

книжки МДП можно наглядно представить в 

табл. 1. 

Основной страховой организацией как 

на страховом рынке в целом, так и осуществ-

ляющей добровольное страхование граждан-

ской ответственности перед таможенными 

органами с применением книжки МДП, явля-

ется БРУСП «Белгосстрах». В настоящее 

время вопреки положительно динамики раз-

вития страхового рынка в РБ [6], наблю-

дается негативная тенденция снижения сумм 

страховых взносов по исследуемому виду 

страхования в стране, и в БРУСП «Белгос-

страх» в частности. Страховые взносы по 

нему в 2015, 2016 и 2017 годах составили со-

ответственно 912 299.70; 729 870.61 и 

378 977.98 белорусских рублей соответствен-

но. 

Что касается структуры, то: в 2015 г. – 

5,52 % от суммы страховых взносов по доб-

ровольным видам страхования БРУСП «Бел-

госстрах» и 5.35 % от общего объёма страхо-

вых взносов по всем видам страхования 

БРУСП «Белгосстрах»; в 2016 г. – 2.11 % от 

суммы страховых взносов по добровольным 

видам страхования БРУСП «Белгосстрах» и 

2.09 % от общего объёма страховых взносов 
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по всем видам страхования БРУСП «Белгос-

страх»; в 2017 г. – 1.98 % от суммы страхо-

вых взносов по добровольным видам страхо-

вания БРУСП «Белгосстрах» и 1.92 % от об-

щего объёма страховых взносов по всем ви-

дам страхования БРУСП «Белгосстрах». 

Страховые взносы поступали лишь в Цен-

тральный аппарат БРУСП «Белгосстрах». 

Стоит также отметить, что помимо 

названных выше организаций, РУП «Бело-

русская национальная перестраховочная ор-

ганизация» также уделяет внимание необхо-

димости развития добровольного страхова-

ния гражданской ответственности перед та-

моженными органами с применением книжки 

МДП. Так, согласно бизнес-плана развития 

на 2018 год названной организации, основ-

ными положениями касательно исследуемого 

вида страхования являются [4]: 

1. Согласно договору квотного пропор-

ционального перестрахования и ретроцессии 

гражданской ответственности перевозчика 

перед таможенными органами в рамках кон-

венции МДП 1975 года, государственное 

предприятие принимает в перестрахование 

65 % ответственности по договору с после-

дующим её размещением в размере 50 % от-

ветственности через брокера в синдикатах 

Lloyd’s (Великобритания). 

Т а б л и ц а  1 

Различия по основным условиям страхования (Differences in basic insurance conditions) 

Показатель 
БРУСП 

«Белгосстрах» 
ЗАСО «ТАСК» 

БРУПЭИС 

«Белэксимгарант» 

Лимит ответственности (в 

отношении каждой книжки 

МДП) 

до 100 000 Евро до 50 000 дол-

ларов США 

ограничен суммой, истребу-

емой таможенными органа-

ми каждой страны места 

нарушения таможенной 

процедуры МДП 

Годовой агрегатный лимит 

ответственности по всем 

книжкам МДП, выданным 

Ассоциацией за один ка-

лендарный год 

2 000 000 швейцар-

ских франков 

 20 000 000 швейцарских 

франков 

Срок страхования от 1 дня до 1 года от 1 дня до 1 

года 

от 1 дня до 1 года 

Базовый страховой тариф - в отношении 4-х 

листовых книжек 

МДП – 3.3 дол. 

США; 

- в отношении 6-ти 

листовых книжек 

МДП – 3.3 дол. 

США; 

- в отношении 14-ти 

листовых книжек 

МДП – 6.3 дол. 

США; 

- в отношении 20-ти 

листовых книжек 

МДП – 6.3 дол. США. 

10 дол. США 

(на одну книж-

ку) 

10 дол. США (на одну 

книжку) 

Дополнительные условия   При уплате страхового 

взноса в белорусских рублях 

к базовому страховому та-

рифу дополнительно приме-

няется корректировочный 

коэффициент 1.3 

Источник: разработано авторами 
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В связи с решением Международного 

союза автомобильного транспорта (МСАТ) c 

1 октября 2012 г. «Miller Insurance Services 

LLP» (Великобритания) назначен брокером 

Lloyd’s, ответ-ственным за размещение кни-

жек МДП. Максимальный размер возмеще-

ния по книжке МДП по итогам 2017 г. со-

ставляет 100 000 Евро; 

2. За 2017 год объём подписанной пере-

страховочной премии из-за рубежа составил 

12 022.9 тыс. рублей, или 108,3 % от плана на 

2017 год (план – 11 100.0 тыс. рублей): при 

этом объём премии, переданной в ретроцес-

сию, составил 39 987.6 тыс. рублей, из кото-

рых зарубежным партнёрам передано 

33 287.9 тыс. рублей, или 83.2 %, в том числе 

по страхованию ответственности перед та-

моженными органами (МДП) – 183.5 тыс. 

рублей. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Стоит отметить, что страхо-

вые организации РБ намерены повышать вос-

требованность страхования гражданской от-

ветственности перед таможенными органами 

с применением книжки МДП и популяризи-

ровать его среди резидентов страны. В этой 

связи и РУП «Белорусская перестраховочная 

организация» обозначила некоторые задачи в 

данной сфере: 

1. Перестрахование части гражданской 

ответственности по добровольному страхо-

ванию ответственности перевозчика перед 

таможенными органами в рамках Конвенции 

МДП 1975 года в объёме 172.5 тыс. рублей 

является одним из основных направлений 

стратегии деятельности государственного 

предприятия в 2018 г.; 

2. Государственное предприятие пере-

дает в ретроцессию брокерской компании 

«Miller Insurance Services LLP» (Великобри-

тания) 50 % ответственности по доброволь-

ному страхованию ответственности перевоз-

чика перед таможенными органами в рамках 

Конвенции МДП 1975 г. По данному догово-

ру в 2018 г. государственное предприятие 

планирует передать 135 тыс. рублей зару-

бежным перестраховщикам; 

3. Прогноз поступления перестраховоч-

ной премии: в бизнес-плане на 2018 г. преду-

смотрен темп роста начисленной перестрахо-

вочной премии в размере 110.5 % от начис-

ленной в 2017 году, что составит 94 300.0 

тыс. рублей. Выполнение планируемого объ-

ёма пере-страховочной премии предполага-

ется достичь в том числе за счёт реализации 

договора перестрахования части ответствен-

ности по добровольному страхованию граж-

данской ответственности перевозчика перед 

таможенными органами в рамках Конвенции 

МДП 1975 года – 172.50 тыс. рублей. Осу-

ществление поставленной задачи будет про-

исходит в рамках мероприятий в области пе-

рестрахования в результате реализации дого-

вора квотного пропорционального пере-

страхования и ретроцессии гражданской от-

ветственности перевозчика перед таможен-

ными органами. В соответствии с данным 

договором государственное предприятие 

принимает в перестрахование риски граж-

данской ответственности перевозчика перед 

таможенными органами, застрахованные на 

условиях сострахования БРУСП «Белгос-

страх» и БРУПЭИС «Белэксимгарант». 

Таким образом, можно свидетельство-

вать о принятии мер страховыми организаци-

ями по развитию страхования гражданской 

ответственности перед таможенными орга-

нами с применением книжки МДП. Его рост 

будет способствовать развитию не только 

страхового рынка в стране, но и поддержа-

нию статуса Республики Беларусь как экс-

портоориентированной страны. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДІАГНОСТУВАННЯ РИЗИКУ 

БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

DOI: 10.32620/cher.2019.1.09 

Постановка проблеми. В Україні питання діагностики ризику банкрутства актуалізується на 

тлі трансформаційних процесів в економіці. Вимушена переорієнтація на нові ринки і зміни в сталих 

господарських ланцюгів роблять особливо вразливими підприємства машинобудування. Тому наразі 

важливо завчасно виявляти проблеми з платоспроможністю і ступінь ризику настання банкрутства 

підприємств саме цієї галузі. Мета статті – обґрунтувати методику добору і сформувати систему 

показників, які забезпечать діагностування ступеню ризику банкрутства на основі даних фінансової 

звітності підприємства. Об’єктом дослідження є підприємства машинобудування України та процес 

формування системи показників, які дозволять визначити ступінь ризику банкрутства суб’єктів гос-

подарювання цієї галузі. Методи, використані в дослідженні: методи наукового пізнання, а саме 

аналіз і синтез, індукція, вимірювання, спостереження, формалізація, логіко-аналітичні прийоми, а 

також методологічний апарат фінансового аналізу та математичної статистики. Основною гіпотезою 

дослідження є припущення, що процес відбору показників, що ґрунтується на методах математичної 

статистики дозволить уникнути упередженості інших недоліків, які знижують якість діагностування 

банкрутства підприємств. Виклад основного матеріалу. Існуючі моделі діагностики банкрутства 

мають суттєві недоліки в частині підходу до відбору показників і кількості класів до яких може від-

носитись підприємство в залежності від наявного ступеню ризику банкрутства. Тому авторами було 

запропоновано власний підхід для відбору діагностично значущих фінансових коефіцієнтів на базі t-

критерію Стьюдента, U-тесту Манна-Уітні та коефіцієнту кореляції. Та на його основі сформовано 

систему показників діагностування банкрутства. Оригінальність та практична значимість дослі-

дження полягає в тому, що математично обґрунтовано систему показників, яка максимально підкре-

слює приналежність машинобудівного підприємства до того чи іншого класу ризику банкрутства, 

що відповідає сучасним принципам доказових досліджень. Висновки та перспективи подальших 

досліджень: на основі визначеної системи показників буде побудовано модель діагностування банк-

рутства машинобудівних підприємств України. 

Ключові слова:  

діагностування банкрутства, система показників, параметричні критерії, непараметричні кри-

терії, фінансові коефіцієнти, підприємства машинобудування, ризик банкрутства. 
 

FORMATION OF THE INDICATORS SYSTEM FOR DIAGNOSTIC MACHINE-BUILDING 

ENTERPRISES FAILURE RISK 
 

Formulation of the problem. The issues of failure risk diagnosing were actualized in Ukraine against 

the background of transformation processes in the economy. Enterprises are particularly vulnerable due to 

the forced reorientation to new markets and changes in permanent business relations. Therefore, it is now 

important to identify in insolvency problems and the risk of enterprises’ failure of this industry. The pur-

pose of the research is to substantiate the method of selection and form a system of indicators that will pro-

vide diagnostics of the failure risk based on the financial statements of the company. The subject of the re-

 

1
 Соломянова-Кирильчук Катерина Олегівна, аспірант кафедри «Фінанси», Національний аероко-

смічний університет ім. М. Є. Жуковський «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна.  

Solomianova-Kirilchuk Kateryna, post-graduate student of Finance Department National Aerospace 

University «Kharkiv Aviation Institute», Kharkiv, Ukraine. 
ORCID ID: 0000-0003-1920-4321 

e-mail: solomyanova-kirilchuk@ukr.net 
2
 Гребенікова Олена Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри «Фінанси», Національний 

аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковський «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна.  

Grebenikova Olena, Ph.D. in Economics, Assistant professor of Finance Department National Aerospace 

University «Kharkiv Aviation Institute», Kharkiv, Ukraine. 
ORCID ID: 0000-0003-2695-4630 

e-mail: grebenikova@ukr.net 



 

 

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
(

3
3

)
/

2
0

1
9

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 68 - 

search is the Ukrainian machine-building enterprises and the process of forming a system of indicators, 

which will determine the failure risk of business entities. The methods of the research: methods of scientific 

knowledge, such as analysis and synthesis, induction, measurement, observation, formalization, logical and 

analytical techniques, as well as the methodological apparatus of financial analysis and mathematical statis-

tics. The hypothesis of the research is the assumption that the process of selecting indicators based on the 

methods of mathematical statistics will avoid bias of other shortcomings that reduce the quality of enter-

prises’ failure diagnosing. The statement of basic materials. The existing models of failure diagnostics have 

serious shortcomings in terms of the approach to the selection of indicators and the number of classes, 

which the enterprise may belong to, depending on the existing risk of bankruptcy. Therefore, the authors 

proposed their own approach to the selection of diagnostically significant financial ratios based on the Stu-

dent's t-test, the Mann-Whitney U-test and the correlation coefficient. A system of indicators of failure di-

agnosing has formed based on this approach. The originality and practical significance of the research is 

that a system of indicators is mathematically substantiated, what corresponds to the modern principles of 

evidence-based research and maximally emphasizes that the machine-building enterprise belongs to a par-

ticular failure risk class. Conclusions and perspectives of further research: the researchers are going to 

build a failure diagnostic model for Ukrainian machine-building enterprises based on the determined system 

of indicators. 

Key words:  
failure diagnostic, a system of indicators, parametric criteria, non-parametric criteria, financial ratios, 

machine-building enterprises, failure risk. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИАГНОСТИРОВАНИ РИСКА 
БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Постановка проблемы. В Украине вопросы диагностирования риска банкротства актуализирова-

лись на фоне трансформационных процессов в экономике. Из-за вынужденной переориентации на новые 

рынки и изменения постоянных хозяйственных связей особенно уязвимыми являются предприятия ма-

шиностроения. Поэтому сейчас важно заблаговременно выявлять проблемы с платежеспособностью и 

степень риска наступления банкротства предприятий именно этой отрасли. Цель статьи – обосновать 

методику отбора и сформировать систему показателей, которые обеспечат диагностику степени риска 

банкротства на основе данных финансовой отчетности предприятия. Объектом исследования являются 

предприятия машиностроения Украины и процесс формирования системы показателей, которая позволит 

определить степень риска банкротства субъектов хозяйствования этой отрасли. Методы, используемые в 

исследовании: методы научного познания, а именно анализ и синтез, индукция, измерения, наблюдения, 

формализация, логико-аналитические приемы, а также методологический аппарат финансового анализа и 

математической статистики. Основной гипотезой исследования является предположение, что процесс 

отбора показателей, основанный на методах математической статистики, позволит избежать предвзято-

сти других недостатков, которые снижают качество диагностирования банкротства предприятий. Изло-
жение основного материала. Существующие модели диагностики банкротства имеют серьёзные недо-

статки в части подхода к отбору показателей и количества классов, к которым может относиться пред-

приятие в зависимости от имеющейся степени риска банкротства. Поэтому авторами был предложен 

собственный подход к отбору диагностически значимых финансовых коэффициентов на базе t-критерия 

Стьюдента, U-теста Манна-Уитни и коэффициента корреляции. На основе этого подхода сформирована 

система показателей диагностирования банкротства. Оригинальность и практическая значимость ис-

следования заключается в том, что математически обоснована система показателей, соответствующая 

современным принципам доказательных исследований, которая максимально подчеркивает принадлеж-

ность машиностроительного предприятия к тому или иному классу риска банкротства. Выводы и пер-

спективы дальнейших исследований: на основе сформированной системы показателей будет построена 

модель диагностирования банкротства машиностроительных предприятий Украины. 

Ключевые слова:  
диагностирование банкротства, система показателей, параметрические критерии, непараметриче-

ские критерии, финансовые коэффициенты, предприятия машиностроения, риск банкротства. 

 

Постановка проблеми. В країнах з ві-

льним ринком механізм банкрутства дозволяє 

природним чином регулювати відносини між 

суб’єктами економічних відносин і забезпе-

чувати механізми здорової конкуренції. В 

Україні останніми роками розпочато глибин-

ні реформи, що відкривають нові можливості 

для розвитку економіки держави, але можуть 

послабити стан окремих учасників ринку, які 

з тих чи інших причин неспроможні своєчас-
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но і адекватно відреагувати на зміни [1, 2]. 

Таким чином, в Україні питання завчасної 

діагностики, профілактики і подолання кри-

зових явищ залишаються актуальними.  

Підприємство будь якої галузі й розмі-

ру може виявитися нездатним розрахуватися 

за своїми борговими зобов’язаннями. Тобто в 

залежності від поточної ситуації усі підпри-

ємства мають певний ступінь ризику непла-

тоспроможності і банкрутства. Масове погі-

ршення ситуації може викликати системні 

економічні проблеми. Тому важливо своєча-

сно діагностувати проблеми і вжити превен-

тивних заходів. 

