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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

УДК 330.36.01

Пилипенко Г. М., П іхотіна J1. М.

МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 
СПОЖ ИВЧОМ У СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Д осліджується роль спож ивчого ринку як 
механізму, щ о активізує інвестиційну діяльність 
на рівні національної економіки, аналізується стан 
інвестиційного процесу на ринку харчової 
промисловості України і пропоную ться напрямки 
ріш ення проблеми підвищ ення її 
конкурентноздатності в контексті ініціатора 
кумулятивного інвестиційного процесу.

The role o f  a  consumer m arket is investigated as a 
m echanism  w hich stimulates investm ent at a level o f  
the national economy. The condition o f  the 
investm ent process in U kraine’s food market is 
analysed. The directions o f  solving the problem o f 
raising its com petitiveness in the context o f  the 
initiator o f  the cumulative investm ent process are 
offered..

Сучасну економіку України, незважаючи на певне покращення за останні роки її 
кількісних макроекономічних показників, ще не можна охарактеризувати як 
високоефективну та адекватну вимогам постіндустріального етапу розвитку людства. 
Подібний загальний висновок базується, насамперед, на фактах структурної 
розбалансованісті нашої економіки, відносно низькій конкурентоспроможності наших 
підприємств на світовому ринку, високій матеріало - та енергоємності виробництва тощо.

Зважаючи на такі реалії, найбільшої популярності сьогодні у наукових колах країни 
здобули питання, що стосуються проблем підвищення якості економічного розвитку 
України та факторів, які цьому будуть сприяти. Особливе місце серед таких наукових 
розробок займають проблеми залучення інвестицій у відтворювальний процес 
національної економіки і, зокрема, проблеми перетворення інновацій у головний фактор 
економічного зрбстання.

Теорія інвестицій і інновацій, а також фактори економічного зростання цілком 
виправдано опинилися у центрі уваги таких науковців, як А.Бєгун, Д.Богиня, С.Галуза, 
В.Геєць, М.Герасимчук, Д.Євдокимова, В.Калюжний, Б.Кваснюк, І.Лукінов, С.Мочерний, 
В.Соболев та інших. Співпраця у царині визначених проблем виявила досить суперечливі 
думки щодо вирішення питань, пов’язаних із визначенням напрямків інвестування, 
формуванням інвестиційної бази, розробкою механізму державного регулювання 
інвестиційної активності з метою створення в Україні базисних засад постіндустріального 
економічного зростання.

Щодо західних теорій, які сформовані сучасними дослідниками інвестиційних 
процесів, то вони розглядають механізм інвестиційної діяльності як кумулятивний, тобто 
такий, що пов’язаний з лавиноподібною реакцією господарюючих суб’єктів на зростання 
автономних витрат в масштабах національної економіки. Так, навіть незначне 
інвестування у сектор економіки, в якому створюються умови більш високої 
прибутковості, може викликати досить значну зацікавленість у підприємців до входження 
у дану галузь і реальну реалізацію їх інвестиційних проектів, що з часом розповсюдяться у 
суміжних галузях і секторах економіки. Такі концепції беруть початок ще з
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загальновідомої теорії Джона М. Кейнса і досягають свого більш завершеного 
оформлення у теоретичних побудовах неокейнсіанської та неокласичної доктрини.

Слід зауважити, що всі вищезгадані теорії будувались для розвиненої ринкової 
економіки, яка здатна досить швидко реагувати на зміни, що відбуваються у сфері 
реалізації економічних інтересів суб’єктів національної економіки. Однак, для 
економічних систем, що тільки починають формувати ринкові механізми, теоретичні 
здобутки і досвід розвинених країн не зовсім підходять. Саме тому перед дослідниками 
України досить гостро стоїть проблема адаптації західних теорій до сучасних умов 
розвитку нашої країни. І головним питанням серед всіх, що постають у сфері 
інвестиційних процесів є те, у які сфери, при відомій напруженості державного бюджету і 
незначній схильності суб’єктів України до інвестування, слід направляти державні кошти 
або створювати привабливі умови для приватного інвестування ?

Метою даної статті є аналіз особливостей споживчого ринку в економічній системі 
України, дослідження тенденцій інвестиційних процесів, що відбуваються у даному 
секторі економіки нашої країни, а також з’ясування можливості перетворення споживчого 
ринку в об’єкт пріоритетного державного інвестування як необхідної умови мобілізації 
соціально-економічних резервів економічного зростання.

Якщо розглядати секторальну структуру української економіки з точки зору її 
динамізму і взаємозалежності, то очевидним фактом є те, що найбільш важливим у ній є 
саме споживчий сектор. І це пов’язано, принаймні, з трьома причинами.