Машинобудування завжди було важли-

вою ланкою у народному господарстві Укра-

їни, що відмічають і інші дослідники [3]. Під 

час криз воно виявлялось однією з найстій-

кіших галузей. Окрім того, продукція наукомі-

стких інноваційних галузей формує максима-

льну додану вартість і є характерною для країн 

з високим потенціалом. Зазначені факти зумо-

вили актуальність дослідження ризиків банк-

рутства і кризових процесів саме у цій галузі. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Питаннями діагностування банкрутства за-

ймалися багато зарубіжних і вітчизняних вчених, 

зокрема: Е. Альтман [4], У. Бівер, Дж. Аргенті, 

А. П. Ковальов, О. В. Максімов, Л. О. Лігоненко, 

О. О. Терещенко, А. М. Поддєрьогін, І. А. Бланк, 

Т. С. Клебанова, Е. А. Андрущак, Н. Н., Г. Д. 

Боднер [5], І. І. Нескородєва [6], Н. Н. Пойда-

Носик [7], О. Л. Тимощук [8] й інші. Незважаю-

чи на численність досліджень, запропоновані в 

них методики і моделі мають суттєві недоліки: 1) 

майже не враховується галузева складова; 2) 

відсутня градація ступенів ризику банкрутства 

підприємства; 3) моделі не оновлюються з ура-

хування макроекономічної ситуації характерної 

для конкретного часового проміжку; 4) добір 

показників для моделей, що розробляються у 

цих дослідженнях, відбувається на основі аналі-

тичних методів і експертних оцінок і, як прави-

ло, не має математичного підґрунтя, яке забез-

печує виявлення існуючих суттєвих закономір-

ностей. 

Важливість виключення зазначених недо-

ліків обумовлює необхідність розробки нових 

підходів до діагностики банкрутства. 

Аналіз позитивних і негативних рис існу-

ючих методів аналізу дозволив визначити, що 

використання кількісних є найбільш доцільним і 

зручним [9]. Враховуючи багатовимірність опи-

сання станів підприємства, як складної вироб-

ничо-економічної системи перевагу було надано 

методології дискримінантного аналізу на основі 

коефіцієнтів (показників), які розраховуються за 

даними бухгалтерської звітності і всебічно опи-

сують стан підприємства. 

Зазвичай дослідники обмежуються лише 

однією функцією, за допомогою якої отримані 

результати дискримінуються лише на два класи. 

Але в загальному випадку максимальна кіль-

кість дискримінантних функцій може дорівню-

вати кількості класів поділу без одиниці [10, с. 

126]. Тому автори визначили за необхідне побу-

дувати градаційну модель, що дозволить діагно-

стувати ступінь поточного ризику банкрутства 

підприємства, а не лише констатувати принале-

жність його до класу платоспроможних чи не-

платоспроможних. 

Отже, метою статті і першим етапом, 

який зумовлює успішність подальших розраху-

нків, є формування системи показників, на ос-

нові яких буде побудовано модель. З одного бо-

ку вони мають всебічно описувати стан підпри-

ємства, з іншого – до моделі мають увійти тіль-

ки статистично значущі показники, які найбіль-

ше характеризують різницю між наявним сту-

пенем ризику банкрутства підприємств у різних 

класах. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Добір показників було здійснено у 

декілька етапів. 

1. Визначення 4 класів, що характеризу-

ють різний ступень ризику банкрутства, і крите-

ріїв віднесення спостережень до кожного з них. 

2. Формування бази спостережень 

(об’єктів) для аналізу. Під одним спостережен-

ням маються на увазі дані бухгалтерської звіт-

ності одного машинобудівного підприємства за 

один календарний рік за 2013–2018 роки [11].  

3. Розподіл спостережень за класами. 

4. Визначення первісного пулу коефіцієн-

тів, які всебічно описують фінансово-

господарський стан підприємства. 

5. Розрахунок коефіцієнтів з п.4 для кож-

ного спостереження. 

6. Відбір статистично значущих коефіціє-

нтів, що дозволяють диференціювати об’єкти за 

класами. 
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На першому етапі було визначено чотири 

групи підприємств, які за ступенем ризику на-

стання банкрутства було поділено на: 

 малоймовірне (N – normal); 

 невеликий ризик (T – temporary 

problems); 

 висока ймовірність (I – insolvency); 

 критична ймовірність (C – crisis). 

Підприємство відносили до тієї чи іншої 

групи за принципом, який викладено у Наказі 

Міністерства економіки України «Про затвер-

дження Методичних рекомендацій щодо ви-

явлення ознак неплатоспроможності підпри-

ємства та ознак дій з приховування банкрутст-

ва, фіктивного банкрутства чи доведення до 

банкрутства, фіктивного банкрутства чи дове-

дення до банкрутства» [12]. Бо саме їх розроб-

лена для забезпечення однозначності підходів 

при оцінюванні фінансово-господарського 

стану підприємств. Однак умови рознесення 

підприємств за класами платоспроможності, 

що запропоновано у методичних рекомендаці-

ях було дещо модифіковано. Це обумовлено, 

насамперед двома причинами. По-перше, на 

основі умов, які описані у методиці, не завжди 

можливо коректно і однозначно класифікува-

ти досліджуваний об’єкт. А по-друге, загаль-

ний стан підприємств галузі, фінансова полі-

тика підприємств, а також якість звітностей 

викривлюють загальний поділ на класи підп-

риємств машинобудування. 

Отже, у табл. 1 наведено умови відне-

сення досліджуваних підприємств (спостере-

жень) до певного класу. 

Т а б л и ц я  1 

Принцип поділу досліджуваних підприємств на класи 

Клас (група) 

Критеріальні значення коефіцієнта 

Коефіцієнт 

поточної плато-

спроможності 

Коефіцієнт 

забезпечення 

власними 

засобами 

Коефіцієнт 

покриття 
Чистий прибуток 

1 2 3 4 

Низький ступінь ризику 

банкрутства 

(N-normal) 

>0 >0,1 >1,5 >0 

<0 >0 

(якщо |гр.4/гр.1|≥0,85) 

Середній ступінь ризи-

ку банкрутства 

(T-temporary) 

<0 >0,1 >1,5 >0 

(якщо |гр.4/гр.1|≤0,10) 

<0 <0 

Високий ступінь  

ризику банкрутства 

(I-insolvency) 

<0 

>0 

<0,1 1,1<Кп≤1,5 <0 

>0 <0,1 >1,5 

>0,1 <1,5 

Критичний ступінь  

ризику банкрутства 

(C-crisis) 

<0 <0,1 <1,05 <0 

Джерело: розроблено авторами на підставі [13] 

 

Аналітичним шляхом більш ніж зі 300 

спостережень для дослідження було відібрано 

172. Було вилучено підприємства з валютою 

балансу менш ніж 10 млн.грн., а також ті, що 

відрізнялися низькою якістю і неповнотою да-

них. З тих, які залишились базуючись на прин-

ципі, що представлено у таблиці 1, було сфор-

мовано чотири класи: N (22 спостереження), T 

(48 спостереження), I (73 спостереження), C (29 

спостережень). 

При формуванні первісної системи показ-

ників (коефіцієнтів) дослідники, здебільшого 

спираються на показники, що описують суто 

фінансову складову стану підприємства не при-

діляючи достатньої уваги тим, що характеризу-

ють майновий стан, основні засоби підприємст-

ва, його господарську діяльність. Але перелічені 

показники відіграють суттєву роль при діагнос-

туванні платоспроможності машинобудівних 

підприємств. 

Отже, авторами сформовано первісну 

систему коефіцієнтів (табл. 2), що найповні-

ше описує фінансово-господарський стан пі-

дприємств і найчастіше використовуються 
 



 

 

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

(
3

3
)

/
2

0
1

9
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 71 -  

Т а б л и ц я  2 

Первісна система коефіцієнтів для діагностування ступеню платоспроможності 
Номер 

показника 
Назва показника 

1 2 
Коефіцієнти майнового стану 

1 Коефіцієнт мобільності 
2 Коефіцієнт виробничого потенціалу 
3 Індекс постійного активу 
4 Коефіцієнт трансформації 
5 Частка основних засобів у активі 
6 Частка нематеріальних активів у активі 

7 Коефіцієнт зносу основних засобів 
8 Фондовіддача 
9 Рентабельність (збитковість основних засобів) 

Коефіцієнти оборотних активів 
10 Коефіцієнт оборотності запасів 
11 Частка виробничих запасів у запасах 

12 Частка незавершеного виробництва у запасах 
13 Частка готової продукції у запасах 
14 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 
15 Коефіцієнт оборотності чистої дебіторської заборгованості 
16 Забезпеченість запасів ВОЗ 
17 Забезпеченість ОА ВОЗ 

18 Співвідношення ДЗ и КЗ 
Коефіцієнти, що характеризують власний капітал 

19 Коефіцієнт оборотності ЧКЗ 
20 Коефіцієнт фінансової автономії 
21 Коефіцієнт фінансової стабільності 
22 Коефіцієнт фінансової стійкості 

23 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 
24 Коефіцієнт структури довгострокових джерел фінансування 
25 Коефіцієнт структури покриття довгострокової заборгованості 
26 Коефіцієнт концентрації короткострокової заборгованості 
27 Коефіцієнт накопичення власного капіталу 

Показники фінансової стійкості  

28 Частка ВОЗ в активах 
29 Коефіцієнт покриття запасів нормальними джерелами фінансування 
30 Коефіцієнт іммобілізації ВОЗ 
31 Коефіцієнт автономії джерел формування запасів 
32 Коефіцієнт маневреності ВОЗ 
33 Коефіцієнт Бівера 

Показники платоспроможності і ліквідності 
34 Коефіцієнт покриття 
35 Коефіцієнт швидкої ліквідності 
36 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
37 Коефіцієнт ліквідної платоспроможності 
38 Коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності власними коштами 

Коефіцієнти, що характеризують рентабельність та ділову активність 
39 Операційний цикл 
40 Фінансовий цикл 
41 Коефіцієнт оборотності власного капіталу  
42 Коефіцієнт оборотності іммобільних активів  
43 Коефіцієнт оборотності мобільних активів  

44 Коефіцієнт оборотності готової продукції 
45 Коефіцієнт оборотності незавершеного виробництва 
46 Рентабельність активів 
47 Рентабельність інвестованого капіталу 
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Продовження табл. 2 

1 2 

48 Рентабельність власного капіталу 

49 Рентабельність необоротного капіталу 

50 Рентабельність оборотного капіталу 

51 Рентабельність продукції 

52 Рентабельність операційної діяльності 

53 Рентабельність виробництва 

54 Рентабельність продажів за чистим прибутком 

55 Коефіцієнт дивідендних виплат 

56 EBIT (прибуток до вирахування відсотків і податків) 

57 Коефіцієнт відношення боргу до EBIT 

58 Рентабельність продаж на основі чистого грошового потоку 

59 Коефіцієнт тривалості обслуговування боргу 

60 Співвідношення операційного і інвестиційного потоків 

Джерело: узагальнено авторами на підставі [13, 14, 15] 

 

при комплексному фінансовому аналізі. До її 

складу увійшло 60 коефіцієнтів, перелік яких 

представлено у табл. 2. 

Далі ці показники було розраховано для 

кожного спостереження. Щоб узгодити часо-

ві розбіжності форм фінансової звітності, по-

казники балансу було взято середні за період. 

Наступний етап – відбір найбільш зна-

чущих показників діагностики ризику банк-

рутства буде здійснюватися тричі, за парами 

класів N і T, T і I, I і C., оскільки значення 

тих коефіцієнтів, що суттєво відрізняються, 

наприклад, у представників групи N і T, мо-

жуть бути дуже схожими у спостережень групи 

T і I. 

Селекція показників із первісної системи 

базується на наступних принципах: 

 відповідність системи ознак задачам ді-

агностичного дослідження; 

 можливість чіткого визначення алгори-

тмів розрахунку показників-індикаторів кризи; 

 охоплення максимальної кількості ас-

пектів діяльності підприємства; 

 лінійна незалежність один від одного 

показників, які ввійшли до системи, та макси-

мальна кореляція з тими, що не ввійшли до неї; 

 оптимальна кількість показників, яка 

дозволить, з одного боку, максимально описати 

стан підприємства, з іншого – спростити сис-

тему; 

 кожен показник має бути підпорядко-

ваний нормальному розподілу. 

Формування діагностичної системи по-

казників, що відповідає зазначеним вимогам, 

здійснювалося на основі показників t-

критерію Стьюдента, непараметричного U-

тесту Манна-Уітні і коефіцієнту кореляції.  

Розрахунки проводились за допомогою 

ППП Statistica та EXEL у декілька етапів. 

1. Для перевірки гіпотези щодо наявно-

сті статистично значущої відмінності між 

значеннями коефіцієнтів у класах, що порів-

нюються, використовуються статистичні тес-

ти для незалежних вибірок: t-критерій Стью-

дента і U-тест Манна-Уітні. Стосовно того, 

який критерій є пріоритетним існують декі-

лька думок. 

Так деякі дослідники стверджують, що 

t-критерій Стьюдента використовується, як-

що значення коефіцієнтів у обидвох класах 

підпорядковуються нормальному розподілу. 

Якщо хоча б для одного класу значення кое-

фіцієнта не підпорядковуються нормальному 

розподілу, використовується непараметрич-

ний критерій Манна-Уітні, оскільки вибірки є 

незалежними [16, c.212]. 

З іншого боку є думка, що за умови, що 

об’єм вибірки більший за 20, то розподіл U 

статистики швидко сходиться до нормально-

го [17]. У випадку даного дослідження об’єм 

кожної з вибірок перевищує 20 спостережень. 

Автори підтримують думку [18], щодо 

універсальної рекомендації – використовува-

ти обидва методи, якщо результати не будуть 

мати суттєвої різниці, приймати рішення на 

їх основі. 

Отже для кожного коефіцієнта на осно-

ві значень за двома суміжними класами роз-
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раховувалось фактичне значення критерію 

Стьюдента та U-тест. Показник відбирався до 

подальшого дослідження, якщо p-value для 

обох критеріїв був менший за 0,05. У такому 

випадку з вірогідністю 95% середні значення 

коефіцієнту за класами відрізняються., тобто 

різниця між підприємствами у різних класах 

є суттєвою і статистично достовірною. 

2. Оскільки параметричні методи мають 

більшу статистичну потужність [19] далі від-

бір ґрунтувався на критерії Стьюдента. Зна-

чення t-критерію за модулем для коефіцієнтів, 

що залишилися, було проранжовано у поряд-

ку зменшення значущості. Перший коефіці-

єнт відбирався до результуючої системи по-

казників. Кожен наступний показник порів-

нювався за коефіцієнтом кореляції з тими, що 

вже було відібрано. Якщо коефіцієнт кореля-

ції був менший за 0,5 для класів N і T, T і I, 

або за 0,4 для класів I та C, то показник дода-

вався до результуючої системи. 

Зазначені операції було здійснено для 

кожної пари класів. Таким чином, було сфо-

рмовано наступні системи показників. 

Низький/середній ступінь ризику банк-

рутства: 

 частина незавершеного виробництва у за-

пасах; 

 коефіцієнт фінансової стійкості 

 коефіцієнт іммобілізації ВОЗ; 

 коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

 коефіцієнт ліквідної платоспроможності; 

 рентабельність продажів за чистим прибу-

тком. 

Середній/високий ступінь ризику банкрутства: 

 частка основних засобів у активі 

 коефіцієнт зносу основних засобів 

 фондовіддача 

 забезпеченість запасів ВОЗ; 

 частка ВОЗ в активах; 

 коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

 коефіцієнт оборотності іммобільних акти-

вів; 

 коефіцієнт оборотності незавершеного ви-

робництва; 

 рентабельність продукції. 

Високий/критичний ступінь ризику банкрутства: 

 коефіцієнт трансформації; 

 частка основних засобів у активі; 

 коефіцієнт оборотності запасів; 

 забезпеченість ОА ВОЗ; 

 коефіцієнт структури довгострокових 

джерел фінансування; 

 частка ВОЗ в активах; 

 коефіцієнт автономії джерел формування 

запасів; 

 коефіцієнт швидкої ліквідності; 

 коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

 фінансовий цикл; 

 коефіцієнт оборотності іммобільних активів; 

 рентабельність інвестованого капіталу; 

 рентабельність виробництва. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Отже отримано системи показ-

ників, які всебічно описують досліджувані 

об’єкти і якнайбільше підкреслюють різницю 

і забезпечують максимальну дискримінацию 

спостережень між двома суміжними групами. 

На основі отриманих результатів буде побу-

довано градаційну системну математичну 

модель діагностування ризику банкрутства 

підприємств машинобудування. 
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МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЕВМ У ФІНАНСОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

DOI: 10.32620/cher.2019.1.10 

Постановка проблеми. В умовах посилення невизначеності ринкового середовища, забезпе-

чення стабільного відтворення вартості господарюючих суб’єктів актуалізує використання 

відповідних інструментів управління, зокрема, фінансової діагностики. Мета статті. Обґрунтува-

ти доцільність впровадження методів менеджменту на основі очікувань (ЕВМ) для здійснення 

фінансової діагностики ефективності діяльності господарюючих суб’єктів. Предметом дослідження 

є теоретичні положення та методичні підходи до формування системи фінансової діагностики в 

управлінні вартістю суб’єктів господарювання з урахуванням ринкових очікувань. Методи, викори-

стані в дослідженні: наукового пізнання, індукції, систематизації та теоретичного узагальнення. 

Гіпотезою стало припущення, що врахування впливу ринкових очікувань в процесі управління 

підприємствами є основою розвитку методичних засад фінансової діагностики в управлінні вартістю 

господарюючих суб’єктів на основі використання методів менеджменту ЕВМ. Виклад основного 

матеріалу. На основі результатів дослідження запропоновані підходи та система показників щодо 

здійснення фінансової діагностики та оцінювання ефективності діяльності (операційної, фінансової, 

інвестиційної) господарюючих суб’єктів. Оригінальність та практичне значення дослідження поля-

гає в обґрунтуванні методичного забезпечення фінансової діагностики орієнтованої на управління 

вартістю підприємств: методи менеджменту ЕВМ, системи показників і критеріїв оцінювання еко-

номічно доданої вартості та ефективності діяльності. Висновки дослідження. Використання методів 

менеджменту ЕВМ і фінансової діагностики дозволяє визначати відхилення внутрішньої вартості 

від ринкової та приймати відповідні управлінські рішення щодо інвестицій. 

Ключові слова:  
фінансова діагностика, управління вартістю, господарюючі суб’єкти, менеджмент на основі 

очікувань (ЕВМ), ринкові очікування, ефективність діяльності, вартість. 
 

THE METHODS OF ECONOMIC MANAGEMENT IN FINANCIAL DIAGNOSTICS OF THE 

EFFICIENCY OF THE VALUE OF THE COST OF BUSINESS ENTITIES 
 

Formulation of the problem. In the conditions of increasing uncertainty of the market environment, ensur-

ing the stable reproduction of the cost of economic entities, the use of appropriate management tools, in particu-

lar, financial diagnostics, is updated. The purpose of the research. To substantiate expediency of introduction of 

management methods on the basis of expectations (ЕВМ) for carrying out of financial diagnostics of efficiency 

of activity of economic subjects. The subject of the research is the theoretical positions and methodical ap-

proaches to the formation of the system of financial diagnostics in the management of the cost of economic enti-

ties in the light of market expectations. Methods used in the research: scientific knowledge, induction, systema-

tization and theoretical generalization. The hypothesis was that the consideration of the influence of market ex-

pectations in the process of enterprise management is the basis of the development of methodological principles 

of financial diagnostics in the management of the value of economic entities on the basis of the use of manage-

ment methods of the EBM. Presenting main material. On the basis of the research results, the approaches and 

the system of indicators for the implementation of financial diagnostics and assessment of the effectiveness of 

activities (operational, financial, investment) of economic entities are proposed. The originality and practical 

value of the research is to substantiate the methodical provision of financial diagnostics of cost-oriented enter-

prises: the management methods of the EBM, the system of indicators and criteria for assessing the economically 

added value and efficiency of the activity. Conclusions of the research. The use of EBM management techniques 

and financial diagnostics allows you to determine the deviation of the internal cost from the market and make 
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appropriate management decisions regarding investments. 

Key words: 

financial diagnostics, cost management, business entities, management based on expectations (EBM), 

market expectations, performance, value. 
 

МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЭВМ В ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

Постановка проблемы. В условиях усиления неопределенности рыночной среды, обеспечения ста-

бильного воспроизведения стоимости хозяйствующих субъектов актуализирует использование соответс-

твующих инструментов управления, в частности, финансовой диагностики. Цель статьи. Обосновать 

целесообразность внедрения методов менеджмента на основе ожиданий (ЭВМ) для осуществления фи-

нансовой диагностики эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. Предметом исследова-
ния являются теоретические положения и методические подходы к формированию системы финансовой 

диагностики в управлении стоимостью субъектов хозяйствования с учетом рыночных ожиданий. Мето-

ды, использованные в исследовании: научного познания, индукции, систематизации и теоретического 

обобщения. Гипотезой стало предположение, что учет влияния рыночных ожиданий в процессе управ-

ления предприятиями является основой развития методических основ финансовой диагностики в управ-

лении стоимостью хозяйствующих субъектов на основе использования методов менеджмента ЭВМ. Из-

ложение основного материала. На основе результатов исследования предложены подходы и система по-

казателей по осуществлению финансовой диагностики и оценки эффективности деятельности (операци-

онной, финансовой, инвестиционной) хозяйствующих субъектов. Оригинальность и практическое зна-

чение исследования заключается в обосновании методического обеспечения финансовой диагностики 

ориентированной на управление стоимостью предприятий: методы менеджмента ЭВМ, системы показа-

телей и критериев оценки экономически добавленной стоимости и эффективности деятельности. Выводы 

исследования. Использование методов менеджмента ЭВМ и финансовой диагностики позволяет опреде-

лять отклонения внутренней стоимости рыночной и принимать соответствующие управленческие реше-

ния по инвестициям. 

Ключевые слова: 

финансовая диагностика, управление стоимостью, хозяйствующие субъекты, менеджмент на осно-

ве ожиданий (ЭВМ), рыночные ожидания, эффективность деятельности, стоимость. 

 

Постановка проблеми. Створення і 

збереження вартості є головною метою 

сталого розвитку господарюючих суб’єктів та 

їх конкурентоспроможності. Виходячи з 

цього актуальним є застосування адекватних 

методів оцінки ефективності управління 

вартістю підприємств з урахуванням 

ринкових очікувань. Результати досліджень 

ринків капіталу свідчать про наявність 

ринкових впливів, що проявляються в 

розходженнях між ринковою і 

фундаментальною вартістю. Фінансові 

показники ефективності діяльності підпри-

ємств розраховані на основі бухгалтерських 

даних не враховують ринкові очікування, 

щодо зміни вартості активів та доходності 

акціонерів. Відсутність такої інформації 

може призвести до зниження капіталізації 

суб’єкту господарювання та ризиків бізнесу. 

Для здійснення аналізу відхилень від 

ринкової вартості найбільш придатними є 

перспективні методи фінансової діагностики 

результативності фінансового управління  

підприємств, зокрема, методи менеджменту 

на основі очікувань  (ЕВМ).  

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Методи управління вартістю 

підприємств знаходиться у центрі уваги [1, 2, 

3, 4, 5] зарубіжних та вітчизняних вчених 

серед яких: Ю. Аніскін, І. О. Бланк, М. П. 

Бутко, Ю. Вебер, А. Дайлен, Н. Данілочкіна, 

С. В. Данилочкін, А. Долгофф, Р. С. Каплан, 

Т. Коупленд, Х.-Ю. Кюппер, Е. Майер, Р. 

Манн, Л. Птащенко, Т. Райхман, В. Сержанов, 

О. О. Терещенко, С. Фалько, Х.-Й. Фольмут, 

Д. Хан, Р. Хілтон, П. Хорват,Ч. Хорнгрен, Д. 

Шнайдер, Х. Штіглер, А. І. Шигаєв, К. 

Штайнле. Фінансова діагностика як 

інструмент управління підприємств отримала 

розкриття у наукових працях [1, 6, 7]: І. 

Бланк, А. Вакуленко, В. Василенко, О. 

Гончарова, Т. Городня, О. Дейнеко, А. 

Даниленко, Н. Євдокімова, Л. Карась, М. 

Коротяєв, Л. Лігоненко, М. Мірошник, Н. 

Міценко, О. Олексюк, Р. Раппопорт, Б. 

Сербиновський, М. Скворцов, Е. Тарасов, М. 

Чумаченко, Г. Швиданенко, Р. Фатхудінова. 

Проте, потребують подальшого дослі-

дження та вирішення такі питання, що сто-

суються розвитку методичних засад фінансо-
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вої діагностики в управлінні вартістю підп-

риємств зокрема: оцінювання впливу ринко-

вих очікувань на вартість підприємства на 

основі методів менеджменту ЕВМ, обґрунту-

вання системи показників фінансової діагно-

стики ефективності за видами діяльності, уза-

гальнення та модифікація результатів фінан-

сової діагностики для прийняття управлінсь-

ких рішень. 

Мета статті. Обґрунтування методів 

менеджменту ЕВМ у фінансовій діагностиці 

ефективності управління вартістю суб’єктів 

господарювання . 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. В управлінні вартістю основна 

увага приділяється внутрішньому контексту 

діяльності підприємств. Раппапорт і 

Мабуссін вперше звернули увагу, що 

компанія повинна перевершувати очікування 

ринку і запропонували створення системи 

комунікацій з учасниками ринку капіталу, 

яка б дозволила виявляти інформаційні 

прогалини в прогнозах вартості компанії [7].  

На основі їх підходу «інвестування в 

очікування», Коуплендом, Долгоффом 

доведено, що очікування сильніше впливають 

на сукупний дохід акціонерів і курсову 

вартість акцій компанії, ніж будь-який інший 

показник [4]. Оцінювання результативності 

діяльності господарюючих суб’єктів є 

основним завданням фінансового управління.  

Для оцінювання ефективності 

управління вартістю господарюючих 

суб’єктів необхідним є використання 

спеціальних методів фінансової діагностики. 

Дослідження еволюції фінансових показників, 

що характеризують діяльність підприємства в 

рамках концепції управління вартістю, 

свідчить, що система показників 

вимірювання вартості постійно змінюється [1, 

2, 4, 5]. На практиці для оцінки ефективності 

діяльності підприємств та прийняття 

управлінських рішень застосовуються різні 

інструменти: піраміда результативності 

(Perfomance Pyramid), призма 

результативності (Perfomance Prism), методи 

вартісно-орієнтованого управління 

(ValueBasedManagement) та менеджменту на 

основі очікувань (Expectations Based 

Management-EBM) [4]. Сучасне уявлення про 

критерії ефективності діяльності підприємств 

пов'язано з величиною і динамікою його 

вартості. З цією метою необхідним є 

впровадження прогресивних методів 

фінансової діагностики.  

Аналіз результатів дослідження 

дозволив зробити висновок, що в умовах 

посилення динамічності та не визначеності 

ринкового середовища функціонування 

підприємств доцільним є здійснення 

фінансової діагностики результативності 

управління вартістю підприємств з 

використанням методів ЕВМ заснованих на 

ринкових очікуваннях. Підхід EBM 

передбачає врахування динаміки очікувань 

всіх економічних агентів в управлінні як 

фундаментальної, так і ринкової вартості. 

Основними передумовами фінансової 

діагностики ефективності діяльності 

підприємств на основі методів ЕВМ є:  

- систематичне відстеження очікувань 

всіх економічних агентів (менеджерів, 

аналітиків й інвесторів) в процесі управління 

фундаментальної вартістю і формування 

стратегії зовнішніх комунікацій та розробки 

стратегічного плану. 

- необхідність оцінки внутрішнього і 

зовнішнього потенціалу створення вартості з 

метою узгодження фундаментальної й 

ринкової вартості. Основною причиною 

відхилень від ринкової вартості є 

недостатність інформації про діяльність 

підприємства з урахуванням ринкових 

очікувань для потреб менеджменту. 

- потреба акціонерів та економічних 

агентів у інформації щодо результативності 

управління вартістю для компенсації 

інвестиційного ризику протягом всього 

періоду прогнозування. Оцінка ефективності 

бізнесу ґрунтується на неокласичній моделі 

САРМ. Для нівелювання розходжень в оцінці 

вартості використовується показник 

економічного прибутку.  

Метод EBM базується на припущені, 

що при розробці та впровадженні моделі 

управління вартістю компанії менеджерам 

слід враховувати очікування економічних 

агентів щодо вільних грошових потоків. Це 

обумовлює систематичне відстеження 

очікувань всіх економічних агентів 

(менеджерів, аналітиків, інвесторів) в процесі 

управління внутрішньою й ринковою 

вартістю та формуванні зовнішніх 

комунікацій. Ключовим завданням є 

фінансова діагностика результативності 

управління на основі використання методів 

менеджменту ефективності, що впливають на 

показник ЕВМ.  

Структу ра фінансового управління в 

рамках EBM наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Базовими концепціями фінансової діагностики є фінансова та ЕВМ. 

Джерело: розроблено авторам 
 

Для побудови ефективної системи 

фінансової діагностики слід вирішити 

проблему методичного забезпечення зокрема 

обґрунтування системи показників. Системи 

показників фінансової діагностики 

обумовлюється:  

1) метою та завданнями управління 

вартістю підприємств;  

2) необхідністю прийняття рішень щодо 

вкладень нових інвестицій;  

3) необхідністю виявлення та 

оцінювання резервів підвищення 

ефективності діяльності підприємств. Для 

здійснення фінансової діагностики 

результативності діяльності 

використовуються  різні моделі, які розкриті 

в економічній літературі [4]: модель 

економічної доданої вартості -economic value 

added (EVA); модель добавленої акціонерної 

вартості - shareholders valueadded (SVA), 

CVA. Вказані моделі дозволяють пов'язувати 

критерії ефективності фінансових і 

інвестиційних рішень зі зміною вартості 

компанії та застосовуються для оцінки 

ефективності діяльності компанії, створення 

систем мотивації, поліпшення зовнішніх і 

внутрішніх комунікацій на підприємствах.  

Методи ЕВМ є найбільш придатними 

для здійснення фінансової діагностики 

ефективності діяльності підприємств за таких 

обставин:  

1) забезпечення чіткого зв'язку між 

критеріями ефективності поточних операцій і 

вартістю підприємства [5]:  ключові фактори 

вартості – фінансова діагностика 

результативності -  оцінка вартості 

підприємств. 

2) Показники, які відображають зміни 

акціонерного капіталу враховують динаміку 

ринкових очікувань, корелюють з 

прийняттям управлінських рішень і 

результатами оцінки ефективності 

менеджменту. Вартість підприємств 

розраховується на основі очікувань, які 

узагальнюється аналітиками на основі 

передачі певних сигналів ринку щодо 

майбутнього розвитку бізнесу. В якості 

параметра очікувань може виступати будь-
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яка змінна: прибуток фірми, валютний курс, 

наявний дохід [4]. Очікування можуть 

істотно впливати на динаміку 

результативності діяльності підприємств і 

прийняття управлінських рішень. 

3) Необхідність формування інформації 

щодо ринкових очікувань та модифікації для 

здійснення фінансової діагностики з метою 

мінімізації відхилень в оцінках внутрішньої і 

ринкової вартості компанії. Ринкова вартість 

компанії відрізняється від фундаментальної 

оцінки (внутрішньої) у зв’язку з чим 

передбачається виявлення відхилень між 

очікуваннями менеджменту підприємства та 

ринковими очікуваннями;  

4) Необхідність здійснення фінансової 

діагностики вартості підприємств з 

урахуванням очікувань на основі 

використання методу дисконтованого 

грошового потоку (DCF) для розробки 

фінансових прогнозів. Якщо оцінка 

внутрішньої вартості компанії відповідає 

ринковій вартості компанії, то необхідно 

здійснювати моніторинг внутрішніх і 

ринкових очікувань з метою забезпечення 

дохідності бізнесу на рівні не нижче вартості 

капіталу. Якщо різниця між оцінками велика, 

то необхідно виявити причини з метою їх 

уникнення або прийняти відповідні рішення 

щодо підвищення вартості компанії. 