По-перше, споживчий сектор формує попит на основні економічні ресурси, 
забезпечуючи їх відтворювання і формування доходів власників факторів виробництва. 
Розширення виробництва споживчих товарів і послуг потребує відповідного зростання 
продукції галузей, що виробляють засоби виробництва, сировину та матеріали. Тобто, 
споживчий попит приводить в дію галузі машинобудування і металообробки, які, в свою 
чергу, пред’являють попит на продукцію базових галузей. В залежності від обсягу попиту, що 
пред’являється у сфері споживання, формується і механізм залучення ресурсів: підприємець 
може більшою мірою задіяти те обладнання, яке простоює, або ж інвестувати у нові 
виробничі потужності за рахунок власних або кредитних ресурсів. Отже, попит на засоби 
виробництва, робочу силу і інші ресурси є похідним від попиту на споживчі товари і, таким 
чином, споживчий ринок формує факторні доходи і визначає рівень зайнятості в економіці.

У цьому зв’язку слід зауважити, що споживчому ринку відводиться головна роль у 
процесі відтворення і розвитку робочої сили як сукупності фізичних, інтелектуальних та 
особистих якостей людини. Останнім часом людському фактору виробництва відводиться 
досить важлива роль у процесі створення продукту і тому від того, який рівень і структура 
споживання встановлені у суспільстві, який рівень інвестицій у людський капітал 
здійснює це суспільство, залежить і якість робочої сили, а, значить, і потенційна 
можливість досягнення конкретних виробничих цілей.

По-друге, споживчий ринок формує певну частку обсягу пропозиції на грошовому ринку, 
що, в свою чергу, створює матеріальну основу самих інвестиційних процесів. Так, із доходу, 
який потрапляє у безпосереднє розпорядження домогосподарств, певна частина направляється 
у збереження, а інша -  йде на споживання. Тому кон’юнктура споживчого ринку здійснює 
вплив на розмір споживчих витрат, а, отже, і на обсяги національних заощаджень.

По-третє, якщо розглядати механізм формування сукупного попиту, то можна 
констатувати той факт, що імпульсом до розвитку інвестиційного попиту є саме 
споживання. Споживчий попит створює внутрішній спонукальний мотив виробництва і 
сам предмет виробництва у ідеальній формі, як внутрішній образ, як потребу. Причому 
предмет майбутнього виробництва у ідеальній формі стимулює ділову активність вже на 
фазі проектування і вибору набору якісних характеристик нового товару, який ще не 
потрапив на ринок.
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Підприємець завжди намагається реалізувати свій економічний інтерес до 
максимізації прибутку, у основі якого лежать потреби споживача (поки що тільки 
прогнозовані або ідеальні) і споживчий попит, що очікується. Від того, яким буде обсяг 
майбутнього продажу товарів і рентабельність продукції залежить і інвестиційна 
активність. „Економічна ситуація здійснює в цілому певний вплив на інвестиції, -  
стверджує Нобелівський лауреат і класик світової економічної думки Пол Самуельсон. -  
Якщо високий рівень продаж споживчих товарів робить підприємців оптимістичними, то 
він тим самим буде сприяти здійсненню самих хоробрих інвестиційних програм”[1].

Отже, наявність взаємних зв’язків споживчого сектору з іншими елементами 
економічної системи, посилення його ролі як стимулятора ділової активності, свідчить, що 
довгострокові закономірності формування і руху споживчого попиту здійснюють досить 
вагомий вплив на перспективи економічного зростання, а зміна кон’юнктури на ринку 
споживчих товарів відображається на становищі всієї економіки. Споживчий ринок 
представляє собою найбільш важливий елемент економічної системи, завдяки 
ефективному функціонуванню якого вона отримує імпульс до свого якісного розвитку.

Таким чином, оскільки споживчий ринок є складовою частиною сукупного ринку, 
яка тісно пов’язана з його структурними елементами (ринком ресурсів та грошей), 
визначає загальногосподарську кон’юнктуру і здійснює реалізацію економічних інтересів 
суб’єктів, то інвестиційна політика держави повинна, в першу чергу, реалізовуватись у 
споживчому секторі.

Звернення до статистичних даних дозволяє стверджувати, що досить швидкими 
темпами в сучасній Україні розвиваються окремі сегменти споживчого ринку. Лідером 
харчової промисловості є кондитерська галузь, яка виробляє близько 850 тис. т продукції, 
експортуючи в останні роки 231 тис. т товару загальною вартістю 206,7 млн. дол. на фоні 
18,3 тис. т (39,6 млн. дол..) імпорту [2]. Подібні тенденції характерні і для пивоварної, 
лікеро-горілчаної, м ’ясо-молочної галузей промисловості, виробництва соків та 
безалкогольних напоїв. Всі ці галузі вже мають певний економічний потенціал та 
достатню сировинну базу, а також характеризуються високою швидкістю обігу капіталу.