Показник на основі очікувань ЕВМ є 

сполучною ланкою між заданими критеріями 

ефективності діяльності, системою її оцінки і 

досягнутими результатами. Він 

розраховується як різниця між фактичним і 

очікуваним економічним прибутком. У 

загальному вигляді показники фінансової 

діагностики результативності управління 

внутрішньої вартістю можна розмежувати за 

видами діяльності (операційної, фінансової, 

інвестиційної). 

1) Показник ефективності операційної 

діяльності відображає можливий приріст 

економічної доданої вартості (EVA) за 

рахунок зростання рентабельності 

інвестованого капіталу та розраховується за 

формулою (1):  

 

ЕВМ  = (ROIC факт – ROIC очік.) * Іочік.  (1) 

 

На основі розмежування ROIC за 

моделлю Дюпон на фактори вартості можна 

визначити цільові нормативи (ключові 

показники) створення вартості за рівнями 

відповідальності.  

2) Показник ЕВМ ефективності 

фінансової діяльності характеризує потенціал 

створення економічно доданої вартості за 

рахунок зниження вартості залученого 

капіталу необхідного для реалізації проекту 

(2):  

 

ЕВМ  = (WACC факт - WACC очік) * Іочік. (2) 

 

WACC використовується при прийнятті 

рішень щодо планування структури капіталу, 

оцінки вартості активів та вибору 

інвестиційних проектів [4]. При розрахунку 

очікуваної величини WACC власного и 

залученого капіталу враховується очікувана 

структура капіталу. 

3) Показник ЕВМ ефективності 

інвестиційної діяльності характеризує 

потенціал створення економічної доданої 

вартості в результаті зростання (порівняно з 

очікуванням) капіталу на розвиток 

підприємств з урахуванням співвідношення 

фактичного рівня ROIC і WACC (3):  

 

ЕВМ = (ROIC факт - WACC факт)*І факт-Іочік. (3) 

 

На основі порівняння WACC й 

очікуваної дохідності інвестицій 

приймаються рішення щодо розробки і 

реалізації програми комунікації з інвесторами 

та вкладень в нові інвестиційні проекти. 

Створення вартості (згідно ЕВМ) виникає в 

наступних випадках:  

1) якщо рентабельність інвестованого 

капіталу перевищує очікувану;  

2) якщо рівень WACC нижче 

очікуваного;  

3) якщо рентабельність нових 

інвестицій вище WACC. 

Отже, врахування ринкових очікувань у 

фінансовому управлінні є важливим 

елементом оцінки потенціалу зростання 

курсової вартості акцій компанії.  

Висновки та перспективи подальших 

досліджень.  Інструментом поліпшення ко-

мунікацій узгодженості зі стейкхолдерами на 

основі інформації щодо ринкових очікувань 

та перспектив бізнесу  є фінансова діагности-

ка ефективності діяльності господарюючих 

суб’єктів. Причинно-наслідковий зв'язок між 

ефективністю операційної та фінансової дія-

льності й створенням нової вартості суб'єкта 

господарювання проявляється в процесі оці-

нки його очікувань фінансових результатів. 

Подоланню інформаційної асиметрії та уник-
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нення розходжень між фундаментальною і 

ринковою вартістю сприятиме діагностика 

внутрішнього й зовнішнього потенціалу 

створення вартості підприємств. Доведено, 

що методи менеджменту ЕВМ є найбільш 

придатними для фінансової діагностики та 

системного аналізу впливу ринкових очіку-

вань на економічну додану вартість окремих 

видів діяльності з метою прийняття управлін-

ських рішень щодо забезпечення дохідності 

бізнесу. Запропонована система показників 

оцінювання ефективності за видами діяльно-

сті підприємств надає можливість оцінити 

потенціал створення вартості та визначити 

цільові параметри за рівнями відповідальнос-

ті.  

Подальші дослідження будуть спрямо-

вані на обґрунтування методичних положень 

щодо комплексної фінансової діагностики 

результативності управління підприємств. 
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КЛАСТЕРИ ПІДПРИЄМСТВ: ВІРТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

DOI: 10.32620/cher.2019.1.11 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економіки України вимагає обґрунтованого 

методологічного підходу до визначення дієвості та достовірність існування кластерів, їх прикладної 

цінності та віртуальності з метою подальших аспектів розвитку теоретичних засад управління підп-

риємствами в умовах сучасних тенденцій розвитку національної економіки. Метою дослідження 

означено дослідження практики використання кластерів у сучасній українській реальності, виявлен-

ня її віртуальних складових, оцінювання ролі кластероутворень для розвитку теорії і практики 

управління економікою підприємств та їх впливу на конкурентоспроможність національної еконо-

міки та підтриманні руху до європейського й світового співтовариства. Об’єктом дослідження ви-

ступає господарська діяльність підприємств різних галузей економіки України, котрі перебувають у 

пошуку нових напрямів інноваційного розвитку на основі створення різних видів кластерів. Мето-

дологічною основою дослідження стали способи і принципи наукового пізнання загальних та спеціа-

льних методів і прийомів, що використані у процесі обґрунтування дієвості й прикладної цінності 

використання кластероутворень. У тому числі методи систематизації і узагальнення використані для 

аналізу існуючих підходів до створення кластерів у різних галузях діяльності підприємств; індукції 

та дедукції – для обґрунтування прикладної цінності кластероутворень; міждисциплінарної аналогії 

– для оцінювання віртуальності застосування та адаптування кластерів до умов функціонування су-

часних підприємств. Основною гіпотезою дослідження стало припущення, що сучасні кластерні 

утворення в різних галузях національної економіки України мають більш віртуальне ніж практичне 

застосування, а значить - основною подальшого їх розвитку має стати законодавчо-нормативне їх 

визначення та використання у напрямі створення конкурентоздатної продукції. Виклад основного 

матеріалу. Доведено, що застосовувані методи кластерізації мають схожість з вірогідними методи-

ками здійснення прогнозу, коли планується різновид допустимих станів економічних систем. Зага-

льне вірогідне уявлення про розвиток самого кластеру не дає достовірної інформації про розвиток 

одиничних підприємств у ньому, тому поведінка кожного суб’єкту у таких кластерних об’єднаннях 

має ще більш випадковий характер, ніж сама вірогідна діяльність кластеру. Існує вірогідність того, 

що не кожний суб’єкт буде послідовно і рухатись за сценарієм, який запропонований у кластерному 

об’єднанні, а буде втілювати той, що відповідає його уявленням про благополуччя та потреби. У ро-

боті розкрити механізми уявлення учасників кластеру про корисність, задоволеність систему цінно-

стей, яку несе в собі створення різних кластерів. Запропоновані підходи до розгляду кластерних 

утворень мають оригінальність та практичну значимість і дозволяють спрямувати процеси ство-

ренні кластерів на визначення сумісних цінностей й потреб для їх учасників та отримання суспіль-

них економічних ефектів від цього. Проведене дослідження дозволило сформулювати висновок, що 

кластероутворення мають приховані потенціали, що не дозволяють ефективно розвивати економіку 

підприємств, а враховуючи віртуальні особливості сприйняття кластероутворень, слід звернути ува-

гу на необхідність: створення законодавчо-нормативної бази щодо функціонування кластерів, наяв-

ність інструментів державної підтримка діяльності кластерів на регіональному та національному 

рівнях для створення конкурентоздатної продукції; створення сумісних цінностей й потреб у взає-

мовідношеннях в середині кластерів та отримання об’єктивних прикладних ефектів щодо функціо-

нування кластероутворень. 

Ключові слова:  

кластери підприємств, віртуальність, прикладна цінність, конкурентоздатна продукція. 
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Formulation of the problem. The modern stage the development of Ukraine economy is require the 
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reasonable methodological aspects to determination of effectiveness and authenticity the existence of clus-

ters, its the applied value and virtual for the purpose of further aspects of development the theoretical prin-

ciples of management enterprises in the conditions the modern progress of national economy trends. A re-

search purpose is mark research of practice the using of clusters in modern Ukrainian reality, exposure of 

its virtual constituents, evaluation the role of clustering for development of theory practices the manage-

ment of enterprises and its influence an economy on the competitiveness of national economy and mainte-

nance of motion to the European and world society. As an object of research economic activity of enter-

prises the different industries comes forward economies of Ukraine, which are in the search of new direc-

tions of innovative development on the basis of creation of different types of clusters. Methods and princi-

ples of scientific cognition of general and special methods and receptions became methodological basis of 

research that the effective used in the process of ground and the applied value of the use of clustering. In-

cluding the methods of systematization and generalization? what are used for the analysis of the existent  

aspects of creation the clusters in different industries of activity of enterprises; inductions and deductions, 

what are use for the ground of the applied value of clustering; between disciplinary analogy, what are use 

for the evaluation the virtual of application and adaptation of clusters to the operating of modern enterprises 

conditions. Supposition became the basic hypothesis of research, that modern cluster educations in different 

industries of Ukraine national economy have more virtual than practical application, and - basic its further 

development its legislatively-normative determination and use must become in the direction of creation the 

competitive products. The statement of basic materials. It is well-proven that the applied methods of clus-

tering have likeness with the reliable methods of realization of prognosis, when the variety of the possible 

states of the economic systems is planned. Common reliable idea about development does not give reliable 

information a cluster about development of single enterprises in it, that is why conduct each in such cluster 

associations more casual character, than reliable activity to the cluster, has yet a subject. There is authentici-

ty of that not every subject will be consistently and to move on a scenario which is offered in a cluster asso-

ciation, but will incarnate that which answers its idea about prosperity and necessities. In-process of expose 

was wrote the mechanisms of presentation the participants of cluster about a utility, satisfaction system of 

values, which is carried in itself by creation of different clusters. Offered approach consideration about 

cluster society have originality and practical meaningfulness and allow to send processes creation of clus-

ters on determination of compatible values and necessities for its participants and receipt of public econom-

ic effects from it. The conducted research allowed to formulate a conclusion, that clustering have the hidden 

potentials, that not allow effective develop the economy of enterprises, but take in attention the virtual fea-

tures of perception the clustering, it follows to pay attention to necessity: creation of legislatively-normative 

base in relation to functioning of clusters, presence of instruments the state support of activity of clusters on 

regional and national levels for creation of competitive products; creation of compatible values and re-

quirements in mutual relations in a middle clusters and receipt of the objective applied effects in relation to 

functioning of clustering. 

Key words:  

clusters of enterprises, virtual, applied value, competitive products. 
 

КЛАСТЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ: ВИРТУАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  
 

Постановка проблемы. Современный этап развития экономики Украины требует обоснован-

ного методологического подхода к определению реальности и достоверности существования кла-

стеров, их прикладной ценности и виртуальности с целью дальнейших аспектов развития теоретиче-

ских принципов управления предприятиями в условиях современных тенденций развития нацио-

нальной экономики. Целью статьи является исследование практики использования кластеров в со-

временной украинской реальности, выявление ее виртуальных составляющих, оценка роли класте-

рообразований для развития теории и практики управления экономикой предприятий, их влияния на 

конкурентоспособность национальной экономики и поддержки вхождения в европейское и мировое 

содружество. В качестве объекта исследования выступает хозяйственная деятельность предприятий 

разных отраслей экономики Украины, которые находятся в поиске новых направлений инновацион-

ного развития на основе создания разных видов кластеров. Методологической основой исследования 

стали способы и принципы научного познания, общие и специальные методы, приемы, которые ис-

пользованы в процессе обоснования достоверности и прикладной ценности кластерообразований. В 

том числе методы систематизации и обобщения, которые использованы для анализа существующих 

подходов к созданию кластеров в разных отраслях деятельности предприятий; индукции и дедукции 

- для обоснования прикладной ценности кластерообразований; междисциплинарной аналогии - для 

оценки виртуальности применения и адаптации кластеров к условиям функционирования современ-
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ных предприятий. Основной гипотезой исследования стало предположение, что современные кла-

стерные образования в разных отраслях национальной экономики Украины имеют больше вирту-

альное, чем практическое приложение, а значит - основой дальнейшего развития должно стать их 

законодательно-нормативное определение и использование в направлении создания конкурентоспо-

собной продукции. Изложение основного материала. Доказано, что применяемые методы кластери-

зации имеют сходство с действующими методиками осуществления прогнозов, когда планируются 

разновидности допустимых состояний экономических систем. Общее представление о самом кла-

стере не дает достоверной информации о развитии единичных предприятий в нем. Поэтому поведе-

ние каждого субъекта в таких кластерных объединениях имеет случайный характер, чем сама реаль-

ная деятельность кластера. Дается предположение о том, что не каждый субъект будет последова-

тельно двигаться в соответствии со сценарием, который предложен в кластерном объединении, а 

будет воплощать тот, который отвечает его представлениям о благополучии и потребностях. В рабо-

те раскрыто механизмы представления участников кластера о полезности, удовлетворенности си-

стемой ценностей, которую несет в себе создание разных кластеров. Предложенные подходы к рас-

смотрению кластерных образований имеют оригинальность, практическую значимость и позволя-

ют направлять процессы создания кластеров на определение совместимых ценностей и потребно-

стей для их участников и получение общественных экономических эффектов от этого. Проведенное 

исследование позволило сформулировать вывод, что кластерообразования имеют скрытые потенци-

алы, что не позволяют эффективно развивать экономику предприятий, а учитывая виртуальные осо-

бенности восприятия кластерообразований, следует обратить внимание на необходимость: создания 

законодательно-нормативной базы функционирования кластеров, наличие инструментов государ-

ственной поддержки деятельности кластеров на региональном и национальном уровнях для созда-

ния конкурентоспособной продукции; создания совместимых ценностей и потребностей во взаимо-

отношениях в середине кластеров и получение объективных прикладных эффектов от функциони-

рования кластерообразований. 

Ключевые слова:  

кластеры предприятий, виртуальность, прикладная ценность, конкурентоспособная продукция.  

 

Постановка проблеми. Функціонуван-

ня кластерів у регіонах у більшості країн стає 

основою розвитку продуктивних сил і еконо-

мічних відносин. Проте навіть самі автори 

існуючих теорій кластерізації [1, с. 2, 16, 18; 

2, с. 171–210] доводять не стільки практичну 

цінність кластерізації, скільки пізнавальний, 

віртуальний аспект його сприйняття, який не 

можливо побудувати реально, а тільки шля-

хом проведення експериментів та формуван-

ня віртуальних моделей на кшталт інновацій-

них [3, с. 7], екосистем [1, с. 18; 2, с. 140 - 153] 

енергетичних [4, с. 12] та туристичних [5] 

об’єднань. Якщо з реальністю існування 

об’єднань можна погодитись, то от про існу-

вання кластерів у практичній діяльності мо-

жна мати уявлення тільки віртуально. Тому 

виникає потреба обґрунтовувати дієвість і 

достовірність існування кластерів, їх прикла-

дну цінність та сприйняття їх віртуальності з 

метою подальших аспектів розвитку теорети-

чних засад управління підприємствами в 

умовах сучасних тенденцій розвитку націо-

нальної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Наведені дослідження і публікації сто-

совно кластероутворень в системі розвитку 

регіонів [4], координації розвитку регіональ-

них кластерів підприємств [1, 2] та розвитку 

регіональних ринків України на засадах клас-

терізації [3, 5] доводять необхідність емпіри-

чного доказу віртуальності запропонованих 

кластерізацій та розробці методичних підхо-

дів і прикладних аспектів щодо реалізації цієї 

наукової проблеми в умовах існування нової 

організаційної форми як віртуальна організа-

ція [6, 7, 8].  

Проте, незважаючи на публікації та до-

слідження з цієї проблематики, поки що де-

тально не висвітлені особливості формування 

віртуальних кластерних утворень у реаліях 

сучасної економіки. Актуальність досліджу-

ваної проблематики в Україні пов’язана з 

труднощами, які полягають у відсутності ін-

формації щодо реальному розвитку крастерів. 

Навіть та інформація, що пропагується наразі 

у наукових виданнях із зарубіжного досвіду 

використання кластерів, подається не з точки 

зору прикладного емпіричного дослідження 
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[9], а тільки підкреслює значимість, іннова-

ційність та доцільність використання існую-

чої класифікації кластерів для глобального 

економічного середовища. 

Тому метою статті є дослідження 

практики використання кластерів у сучасній 

українській реальності, виявлення її віртуа-

льних складових та оцінювання значення 

кластероутворень для розвитку теорій і прак-

тики управління економікою підприємств та 

їх впливу на конкурентоспроможність націо-

нальної економіки у її русі до європейського 

й світового співпростору. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Застосовувані методи кластерізації 

доводять їх схожість з вірогідними методи-

ками здійснення прогнозу, коли планується 

різновид допустимих станів економічних си-

стем. А на цій основі вибудовується якась 

прогностична модель. Проте за таким підхо-

дом існують необхідність приймати за очеви-

дне деякі парадокси, як [10, с. 353]: 1) статис-

тичну достовірність прогнозів, що підтвер-

джує той факт, що коли дуже часто викорис-

товувати прогноз, то беззаперечно якась його 

частина може бути виправдана, незалежно 

від глибини його обґрунтованості. Проте це 

не може підтверджувати його корисність; 2) 

поглибленого трактування прогностичних 

формулювань, що пояснює той випадок, коли 

не досить ясно те, що очікується, а тим біль-

ше не досить є зрозумілим те, що отримуєть-

ся; 3) одиничності, коли приймається одне 

єдине рішення на основі вірогідного прогнозу; 

4) не можливості довготерміновості, керую-

чись тим, що прогнози приймають окремі ін-

дивіди чи група осіб, що керуються своїми 

емоціями та страстями. 

Звідси виникає питання щодо доцільно-

сті та виправданості використання вірогідних 

станів економіки підприємств в процесі клас-

терізації та у якості припустимих напрямів 

розвитку. Відповісти на це питання немож-

ливо однозначно. Тобто можна говорити про 

існуванні декілька допустимих станів еконо-

міки підприємства під впливом створення 

різних видів кластерів. А значить, спираю-

чись на різні концепції розвитку кластерів 

можна мати деякі моделі поведінки та розви-

тку економіки підприємства. Проте загальне 

вірогідне уявлення про розвиток самого клас-

теру не дає достовірної інформації про розви-

ток одиничних підприємств у ньому, бо ко-

жен економічний суб’єкт тяжіє до вибору та-

ких альтернативних рішень, що за прогноза-

ми мають більш вірогідний характер. Тому 

поведінка кожного суб’єкту у таких кластер-

них об’єднаннях має ще більш випадковий 

характер, ніж сама вірогідна діяльність клас-

теру. Тому передбачити можливість успіху 

чи доводити ефективність спільної роботи 

підприємств у такому кластері – досить про-

блематично, бо передбачає достатню нескоо-

рдинованість, неузгодженість дій кожного 

суб’єкту, який керується своїми особистими 

інтересами та очікуваннями. І якщо стратегі-

чну координацію розвитку підприємств у ра-

мках кластерів хоч якось можна спрогнозува-

ти, то от тактичну – буде робити не коректно, 

виходячи з того, що кожний суб’єкт за такою 

організацією є вільним у своїх діях, хоча і 

рухається у рамках встановлених обмежень 

[2, с. 92–120] та можливого передбачення на 

майбутнє, проте це можуть бути і протиріч-

ними тенденціями, що викликані сію хвилин-

ними умовами, які кожен день оновлюються, 

особливо за умов розвитку сучасної економі-

ки України та тими державними стратегічни-

ми курсами, що реалізуються наразі. 

Тому від вірогідності кластерізації під-

приємств слід переходити до парадоксів їх 

популярності й розвитку. І тут можна зверну-

тися до позицій О. Л. Вугальтера [10, с. 353], 

а саме, що парадокс запровадження кластерів 

як раз зводиться до визначення того факту, 

що:  

1. Якщо досить часто обґрунтовувати і 

досліджувати кластерізацію, то якась частина 

досліджені може бути виправдана, проте це 

не підтверджує їх корисність. 

2. Поверхневе і узагальнене трактуван-

ня кластерів, прогнозування їх створення та 

розвитку не дає точного уявлення про те, що 

буде отримано в процесі кластерізації. Тому 

не має сенсу вимагати від кластерізації еко-

номічного ефекту від участі кожного 

суб’єкту, чого немає і не може бути ні в одній 

із заявлених праць [1, 2, 3, 4]. Хоча в деяких 

працях і йде мова про наявність та необхід-

ність соціального та інших видів ефектів [5, с. 
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64–66], проте подалі не виникає ніякої згадки 

яким чином він може розраховуватись. А це 

означає що:  

3. Парадокс стає єдиним прийнятним 

рішенням на основі подібних вірогідних 

утворень. 

4. Кожен суб’єкт у такому об’єднанні 

може вибирати тільки довготермінові про-

гнози для вибору своєї тактичної поведінки, 

за якою реалізуються усі його інтереси. До 

речі, до цих суб’єктів кластероутворення від-

носяться [11]: 1) держава, що має забезпечу-

вати стабільне економічне зростання та ви-

важену інтеграцію соціально-економічної си-

стеми; 2) регіон, в рамках якого формується 

конкурентоспроможна регіональна соціаль-

но-економічна система з метою залучення 

інвестицій, притоку робочої сили та забезпе-

чення благополуччя населення; 3) підприємс-

тво, у діяльності якого можуть виникати си-

нергетичні ефекти за рахунок галузевої, регі-

ональної та здійснення горизонтальної та ве-

ртикальної кластерізації, які можуть мати як 

позитивні, так і негативні наслідки; 4) люди-

на, котра є працівником, і учасником процесу 

кластерізації, забезпечує реалізацію міждис-

циплінарних компетентностей, можливість 

створення різних кар’єрних траєкторій в се-

редині кластеру та збільшує конкурентосп-

роможність ринку праці. 

5. Якщо існує тільки один варіант про-

гнозу у вигляді кластерного об’єднання підп-

риємств і стратегій його розвитку, то існує 

вірогідність того, що не кожний суб’єкт буде 

послідовно її втілювати. Він перeважно буде 

рухатись за своїм сценарієм, що відповідає 

його уявленням про благополуччя та потреби.  

І тут запускаються зовсім інші механіз-

ми уявлення учасників кластеру про корис-

ність і задоволеність від участі у ньому. Слід 

також говорити і про систему цінностей, яку 

несе в собі створення різних кластерів. Не 

секрет, що більшість кластерів створюються 

не стільки з метою реальної корисності, скі-

льки для популяризації самого процесу [11, с. 

66] і його віртуальної ефективності та корис-

ності. А це означає, що слід шукати відповіді 

на поставлені питання через розкриття спо-

живчих цінностей та задоволеності від участі 

у таких кластероутвореннях. Проте питання 

про систему споживчих цінностей – одне із 

найскладніших в економічній теорії. Ще ні-

кому не вдавалось надати достатньо точне і 

зрозуміле визначення «потреб» [10, с. 177], 

бо вони витікають із складної природи 

сприйняття їх окремим індивідуумом та сус-

пільством. Більш того, центральний елемент 

визначення цього терміну - є визнання най-

більш загальних «людських потреб», що зна-

ходиться на перетинанні різних галузей знань 

і сприйняття їх через відчуття, свідомість, 

фізіологічний стан, соціальні орієнтири, по-

ведінку людини і таке інше. Проте, не зва-

жаючи на певну складність, згідно «теорії 

корисності», яку ввів Д. Бентам ще у 19 сто-

річчі, існує її визначення як задоволення, що 

отримують люди від споживання товарів і 

послуг. Звідси постає необхідність визначати 

цінність самого предмету споживання. А як-

що слідувати визначенню «цінності предме-

ту» за Ж.-Б Сеєм (ще одним класиком політ-

економії 19 сторіччя [12]), то до поки вона не 

встановлена, то вона є довільною і  невизна-

ченою. Тобто власник будь-якого предмету 

може визначати її цінність як завгодно висо-

кою (що саме й роблять ідеологи кластероут-

ворень), але від цього ніхто більш «багатим» 

не стане і не отримає певної корисності від 

цього. Тому, безумовно, можна визнавати за 

певним предметом якусь цінність лише по 

відношенню до його застосування (практич-

ної цінності), шляхом зіставлення з [10, с. 

177–178]: 1) часткою витраченої на його ви-

робництво праці; 2) тривалістю часу, впро-

довж якого людина може прожити без цього 

предмету; 3) доступністю предмету (як дос-

татньо швидко й легко можна отримати цей 

предмет); 4)можливістю розпоряджатися цим 

предметом таким чином, що дійсно застосо-

вувати його для задоволення певних потреб. 

Окрім того, задоволеність має дві сто-

рони: раціональну та ірраціональну [13]. Як-

що раціональна задоволеність має певний 

зв'язок із знаннями, а саме передбачає вста-

новлення більш-менш науково обґрунтованих 

вимог до споживання та його структури [10, с. 

179], то от ірраціональна – пов’язана із бажа-

ним, але не завжди обґрунтованим вибором 

та пропозицією. І саме ірраціональність слід 

вибирати мірилом кластероутворень, які не 
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можуть бути пронормовані, а значить не мо-

жливо означити їх абсолютні межі та оцінити 

реальну потребу щодо їх створення. 

Оцінюючи потреби, та їх задоволеність 

слід говорити і про часткову задоволеність 

відносно до ситуації, яка наразі розповсю-

джена, та про сукупну, що вимірюється різ-

ними часовими періодами. Тоді маємо справу 

із взаємозалежною корисністю, яка може ви-

значатися таким чином [10, с. 181]: 

а) взаємозамінна корисність, коли будь-

яка корисність певного продукту може підмі-

нятись іншою або використовуватись одно-

часно; 

б) додаткова, що підкреслює той факт, 

що споживач не може обійтись без товарів, а 

значить корисність кожного – важлива для 

споживача; 

в) еквівалентна, тобто корисності, що 

доповнюють одна одну. Особливо це працює 

коли кожен окремий товар не має ніякої ви-

годи, проте вони мають зовсім іншу вигоду, 

коли об’єднуються; 

г) альтернативна корисність або взає-

мовиключна, що потребує навіть спеціальної 

освіти, щоб довести не можливість одночасно 

мати корисність від одних і ті ж самих подіб-

них пропозицій; 

д) імпліцитна корисність або проблемо 

пов’язана, що передбачає наявність однієї 

корисності за умови існуванням іншої; 

е) взаємно байдужа або самостійно цін-

на корисність, що завжди має свою особисту 

цінність і певну групу прихильників. 

Виходячи із означених якостей корис-

ності можна впливати на співвідношення ко-

рисності і регулювати привалювання однією 

над іншою для формування лояльності суспі-

льства та сприйняття нових технологій роз-

витку економіки підприємств, регіонів та на-

ціональної економіки саме на шляху кластер-

них утворень. 

Українське законодавство сьогодні не 

дає відповіді на питання «що таке кластер», 

не зважаючи на активне використання цього 

поняття. Відсутнє чітке та однозначне визна-

чення поняття «кластер» і в міжнародній 

практиці. Проте розділ 1, глави 7 (ст. 63, 70 ), 

9 (ст. 80) і 12 (ст. 120) Господарського кодек-

су України [14] передбачають різні організа-

ційно-правові форми об’єднань підприємств 

такі як: асоціації, корпорації, консорціуми, 

концерни та інші об’єднання підприємств, 

передбачені законом (союзи, спілки, асоціації 

підприємців, тощо). Безумовно, можна порів-

нювати ці форми об’єднань підприємств з 

кластером та вважати, що кластер може існу-

вати в одній з таких організаційно-правових 

форм або бути окремою формою об’єднання 

підприємств. Проте існує думка серед фахів-

ців – юристів, що потрібно створювати певну 

нормативну базу для кластерних утворень, бо 

кластери [15]: 1) не визначають спеціальних 

органів управління (на відміну від корпора-

цій та концернів); 2) мають постійний харак-

тер діяльності (на відміну від консорціумів); 

3) створюються не лише з метою постійної 

координації господарської діяльності підпри-

ємств (на відміну від асоціацій); 4) тісно вза-

ємодіють із навчальними закладами, органа-

ми місцевого самоврядування тощо та мо-

жуть отримувати підтримку від держави або 

місцевих органів влади. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Наразі кластероутворення де-

монструють прихований потенціал у сфері 

ефективного розвитку економіки підприємств. 

Тому доцільність вивчення світового досвіду 

діяльності кластерів і впровадження його в 

економіку України та її підприємств – не ви-

кликає сумніву. Проте, враховуючи віртуаль-

ні особливості сприйняття кластероутворень, 

слід звернути увагу і зробити акцент на необ-

хідності: 1) створення законодавчо-

нормативної бази щодо функціонування кла-

стерів та їх віртуального існування; 2) меха-

нізмів та інструментів державної підтримка 

діяльності кластерів на регіональному та на-

ціональному рівнях, виходячи з вимог ство-

рення конкурентоздатної продукції; 3) забез-

печення готовності персоналу й інфраструк-

тури підприємств до нового рівня інформа-

ційно-комунікаційних відносин в умовах 

створення сумісності щодо цінностей й пот-

реб у взаємовідношеннях в середині класте-

рів; 4) отримання об’єктивних прикладних 

ефектів щодо функціонування кластероутво-

рень.  

Подальші дослідження будуть спрямо-

вані на розробку прикладних методик вимі-
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рювання сумісних ефектів від участі у клас-

терних утвореннях та оцінювання вимог і по-

треб сучасних підприємств щодо входження 

у подібні об’єднання. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 
 

DOI: 10.32620/cher.2019.1.12 

Постановка проблемы. Одной из ключевых задач устойчивого развития АПК Республи-

ки Коми является разработка концептуальных основ повышение его конкурентоспособности в 

условиях рыночного хозяйствования. Цель статьи состоит в разработке теоретико-

методологических основ конкурентоспособности регионального АПК. В качестве основной 

практической задачи выбран перевод предприятий АПК на высокотехнологичную индустри-

ально-интеллектуальную основу. Предметом исследования является оценка конкурентоспособ-

ности АПК региона с учетом его отраслевых и территориальных особенностей и интеграцион-

ных мотивов. Методы, использованные в исследовании: научная абстракция, анализ и синтез, 

системный подход, исторический и логический метод, наблюдение, информационные техноло-

гии. Гипотеза исследования состоит в возможности обеспечения высокой конкурентоспособно-

сти АПК на перспективу через решение стратегических задач его функционирования. Изложе-

ние основного материала. Принципы повышения конкурентоспособности АПК региона изло-

жены в основных её направлениях и задачах. Учитывая слабое финансово-экономическое со-

стояние мелких и средних предприятий, предложено создать крупные интегрированныя образо-

вания, имеющие значительные конкурентные преимущества. Оригинальность и практическая 

значимость исследования заключается в том, что конкурентоспособность рассматривается как 

ключевая экономическая категория, способная характеризовать положительные и отрицатель-

ные стороны жизнедеятельности АПК. Выводы исследования состоят в обеспечении расширен-

ного воспроизводства АПК региона, производства и сбыта более привлекательных товаров для 

потребителей, в достижении высокой конкурентоспособности АПК региона, укреплении пози-

ций на рынке по качественным и ценовым характеристикам товарной продукции. 

Ключевые слова:  

конкурентоспособность, критерии, высокотехнологичный, рынок, товарная продукция, 

интеграционное поведение, методы управления. 
 

CONCEPTUAL-CRITERIAL APPROACH TO ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE 

AGRICULTURAL SECTOR OF THE NORTHERN REGION 
 

Formulation of the problem. Formulation of the problem. One of the key objectives of the sus-

tainable development of the agro-industrial complex of the Republic of Komi is the development of a 

conceptual framework to increase its competitiveness in a market economy. The purpose of the re-

search is to develop the theoretical and methodological foundations of the competitiveness of the re-

gional agro-industrial complex. The main practical task is the transfer of agricultural enterprises to a 

high-tech industrial and intellectual basis. The object of the research is the assessment of the competi-

tiveness of the agro-industrial complex of the region, taking into account its sectoral and territorial fea-

tures and integration motives. The methods used of the research: scientific abstraction, analysis and 

synthesis, systems approach, historical and logical method, observation, information technology. The 

hypothesis of the research is the possibility of ensuring the high competitiveness of the agro-industrial 

complex for the future through the solution of the strategic tasks of its operation. The statement of 
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basic materials. The principles of increasing the competitiveness of the agro-industrial complex of the 

region are outlined in its main directions and tasks. Given the weak financial and economic state of 

small and medium-sized enterprises, it was proposed to create large integrated education with signifi-

cant competitive advantages. Originality and practical significance of the research in the fact that 

competitiveness is seen as a key economic category capable of characterizing the positive and negative 

aspects of the life of the agro-industrial complex. Conclusions of the research are to ensure the ex-

panded reproduction of the regional agro-industrial complex, the production and sale of more attractive 

goods to consumers, to achieve high competitiveness of the regional agro-industrial complex, to 

strengthen market positions in terms of quality and price characteristics of commercial products. 

Key words: 

competitiveness, criteria, high-tech, market, commodity products, integration behavior, man-

agement methods. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНО- КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АПК ПІВНІЧНОГО РЕГІОНУ  

 

Постановка проблеми. Одним з ключових завдань сталого розвитку АПК Республіки Комі 

є розробка концептуальних основ підвищення його конкурентоспроможності в умовах ринково-

го господарювання. Мета статті полягає в розробці теоретико-методологічних основ конку-

рентоспроможності регіонального АПК. В якості основної практичного завдання обраний пере-

клад підприємств АПК на високотехнологічну індустріально-інтелектуальну основу. Предме-

том дослідження є оцінка конкурентоспроможності АПК регіону з урахуванням його галузевих 

і територіальних особливостей та інтеграційних мотивів. Методи, використані в дослідженні: 

наукова абстракція, аналіз і синтез, системний підхід, історичний і логічний метод, спостере-

ження, інформаційні технології. Гіпотеза дослідження полягає в можливості забезпечення ви-

сокої конкурентоспроможності АПК на перспективу через рішення стратегічних завдань його 

функціонування. Виклад основного матеріалу. Принципи підвищення конкурентоспроможності 

АПК регіону викладені в основних її напрямках і завданнях. З огляду на слабке фінансово-

економічний стан дрібних і середніх підприємств, запропоновано створити великі інтегрірован-

ния освіти, які мають значні конкурентні переваги. Оригінальність і практична значущість до-

слідження полягає в тому, що конкурентоспроможність розглядається як ключова економічна 

категорія, здатна характеризувати позитивні і негативні сторони життєдіяльності АПК. Виснов-

ки дослідження полягають в забезпеченні розширеного відтворення АПК регіону, виробництва і 

збуту більш привабливих товарів для споживачів, в досягненні високої конкурентоспроможнос-

ті АПК регіону, зміцнення позицій на ринку за якісними і ціновими характеристиками товарної 

продукції. 

Ключові слова: 
конкурентоспроможність, критерії, високотехнологічний, ринок, товарна продукція, інте-

граційне поведінку, методи управління. 

 

Постановка проблемы. Одна из 

ключевых задач АПК Республики Коми со-

стоит в повышении конкурентоспособности 

его сфер и предприятий. Конкурентоспо-

собность АПК играет важную роль в удо-

влетворении растущих потребностей насе-

ления в продовольствии, а перерабатываю-

щих сфер – в сельскохозяйственном сырье. 

Если обратить внимание на функциональ-

ные масштабы АПК России, то заметим, 

что он имеет достаточно высокий удельный 

вес в экономике страны. Достаточно ска-

зать, что сегодня в сельском хозяйстве Рос-

сии и зависимой от него пищевой промыш-

ленности занято более 10 млн. человек, или 

17% (в Республике Коми – 2,1%) от общего 

занятого населения страны. При этом 

удельный вес данной сферы в ВВП состав-

ляет около 15-17% (в регионе – 2,6%), она 

играет важную роль в жизнеобеспечении 

населения. Учитывая, что агропромышлен-

ный комплекс, особенно его главное звено 

– сельское хозяйство, всегда был и будет 

«кормильцем страны», важная задача со-

стоит в обеспечение высокой конкуренто-

способности ее предприятий [1, с. 390]. 

Исходя из значительной важности 

функционирования АПК региона, особую 
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актуальность приобретает всестороннее и 

равноправное развитие его сфер и предпри-

ятий – укрепление их межотраслевых инте-

грационных основ. Следовательно, в усло-

виях рыночного хозяйствования, основная 

цель АПК региона состоит в обеспечении 

его предприятий высоким уровнем конку-

рентоспособности через приобретение зна-

чительных конкурентных преимуществ вы-

пускаемой товарной продукции. Для до-

стижения данной цели необходимо решить 

нижеследующие задачи: а) активизировать 

процессы перевода регионального агро-

промышленного производства на высоко-

технологичную индустриально-

интеллектуальную основу с прогрессивны-

ми методами управления; б) ускорить про-

цессы кругооборота операционных активов, 

обеспечить рациональное сочетание между 

используемые ресурсами, а, главное, ос-

новными факторными составляющими 

производства – землёй, трудом и капиталом; 

в) достигнуть выпуска товарной продукции 

с высококачественными потребительскими 

свойствами и низкими издержками произ-

водства и сбыта. Конкурентоспособность 

продукции АПК должна характеризоваться 

более качественными товарными свойства-

ми, отражаемыми как в  повышенном спро-

се, так и в более низкой себестоимости, чем 

предыдущие аналоги. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Исходя из отраслевых осо-

бенностей и специфики функционирования 

АПК, отметим, что проблемы повышения 

конкурентоспособности АПК имеют мно-

гогранный и сложный характер. Сегодня в 

своих публикациях большинство специали-

стов выдвигают задачи детализации про-

блем по двум направлениям: а) тщательный 

анализ ретроспективной производственной 

деятельности; 2) углубление анализа ры-

ночной (маркетинговой) деятельности с ха-

рактеристикой рыночной инфраструктуры. 

Следовательно, конкурентоспособность 

АПК тесно связано с его основным техно-

логическим циклом «финансы-наука-

производство-рынок». Проблемы повыше-

ния конкурентоспособности АПК имеют 

большое значение не только в отдельных 

фрагментах, но и во всех стадиях основного 

технологического цикла, начиная от 

надежных источников финансирования ин-

вестиций до завершения производства и 

реализации товарной продукции. 

Как экономическая категория, конку-

рентоспособность АПК более ярко харак-

теризует положительные и отрицательные 

стороны жизнедеятельности его сфер и 

предприятий. Она отражает результаты ис-

пользования реально существующего эко-

номического потенциала (производствен-

ного и потребительского) хозяйствующих 

субъектов АПК, показывает их возможно-

сти в процессах производственной деятель-

ности и сбыта товарной продукции. С этой 

точки зрения, конкурентоспособность явля-

ется основополагающим элементом рынка, 

показывающим возможности предприятий 

в достижении максимальной эффективно-

сти и получении необходимой прибыли по 

сравнению с их конкурентами. Задачи по-

вышения конкурентоспособности АПК да-

ют возможность раскрыть суть множе-

ственных проблем, определить степень эф-

фективного преобразования агропромыш-

ленных предприятий, решить их стратеги-

ческие задачи на перспективу. 

Цель статьи. Основной целью статьи 

является улучшение концептуальных основ 

и выбора критериев дальнейшего повыше-

ния конкурентоспособности регионального 

АПК. Раскрываемость методологических 

основ, способствуя выделению ключевых 

практических задач, обогащает теоретико-

практическую базу данного исследования. 

Достижение необходимой государственной 

поддержки в области предоставления нало-

говых льгот, упорядочения принципов кре-

дитования (в основном, снижения процент-

ной ставки), повышение уровня лизингово-

го обеспечения вполне способствуют по-

вышению эффективности и конкурентоспо-

собности хозяйствующих субъектов АПК. 
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Для достижения поставленной цели 

необходимо решить нижеследующие зада-

чи: 

- выявить ретроспективы и опреде-

лить перспективы эффективного функцио-

нирования агропромышленных сфер и 

предприятий; 

- определить возможности предприя-

тий АПК по максимальному использова-

нию достижений НТП и переходу к рынку, 

осуществлению прогрессивных рыночных 

перемен; 

- оценить правильность сочетания 

производственной и рыночной деятельно-

сти сфер и предприятий АПК; 

- достигнуть позитивных вариантов 

государственной финансово-

экономической поддержки АПК, регулиро-

вания продовольственного рынка. 

Изложение основного материала 

исследования. Учитывая, что в конечном 

итоге существующие реальные свойства 

товаров (улучшенные или неулучшенные) 

оцениваются только потребителями, как 

правило, рынок всегда предъявляет свои 

требования к участникам, демонстрирует 

необходимые условия для реализации про-

дукции. В теоретическом плане доказатель-

ством этого является спонтанный порядок 

хозяйственной системы (связи между про-

изводителями и потребителями), который, в 

основном, отражается в двух аспектах: сво-

бодной конкуренции и процессе монополи-

зации. В первом случае цены товаров фор-

мируются в основном под влиянием спроса 

и предложения, а во втором она приобре-

тают стихийный характер, регулируемый 

монополистами. При этом свободная кон-

куренция является как бы индикатором, со-

держащим огромный потенциал роста эко-

номической эффективности, однако имеет 

естественный предел. Выход за рамки этого 

предела роста эффективности возможен 

только путем концентрации капитала и 

производства. 

Как правило, концентрация капитала 

и расширение производства активизируют 

процессы применения новейших достиже-

ний НТП, повышения качественных харак-

теристик выпускаемой товарной продукции 

и снижение затрат, углубление специализа-

ции. Данные обстоятельства в основном 

присущи крупным предприятиям, которые 

могут обеспечить потребности большей ча-

сти покупателей в определенных видах 

продукции «с приемлемой ценой», что при-

водит к максимальному господству на рын-

ках, равносильному процессу монополиза-

ции. Эти разнонаправленные тенденции 

(свободная и монопольная конкуренция), 

действуя одновременно, способствуют, с 

одной стороны, расширению свободной 

конкуренции (участниками которой явля-

ются в основном мелкие и средние пред-

приятии), которая в большинстве случаев 

завершается разорением предприятий-

аутсайдеров, с другой, подавлению свобо-

ды (со стороны крупных предприятий), по-

лучению монопольной прибыли, укрупне-

нию капитала и расширению сфер их дея-

тельности. 

Данные тенденции в региональном 

агропромышленном комплексе (особенно в 

сельском хозяйстве) сегодня носят своеоб-

разный, а иной раз односторонний характер. 

Это обусловлено тем, что с момента пере-

хода на рыночные условия хозяйствования 

произошло раздробление крупных пред-

приятий АПК региона на средние и мелкие, 

ускорились процессы их приватизации. Ха-

рактерной особенностью явилось то, что 

«либерализация цен и массовая приватиза-

ция в АПК проводилось в целях облегчения 

быстрого перехода к рыночно ориентиро-

ванной экономике» [2, с. 208]. Переход к 

рыночным условиям хозяйствования в аг-

рарном секторе экономики региона носил 

поспешный характер, и это тенденция спо-

собствовала «исчезновению» крупных 

сельскохозяйственных предприятий и рез-

кому уменьшению объёма производимой 

товарной продукции, значительному сни-

жению темпов перехода к товарному рынку 

и торможению процессов формирования 

конкурентоспособности. При этом, несмот-

ря на то, что действующие региональные 
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средние и мелкие агропромышленные 

предприятия стремились развивать свобод-

ную конкуренцию, из-за низкого уровня 

финансирования и хозяйствования в боль-

шей степени они попадали в банкротство. 

Причиной противоречивых тенденций 

– стихийного функционирования регио-

нальных агропромышленных предприятий 

и отсутствия рыночной конкуренции (сво-

бодной и монопольной) явилось следующее. 

Во-первых, с начала реформ поспешное 

раздробление крупных аграрных предприя-

тий на неэффективные мелкие обусловило 

«отделение» их не только от действующих 

продовольственных рынков, но и от финан-

совых структур в целом. Во-вторых, с пе-

реходом на новые рыночные условия 

функционирования АПК резко сократились 

государственная и негосударственная фи-

нансовая поддержка, значительно умень-

шился удельный вес инвестиционной со-

ставляющей в общем объёме инвестиций 

экономики региона (с 12 до 0,6%). В-

третьих, диспаритет цен между аграрными 

и промышленными предприятиями: значи-

тельный и необоснованный рост цен на 

промышленные товары и оказываемые 

услуги (по многим видам промышленных 

товаров цена выросла в сотни раз) привёл 

не только к торможению перехода к рынку, 

но и способствовал «потере» их конкурен-

тоспособности. В-четвертых, значительное 

уменьшение объемов государственных за-

казов на отечественную продукцию (даже 

на стратегически важные виды продоволь-

ствия) и резкое повышение объема «дешё-

вого» импорта замораживали региональное 

производство. В-пятых, отсутствие право-

вых норм и нового рыночного механизма 

привело к дестабилизации хозяйственной 

системы, угрожающей существованию са-

мих предприятий. В-шестых, разрушение 

интеграционных основ сфер и предприятий 

АПК завершилось с появлением дисбалан-

совых состояний в межотраслевом товаро-

обмене. В-седьмых, ослабление методов 

государственного регулирования АПК, а 

также рынка продовольствия завершилось 

сокращением деятельности по многим ви-

дам товарной продукции и направлениям 

хозяйственной деятельности. 

Сегодня проблемы рыночного хозяй-

ствования в аграрном секторе экономики 

выглядит несколько иначе, происходит 

«своеобразное» регулирование цен на 

определенные виды сельскохозяйственной 

продукции. Поэтому причины повышения 

затрат связаны не только с ростом расходов 

на её производство, но и с изменением по-

литики в области ценообразования. Дело в 

том, что изменение себестоимости произ-

водства продукции предприятий АПК свя-

зано, главным образом, не с ростом произ-

водственных издержек предприятия, а с по-

литикой государства по ограничению роста 

закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию. Установленные правитель-

ством ограничения в рентабельности и 

оптово-отпускных ценах для социально 

значимых продуктов сделали убыточным 

их производство на многих аграрных пред-

приятиях, привели к сокращению объёмов 

их производства [3, с. 93]. Данное обстоя-

тельство требует изменения методов госу-

дарственного регулирования цен на сель-

скохозяйственную продукцию, применения 

прогрессивных методов и механизмов, спо-

собных обеспечить нормальную рентабель-

ность в аграрных предприятиях. Ограниче-

ние цен приводит не только к снижению 

производства, но и к дефициту множество 

видов товаров в розничной торговле. 

Исходя из вышеизложенного, важная 

задача состоит в совершенствовании 

управления ценообразованием и конкурен-

тоспособностью выпускаемой товарной 

продукции – регулирования деятельности 

АПК. Как правило, управление конкурен-

тоспособностью создаёт благоприятную 

атмосферу для целенаправленного воздей-

ствия на внутренние факторы развития 

АПК, что способствует получению пред-

приятиями высоких конкурентных пре-

имуществ. Следовательно, в условиях 

жёсткой конкуренции огромное значение 

отводится созданию и использованию 
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управленческого учёта АПК, планирова-

нию отдельных элементов его хозяйствен-

ных систем. По сути, управленческий учёт 

– это упорядоченная система для выявле-

ния, интерпретации, обобщения и пред-

ставления важной для принятия решений 

информации по деятельности агропромыш-

ленных предприятий. Более грамотная по-

становка управленческих задач АПК даёт 

возможность постоянного отслеживания 

происходящих изменений в различных 

функциональных параметрах его предприя-

тий, их хозяйственных и рыночных коор-

динат. Полноценное управление конкурен-

тоспособностью АПК означает достойный 

контроль за происходящими рыночными 

переменами [4, с. 119, 120]. 

Анализируя теоретико-

методологические аспекты данной пробле-

мы, следует констатировать, что концепту-

альный подход к повышению конкуренто-

способности АПК представляет собой ре-

шение множества различного рода задач с 

выявлением их основных критериев. Это 

требует изучения тех проблем, в котором 

возможно достижение высокой эффектив-

ности основных производственных сфер 

АПК – решения множества финансовых, 

экономических, социальных, экологиче-

ских, инфраструктурных, демографических 

и рыночных задач. Если, с одной стороны, 

конкурентоспособность АПК зависит от 

разработки прогрессивных принципов, со-

вершенных методов, механизмов и инстру-

ментариев эффективного хозяйствования, 

то, с другой, от имеющихся навыков и опы-

тов успешной реализации товарной про-

дукции, применения оптимальных вариан-

тов производственно-рыночной деятельно-

сти. 

Нельзя забывать о том, что конкурен-

тоспособность АПК оценивается не только 

отдельными производственными и рыноч-

ными фрагментами, но и достижением пол-

ноценного межотраслевого интеграционно-

го поведения: позитивными результатами 

множества выполняемых социально-

экономических и иных задач. Поэтому ак-

туальные задачи данного исследования со-

стоят в периодическом совершенствовании 

концептуальных основ конкурентоспособ-

ности АПК региона, что является надеж-

ным гарантом в обеспечении эффективно-

сти его хозяйствующих субъектов, улучше-

нии различных параметров производствен-

но-рыночной деятельности. 

Всесторонний анализ показывает, что 

в условиях систематического недофинан-

сирования АПК региона и отсутствия воз-

можных вариантов модернизации его про-

изводственной деятельности, невозможно 

переходить к интенсивно-инновационному 

пути развития, достижению высокой кон-

курентоспособности. Это требует тщатель-

ного изучения ретроспективных характери-

стик производственной потребности и по-

требительских свойств выпускаемых това-

ров АПК, выявления степени их перехода 

на высокотехнологичную индустриальную 

основу и адаптацию к рынку. 

Проводимый нами ретроспективный 

анализ показывает, что при систематиче-

ской нехватке бюджетных средств, инве-

стиционный маневр регионального АПК не 

смог сформировать резервных источников 

финансирования его сфер и предприятий. 

Отсутствовало механизм перелива капитала 

из других «продуктивных» сфер (финансо-

вых, промышленных, торговых) в АПК ре-

гиона. Слабая ресурсная база и низкая 

управляемость финансовыми ресурсами 

АПК региона не давали возможность обес-

печить удаленные сельские предприятия 

необходимыми капитальными ресурсами, 

осуществить их эффективную эксплуата-

цию, достичь высокой конкурентоспособ-

ности. Региональная специфика финанси-

рования АПК региона в большей степени 

характеризуется кумулятивным локальным 

инвестиционным действием, не имеющим 

никакого отношения к крупным проектам. 

По сути, для Республики Коми с огромной 

территорией, на которой неравномерно 

размещены сферы АПК и его природные, 

трудовые, финансовые, материально-

технические и иные ресурсы, уровень фи-
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нансовой обеспеченности должен быть го-

раздо выше, чем в других сферах экономи-

ки региона. 

Исходя из вышеизложенного, следует 

сделать вывод, что крайне медленные тем-

пы финансирования инвестиций АПК се-

верного региона являются не только основ-

ным сдерживающим фактором выравнива-

ния условий в межотраслевой конкуренции, 

но и регулирования рынка, так как процесс 

формирования регионального продоволь-

ственного рынка находится под влиянием 

противоречивых тенденций. Все это гово-

рит о том, что, учитывая существующие 

финансово-инвестиционные проблемы, а 

также природно-климатические и про-

странственные особенности развития АПК 

северного региона, необходимо разработать 

собственные моделей функционирования. 

При этом все вопросы, которые будут 

направлены на развитие АПК региона и по-

вышение конкурентоспособности его пред-

приятий, должны носить комплексный ха-

рактер и быть систематизированы по 

направлениям. 

Естественно, максимальное использо-

вание способностей хозяйствующих субъ-

ектов АПК является важным критерием по-

вышения его конкурентоспособности – 

увеличения возможностей приобретения и 

эффективного использования высококаче-

ственных материальных и нематериальных 

ценностей. Однако, конкурентное преиму-

щество предприятий АПК характеризуется 

не только ускоренными темпами кругообо-

рота и оборота активов, регулярным улуч-

шением состояния, состава и качества ос-

новных факторных составляющих (труд, 

земля и капитал) производственных сфер, 

но и высокоорганизованной и совершенной 

управленческой деятельностью в различ-

ных рыночных координатах: товарных, фи-

нансовых, трудовых. Отсюда вывод, что 

ключевая задача в повышении конкуренто-

способности АПК состоит в обеспечении 

эффективности его хозяйственной системы, 

включая межотраслевое интеграционное 

поведение и связи в различных макро-, ме-

зо- и микроэкономических уровнях и ры-

ночных координатах. 

Методологический подход принимае-

мых системных мер подтверждает, что, 

придерживаясь принципов инвестиционной 

активности, по сравнению с мелкими пред-

приятиями, крупные интегрированные аг-

ропромышленные образования вполне спо-

собны выдерживать конкуренцию на рын-

ках. Преимущественная роль данного об-

стоятельства состоит в том, что: во-первых, 

у таких предприятий в процессе производ-

ства имеется гораздо больше возможностей 

своевременного маневра имеющимися ре-

сурсами, оперативного использования до-

стижений научно-технического прогресса, 

приобретения своевременной дорогостоя-

щей техники, обеспечения более высокого 

уровня товарности производства; во-

вторых, у крупных сельскохозяйственных 

предприятий больше шансов противостоять 

неблагоприятным природно-

экономическим факторам, в крупномас-

штабном плане решать вопросы социально-

го развития села, улучшать плодородие 

почв и состояние машинно-тракторного 

парка, в той или иной мере разрешать бы-

товые вопросы, помогать вести личное под-

собное хозяйство сельского населения и 

т.д.; в-третьих, имея высокую степень инте-

грации, данные организационные формы 

играют огромную роль в повышении уров-

ня функциональной эффективности и кон-

курентоспособности, обеспечении низкого 

уровня себестоимости товарной продукции; 

в-четвертых, по сравнению с мелкими и 

средними предприятиями, они занимают 

промежуточное положение между государ-

ством и отдельными интегрированными (с 

сохранением обособленности) предприяти-

ями, отстаивая их интересы, пользуются 

определенными привилегиями, которые в 

основном выражаются в предоставлении 

государственной финансовой поддержки, 

реализации продукции на гарантированном 

рынке; в-пятых, крупные интегрированные 

образования имеют более благоприятные 

экономические условия для организации и 
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контроля производственного процесса по 

технологически «замкнутому» циклу - 

«финансы-наука-производство-рынок»; в-

шестых, достаточно правильный интегри-

рованный цикл (технологический оборот) 

крупных предприятий автоматически осво-

бождается от посреднических услуг, у них 

высокий уровень управления финансовыми 

и материально-техническими потоками, а 

также реализацией конечной продукции. 

Кроме того, предприятия, входящие в 

состав крупных интегрированных образо-

ваний, могут финансироваться своевремен-

но и в необходимом объеме, освобождаться 

от всевозможных «инвестиционных кани-

кул» на всех структурных уровнях круго-

оборота. В таких организациях в значи-

тельной степени отсутствует «заморажива-

ние» производственных ресурсов и лик-

видности конечной продукции. У них бла-

гоприятная экономическая атмосфера для 

непрерывного и прозрачного движения ка-

питальных средств (оборота и кругооборо-

та активов), модернизации производствен-

ных процессов с помощью разумной инно-

вационной политики. Крупные организации 

могут сохранить целостность кругооборота 

капитальных средств, у них меньше произ-

водственных препятствий (задержка сырья, 

доставка материальных и финансовых ре-

сурсов, недополучение полуфабрикатов и 

т.д.) и в межотраслевом обмене готовой 

продукции [5, с. 72, 73]. 

Обобщая, отметим, что уровень адап-

тации к условиям рыночной конкуренции, 

определяя положение (устойчивое или не-

устойчивое) предприятий на рынке продо-

вольствие, показывает степень их конку-

рентоспособности. Особое место в обеспе-

чении конкурентоспособности АПК зани-

мают степень оснащенности его предприя-

тий современными капитальными ресурса-

ми и упорядочение нормативно-правовых 

основ их функционирования. При этом 

правильное регулирование ценообразова-

ния, определение уровня изменений спроса 

и предложения по различным территори-

альным параметрам, видам деятельности и 

объёмам выпускаемой товарной продукции 

играют решающую роль. Всё это означает, 

что повышение конкурентоспособности 

АПК требует проведения крупномасштаб-

ных мероприятий, способных обеспечить 

его большими объёмами вложений с дешё-

вых рынков долгосрочных займов. 

Дело в том, что в длительный период 

времени процессы формирования регио-

нального продовольственного рынка нахо-

дились под влиянием противоречивых тен-

денций. С одной стороны, спад производ-

ства продовольственных товаров иниции-

ровал сокращение спроса на них, с другой, 

с изменением структуры спроса появлялось 

стремление активизировать интенсивное 

развитие новых рынков, найти новые сег-

менты рынка продовольствия. Парадок-

сальным моментом являлось то, что данное 

обстоятельство происходило под влиянием 

резкого падения государственной и негосу-

дарственной финансовой поддержки, что 

способствовало масштабному сокращению 

спроса на промышленную продукцию, ис-

пользуемую в сферах АПК. Следовательно, 

низкие объемы инвестирования АПК реги-

она не только замедляли процесс техниче-

ского перевооружения и технологического 

обновления его предприятий, но и способ-

ствовали активному снижению темпа вы-

пуска более качественной товарной про-

дукции, падению уровня их конкуренто-

способности в целом. 

Нельзя забывать о том, что уровень 

конкурентоспособности сфер и предприя-

тий АПК во многом зависит от поиска и 

выбора географических расположений. 

Особое место здесь принадлежит рацио-

нальному размещению производительных 

сил, обеспечению полноценного интегра-

ционного поведения основных производ-

ственных сфер АПК, достижению развитой 

инфраструктуры его хозяйствующих субъ-

ектов и рынка продовольствия. Если ры-

ночное хозяйство в основном функциони-

рует под воздействием экономических фак-

торов и инструментариев, то рыночная мо-

дель АПК региона должна гармонизировать 
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и укреплять принципы взаимодействия 

сферы производства с рыночными элемен-

тами, совершенствовать законодательную 

базу инвестирования региональных агро-

промышленных предприятий, устанавли-

вать адекватные для них «правила игры». 

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. Резюмируя, отметим, 

что основная задача повышения конкурен-

тоспособности АПК региона состоит в со-

здании благоприятной конкурентной среды, 

появлении новых хозяйствующих субъек-

тов, способных значительно повысить 

удельный вес интеллектуальной деятельно-

сти. Приоритетными направлениями, ока-

зывающими влияние на создание благопри-

ятной конкурентной среды АПК региона, 

следует считать нижеследующие: 1) совер-

шенствование механизмов государственно-

го регулирования деятельности аграрных 

предприятий и обеспечения их эффектив-

ного взаимодействия с финансовыми и то-

варными рынками; 2) активное развитие 

инвестиционных процессов и бизнеса в аг-

ропромышленном (особенно аграрном) 

секторе экономики региона; 3) повышение 

удельного веса выпускаемой экологически 

чистой агропродовольственной продукции, 

обеспечение защиты окружающей среды; 4) 

формирование полноценной производ-

ственной и социальной инфраструктуры 

региональных агропромышленных пред-

приятий; 5) осуществление масштабной 

модернизации производственных сфер 

АПК региона, осуществление периодиче-

ской реконструкции в действующих пред-

приятиях; 6) устранение любых барьеров 

для выхода на внутренние и внешние фи-

нансовые и товарные рынки; 7) создание 

новых конкурентоспособных сфер и пред-

приятий, способных активно развивать ин-

новационную деятельность и формировать 

интеллектуальную собственность; 8) защи-

та интересов аграрных предприятий в инте-

грационных процессах с региональными 

перерабатывающими и иными предприяти-

ями, совершенствование их организацион-

но-управленческой деятельности; 9) опти-

мизация территориального развития агро-

промышленной сферы и предприятий, 

обеспечение эффективного размещения их 

производительных сил; 10) расширение ас-

сортимента и повышение качества выпус-

каемой продовольственной продукции, 

обеспечение их соответствия мировым 

стандартам. 

Следовательно, повышение эффек-

тивности операционных активов предприя-

тий АПК прямо пропорционально дости-

жению их высокой конкурентоспособности, 

получению соответствующей отдачи от ма-

териальных и нематериальных ценностей. 

В обобщенном представлении, отметим, 

что уровень конкурентоспособности АПК 

зависит не только от эффективности его 

производственных сфер, но и от устойчиво-

сти товарных рынков. Следовательно, кон-

курентоспособность АПК более ярко отра-

жает способности рыночного хозяйствова-

ния его предприятий: воспроизводство и 

сбыт более привлекательных товаров для 

потребителей, укрепление своих позиций 

на товарном рынке по количественным и 

качественным параметрам и приемлемым 

ценовым характеристикам товарной про-

дукции. 

Особое значение в управлении конку-

рентоспособностью продукции АПК регио-

на имеет выявление соответствующих 

принципов и методов, способных укрепить 

интеграционное поведения АПК. Правиль-

ное сочетание производственных и реали-

зационных параметров и интересов между 

аграрными и перерабатывающими пред-

приятиями АПК даёт возможность полу-

чить соответствующий синергетический 

эффект. Более надежное межотраслевое ин-

теграционное поведение АПК создает не-

обходимые предпосылки не только для 

улучшения количественных и качествен-

ных характеристик, но и снижения затрат 

на единицу производимой и реализуемой 

товарной продукции. 

Особый интерес представляет разра-

ботка комплексных мер по устранению по-

вышательной тенденции цен, тарифов и 
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кредитных ставок в АПК. Для этого требу-

ется торможение процесса регулярного ро-

ста цен на оборотные средства и энергоре-

сурсы; устранение высокой процентной 

ставки по банковским кредитам и другим 

заёмным средствам; замедление темпов пе-

риодического роста стоимости услуг, ока-

зываемых агропромышленным предприя-

тиям, особенно сельскохозяйственным; 

снижение темпов роста инфраструктурных 

(производственных и социальных) и ры-

ночных затрат на агропродовольственную 

товарную продукцию. Основной путь сни-

жения затрат в АПК состоит в соблюдении 

нормативов (лимитов) через обеспечение 

достоверного учета и контроля над распре-

делением и освоением средств. 
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НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПРОВАДЖУЄ РАЗОВІ ВЧЕНІ 

РАДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА PHD-ПРОГРАМАМИ 
   

Найближчим часом в Україні почнеть-

ся експеримент з атестації докторів філосо-

фії, які навчалися за новими PhD-

програмами, через разові вчені ради. Відпо-

відну постанову ухвалив Кабінет Міністрів. 

Відповідну постанову, що визначає 

порядок такої атестації, прийняв Кабінет мі-

ністрів, повідомляє прес-служба Міністерст-

ва освіти та науки України (МОН). 

У Міністерстві освіти зазначають, що 

передусім разові вчені ради відрізнятимуть-

ся від постійно діючих тим, що створювати-

муться безпосередньо для розгляду конкрет-

ної роботи. Попри те, що у них входитиме 

менша кількість науковців, очікується, що 

їхня робота буде ефективнішою, оскільки усі 

члени одноразової вченої ради муситимуть 

бути спеціалістами з теми, яка захищається.  

«За законом нормативно-правову базу 

для захисту докторів філософії має розроби-

ти Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти. Зараз воно тільки почи-

нає свою роботу і потребує на це певного 

часу. Однак ми розуміємо, що вже є ті люди, 

які готові захищати дисертації за новими 

PhD-програмами, і вони не повинні чекати 

весь цей час. Саме тому ми починаємо екс-

перимент, що передбачає створення разових 

вчених рад для атестації докторів філософії. 

У постанову уряду ми заклали його прове-

дення до кінця наступного року – цього часу 

агентству має вистачити, щоб, зокрема, під-

готувати та впровадити новий порядок при-

судження наукових ступенів», – пояснила 

міністр освіти і науки Лілія Гриневич. 

Міністр додала, що експеримент також 

допоможе перевірити спроможність системи 

атестації працювати в режимі разових захис-

тів дисертацій. Після його закінчення МОН 

підготує відповідний звіт та передасть до 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. 

У затвердженому урядом порядку ви-

значено, як утворюється та працює разова 

вчена рада, порядок подання документів, 

вимоги до здобувачів ступеня доктора філо-

софії, скасування рішення ради та розгляд 

апеляцій.  

 
Особливу увагу в документі приділили 

питанням дотримання принципів академіч-

ної доброчесності під час виконання та захи-

сту дисертацій. 

Передусім разові вчені ради відрізня-

тимуться від постійно діючих тим, що ство-

рюватимуться безпосередньо для розгляду 

конкретної роботи. Попри те, що у них вхо-

дитиме менша кількість науковців, очікуєть-

ся, що їхня робота буде ефективнішою, оскі-

льки усі члени одноразової вченої ради му-

ситимуть бути спеціалістами з теми, яка за-

хищається. 

Щоб створити разову вчену раду, виш 

або наукова установа мають подати відпові-

дне клопотання до МОН. 

Разова спеціалізована вчена рада скла-

дається з 5 осіб – голови, двох рецензентів і 

двох опонентів. Їх кваліфікація та сфера на-

укової діяльності мають відповідати темати-

ці дисертаційного дослідження здобувача 

ступеня доктора філософії. 

Рішення разової ради затверджує Ате-

стаційна колегія МОН. Здобувачі ступеня 

доктора філософії, які взяли участь в експе-

рименті, одержують дипломи доктора філо-

софії державного зразка. 

Цей експеримент МОН планує прово-

дити до 31 грудня 2020 року. 

Як відомо, ступінь «доктор філософії» 

був запроваджений законом «Про вищу осві-

ти» 2014 року. Це освітній і водночас пер-

ший науковий ступінь, що здобувається на 

третьому рівні вищої освіти на основі ступе-

ня магістра. Ступінь доктора філософії при-

суджується спеціалізованою вченою радою 

закладу вищої освіти або наукової установи 

в результаті успішного виконання здобува-

чем вищої освіти відповідної освітньо-

наукової програми та публічного захисту 

дисертації у спеціалізованій вченій раді.

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-pochinaye-eksperiment-iz-zahistu-doktoriv-filosofiyi-v-razovih-vchenih-radah-uryad-prijnyav-neobhidnu-postanovu
https://www.ukrinform.ua/tag-osvita
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ РЕКОМЕНДУЄ
 
 

    
 
Фоміна О. Національний економічний 

розвиток. Концепція, механізм, ресурсне 

забезпечення : монографія / О. Фоміна, Л. 

Проданова, О. Зиза. – К: Центр навчальної 

літератури, 2018. – 330 с. 

 

У монографії висвітлено комплекс нау-

ково-методичних підходів до визначення 

концептуальних засад функціонування націо-

нальної економіки. Основна увага приділена 

аналітичній оцінці ресурсного забезпечення, 

механізму економічного розвитку засобами 

впливу на інноваційні та екологічні чинники 

процесу, досліджено заходи його державного 

регулювання в межах соціальної, інновацій-

ної, екологічної політики. Монографія приз-

начена для науковців, викладачів, аспірантів, 

студентів економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів, менеджерів і професіо-

налів усіх економічних рівнів управлінської 

діяльності. 

 

 
 

Ліхоносова Г. С. Регулювання соціаль-

но-економічного відторгнення на підп-

риємствах : монографія / Г. С. Ліхоносова. 

— Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2018. — 424 с. 
 

Монографію присвячено дослідженню фе-

номену виникнення, поширення та регулюван-

ня соціально-економічного відторгнення на пі-

дприємствах. Розроблено методологічний під-

хід моніторингу простору соціально-

економічного відторгнення через побудову 

сценаріїв, стратагем та простору регулювання 

соціально-економічного відторгнення. 

У монографії запропоновано методологіч-

ну площину концепції регулювання соціально-

економічного відторгнення на конкретних під-

приємствах з верифікацією відповідних напря-

мів нейтралізації відторгнення шляхом впрова-

дження інструментів раціонального егоїзму, 

усунення проявів опортуністичної поведінки 

персоналу, активізації лідерських властивостей 

працівників та заходів соціально-економічного 

залучення персоналу підприємств. 

Монографія буде корисною як для науков-

ців, фахівців підприємств, так і для аспірантів, 

які шукають нові підходи до вирішення про-

блем, пов’язаних з пошуком шляхів оптималь-

ного підприємництва на засадах нівелювання 

соціально-економічного відторгнення. 
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Теорія та методологія обліку, оподат-

кування, аудиту та аналізу в системі інфор-

маційного забезпечення управління суб'єк-

тами господарювання: колективна моногра-

фія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. А. Сарапіної. – 

Херсон: ХНТУ; Книжкове видавництво «ФОП 

Вишемирський В.С.», 2018. – 272 с. 
 

Колективна монографія присвячена дос-

лідженню теоретичних, організаційних і мето-

дичних проблем обліку, оподаткування, аудиту 

і аналізу діяльності суб’єктів господарювання, 

а також пошуку ефективних і дієвих напрямів 

щодо їх удосконалення й розвитку. 

Колективна монографія є результатом 

виконання ІІ етапу науково-дослідної держбю-

джетної роботи кафедри. У монографії втілено 

інноваційні ідеї авторів та всебічно й послідо-

вно розкрито теоретичні положення, методо-

логія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу 

в системі інформаційного забезпечення управ-

ління суб'єктами господарювання та розробле-

но практичні рекомендації щодо їх удоскона-

лення та подальшого розвитку.  

Монографія може бути корисною для на-

уковців, викладачів вищих навчальних закла-

дів, аспірантів, студентів, фахівців у галузі бу-

хгалтерського обліку, оподаткування, аудиту, 

економічного аналізу, які творчо ставляться до 

прийняття управлінських рішень. 

   

Степанова О. В. Фінансування соціаль-

них функцій держави в умовах трансфор-

мації фіскального простору : монографія /  

О. В. Степанова. – К.: ДУ «Ін-т економіки та 

прогнозування НАН України», 2018. – 376 с. 

 

У монографії викладено теоретичні та 

методологічні засади фінансування соціальних 

функцій держави в умовах трансформації фіс-

кального простору. Виявлено проблеми фор-

мування та використання фіскального просто-

ру для фінансування соціальних функцій дер-

жави, а також запропоновано принципи діаг-

ностики потенціалу фіскального простору для 

охорони здоров'я. Розроблено методологічні 

підходи до формування сценарних прогнозів 

впливу фінансування системи охорони здоро-

в'я на стійкість державних фінансів на довго-

строкову та середньострокову перспективу в 

контексті становлення економіки довголіття та 

старіння населення. Обґрунтовано особливості 

децентралізації фіскального простору для фі-

нансування соціальних функцій держави. 

Для науковців-фахівців та працівників 

органів державного управління та місцевого 

самоврядування, фахівців з питань бюджету і 

фінансування системи охорони здоров'я та со-

ціального захисту, викладачів, аспірантів, а 

також широкого кола читачів, які цікавляться 

означеною проблематикою. 
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Шановні колеги, пропонуємо Вашій увазі  

ВИМОГИ 

щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал 

«ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ» 
 

Сфера розповсюдження науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ»: загальнодержавна, зарубіжна. 

 

Наукові спеціальності, за якими можуть бути опублікованні статті: 

 

 051 Економіка; 

 071 Облік і оподаткування;  

 072 Фінанси, банківська справа та страхування;  

 073 Менеджмент; 

 074 Публічне управління та адміністрування; 

 075 Маркетинг;  

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;  

 232 Соціальне забезпечення; 

 241 Готельно-ресторанна справа. 

 

Програмні цілі науково-виробничого журналу 

«Часопис економічних реформ»: 
 висвітлення проблем соціально-економічного розвитку країни; 

 поглиблене вивчення методологічних та прикладних       
проблем сучасної економіки;  

 оприлюднення результатів досліджень у галузі економіки, 

менеджменту, організації виробництва та підприємництва;  

 поширення досвіду реформувань у всіх сферах економічної дія-
льності; 

 надання інформаційної підтримки аспірантам, докторантам та 
молодим вченим. 

 

Рукописи статей, що будуть направлятися до журна-
лу 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 10 сторінок формату А4 (210х297 
мм). Шрифт Tіmes New Roman Cyr № 14; Міжрядковий 
інтервал 1,5. Поля сторінок: усі – 20 мм (без колонтитів). 

 

Структура статті повинна відповідати Постанові 
Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. ("Бюле-
тень ВАК України" № 1/2003) та мати такі елементи: 

 JEL classification codes (за Системою класифікації 

Американської Економічної Асоціації (AEA). Керівництво 

щодо обрання коду наведене в https://www.aeaweb.org/ 
 Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими  чи практичними завдан-
нями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання даної проблеми, на які спираєть-

ся автор;  

 Формулювання мети статті. 

 Виклад основного матеріалу дослідження з пов-

ним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

 Висновки з даного дослідження і перспективи по-

дальших досліджень у цьому напрямі. 

 Література з послідовною нумерацією відповідно 

до розміщення у статті. Бібліографія оформлюється за 

стандартом, затвердженим ВАК України (Бюлетень 

ВАК України № 5, 2009 р.). Перелік літератури – не мен-

ше 10 позицій, мовами оригіналу (виключення – китайська, 

японська, корейська та арабська. В такому разі джерело 

подається у перекладі на англійську, із вказівкою мови 

оригінала в дужках); У переліку літератури має бути не 

більше 5% посилань на джерела, авторами яких є автори 

статті. 
 
 

Пристатейний список літератури англійскою 
мовою (References) повинен бути оформлений   
згідно APA (the American Psychological 
Association), приклад  надається! 

 

Окремою сторінкою наводять анотації (вимоги до 

стуктури анотації наведені нижче), ключові слова, назва 

статті, прізвище, ім’я авторів трьома мовами (українська,  

російська та англійська). 
Формули подають у форматі Microsoft Equation 2.0, 

3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і нуме-
рують 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 11, заголовок 12. Заголовки таблиць розмі-
щують по центру сторінки, нумерація таблиць — по право-
му краю сторінки. 

 
 
 
 
 

 

ДО РУКОПИСУ ДОДАЮТЬСЯ 
 

 зовнішня рецензія від доктора економічних наук    
(НЕ з місця працевлаштування/навчання автора), завірена 

відповідним чином; 

 довідка про автора (трьома мовами), в якій вказують-

ся прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене 

звання, зазначається посада й організація (повна назва стру-

ктурного підрозділу), де працює автор, контактний телефон, 

електронна адреса, ORCID ID, назва статті та обрана тема-

тична рубрика;  

 довідка про зовнішнього рецензента (трьома мовами), 

у якій вказуються прізвище, ім’я та по батькові, науковий 

ступінь і вчене звання, посада й організація, де працює ре-

цензент, його контактний телефон та обов’язково елект-

ронна адреса; 

 витяг із протоколу засідання кафедри, факультету або 

Вченої ради установи з рекомендацією статті до друку; 

 угода про передачу авторських прав (за наявності 

співавторів – спільна, за підписами усіх) про те, що стаття є 

власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друку-

валася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях (зра-

зок розміщено на https://chasopys.jimdo.com); 

 переклад повного тексту статті англійською мовою 

(відповідно п. 2.9 Наказу Міністерства освіти і науки, моло-

ді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р.). 
 

У текст статті можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором. 
 



 

 

 

Вимоги щодо анотації до статті: 
Анотація повинна мати обсяг 1800-2000 знаків та має бути структурована українською (або мовою 

статті) та англійською мовами (Times New Roman, 11 пт.); Анотація повинна містити стисле формулювання 

змісту статті, не повторювати назву статті. Загальна структура анотації повинна містити: 

- Постановка проблеми (Formulation of the problem); 

- Мета дослідження (The purpose of the research);  

- Об’єкт дослідження (The object of the research); 

- Методи, використані в дослідженні (The methods of the research); 

- Гіпотеза дослідження (The hypothesis of the research); 

- Виклад основного матеріалу (стисло) (The statement of basic materials); 

- Оригінальність та практична значимість дослідження (The originality and practical significance of the research); 

- Висновки та перспективи подальших досліджень (Conclusions and perspectives of further research). 
 

Приклади  оформлення  переліку  літератури  в  статті  англійською  мовою (References): 

Standard for references conforms to requirements APA  (the  American  Psychological  Association) : 

http://www.apastyle.org/. 
 Journal  articles  with  DOI:  

Author, A. A. (Year of publication).Article Title. Journal Title, vol. (no.), pages. doi.  

e.g.  Monasturnyi, E.A. (2006). Innovative cluster. Innovations, 2,  38-43. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225.  

Journal  articles  without  DOI:  

Author, A. A. (Year of publication).Article Title. Journal Title, vol. (no.), pages.  

e.g. Monasturnyi, E.A., & Kulik, J.A. (2005). Social and economic development. Economy of Region, 3, 39-52.  

Monasturnyi, E. A. & Kulik, J.A. & Nulif, K.L. (2008). Social and economic development. Economy, 3, 52-67.  

 Books:  

Author, A. A. (Year of publication). Title of book (Edition). Location: Publisher, pages.  

e.g. Monasturnyi, E. A. (2006). Innovative cluster. Moscow: Nauka, 267.  

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.).(1997). Consequences of growing up poor. New York,  

NY: RussellSage Foundation, 350.  

Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor, 680.  
  

Chapter in a book:  

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication).Title of chapter. In A. A. Editor & B. B.  

Editor (Eds.),Title of book (pages of chapter). Location: Publisher.  

e.g. Monasturnyi, E. A. (2006). Innovative cluster.In J. A. Kulik (Ed.), Innovations (pp. 12-21).  

Moscow: Nauka.  
  

Electronic sources (Web publications):  

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article.Title of Online Periodical, volume number (issue 

number if available). Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/.  

e.g. Tatarkin А. I. (2013). Self-development of regional socioeconomic systems as the need for  

Russia’s federal development. Economy of Region, 4.Retrieved from 

http://economyofregion.com/archive/2013/47/2164/pdf/.  
 

Кожна стаття, представлена в редакцію, за наявності переліченого пакету документів, позитивної зовнішньої рецензії,  

друкується згідно розкладу тиражування журналу, а саме чотири разу на рік (щокварталу). 

Поточний номер журналу 1 2 3 4 

Термін тиражування номеру журналу та опубіковання в мережі Internet 31.03 30.06 30.09 31.12 

Підсумковий строк надання статті до відповідного номеру журналу 20.02 20.05 20.08 20.11 

Шановні автори, будь ласка, не затримуйте строк надання матеріалов.  

Це стане підгрунтям якісної та швидкої публікації Вашої наукової праці! 

 Головний редактор 

доктор економічних наук, професор Калінеску Тетяна Василівна    
Відповідальний редактор 

  доктор економічних наук, доцент Ліхоносова Ганна Сергіївна     

 

Статті подаються почтою за адресою:  

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

вул. Чкалова, 17, м. Харків, Україна, 61000 або надсилаються на e-mail: 

a.likhonosova@gmail.com; tetyana.calinescu@gmail.com 

http://nti.khai.edu/ojs/index.php/cher 

http://chasopys.jimdo.com  
Сподіваємося на плідну співпрацю!

http://www.apastyle.org/
file:///D:/документы/Часопис/№2(6)/статьи/Вернадского/Наукова%20бiографiя_Калiнеску%20Т.В..doc
http://nti.khai.edu/ojs/index.php/cher
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