Однак, більш детальний аналіз ситуації на споживчому ринку приводить до 
висновку про наявність цілої низки проблем, пов’язаних з інвестуванням у даному 
секторі. Незважаючи на відносну рентабельність продукції і певну прибутковість галузей 
харчової промисловості ми не помічаємо там як серйозних капіталовкладень з боку 
стратегічних інвесторів, так і імпульсу до технологічного оновлення проміжних і базових 
галузей. Підприємства харчової промисловості основним завданням своєї діяльності 
вважають сьогодні відновлення потужностей заводів і доведення їх до проектних 
показників, оптимізацію асортименту продукції, що випускається, і забезпечення 
стабільності її якості. І головною причиною такого становища є елементарна нестача 
фінансових засобів, які необхідні для технічного переозброєння.

А інвестиції, до речі, у модернізацію виробництва і закупівлю обладнання потрібні 
немалі. Так, на протязі минулого року ЗАО „Енергія-Інвест” інвестувало у реконструкцію 
тільки двох підприємств по виробництву твердого сиру загалом 6,2 млн. дол. [3], а ЗАО 
"ПО "Київ-Конті" наприкінці минулого року здало в експлуатацію лінію з виробництва 
шоколадних цукерок, загальна вартість якої дорівнює 19 млн. дол.[4]. І в першому, і в 
другому випадку, інвестиції здійснено зарубіжними інвесторами і, на жаль, далеко не в 
передові технології. „Український ринок ще не готовій прийняти більш-менш вагому 
кількість дорогого продукту, у ціну якого закладено серйозні витрати на автоматизацію 
технологічного процесу і контролю якості”, -  стверджує директор по розвитку одного з 
ведучих підприємств сироварної галузі В.Ковнір [5]. 1 в цьому він правий.
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Як вже було нами з’ясовано, рівень платоспроможного попиту є одним з 
визначальних факторів прибутковості певної галузі, а, отже, і її інвестиційної 
привабливості. Аналіз платоспроможного попиту останнього десятиріччя в Україні 
свідчить про падіння реальних доходів населення, що негативно позначилось на 
продовольчому споживанні. Так, населення було змушене вдвічі збільшити частку 
продовольчих витрат у сімейному бюджеті ( з 32,8 % у 1990 до 64,2 % у 2000 p.), а 
позитивна динаміка темпів зростання доходів у 2001-2003 роках нівелюється сьогодні 
інфляційними процесами. Люди намагаються якось вижити у складних економічних 
умовах, збільшуючи долю натурального господарства, адже витрачати дві третини своїх 
доходів тільки на харчування не є, м’яко кажучи, нормальним. За таких умов споживчий 
сектор втрачає свого стратегічного внутрішнього інвестора -  населення [6].

Тому, як показує практика, вітчизняне виробництво у сучасних умовах розвертається у 
бік зовнішніх ринків. Низький курс національної валюти робить вигідним товарний експорт, 
і, якщо виробник може постачати за кордон більш-менш конкурентоспроможну продукцію за 
низькими відносно цінами він буде отримувати прибуток. Ці закономірності і пояснюють 
сьогодні той факт, що значна частина національних виробництв у споживчому секторі стає 
економічно привабливими для іноземців. Саме зараз відбувається помітна експансія 
зарубіжних капіталів у дану сферу: у молочній галузі відбувається часткове „поглинання” 
вітчизняних виробітків цільномолочної продукції досить відомими корпораціями „Вимм- 
Билль-Данн”, ,JEhrmann”, „Danon”; кондитерська промисловість інтегрується у 
корпоративний капітал таких гігантів світового ринку як „Mars” і „Nestle”, причому остання 
диверсифікує свій капітал і в інші сегменти -  у виробництві майонезу, харчових концентратів, 
дитячого харчування тощо. На внутрішньому споживчому ринку серед його лідерів дедалі 
складніше знайти компанії без іноземних інвестицій.

Вкладаючи досить незначні кошти у виробництво, у порівнянні з тими, які необхідні 
для західного ринку, іноземні інвестори більшою мірою підвищують рівень використання 
виробничих потужностей, залучають дешеву робочу силу. Поступова зміна власників 
вітчизняних підприємств через купівлю контрольних пакетів акцій досить потужними 
зарубіжними компаніями призводить до їх опосередкованого інвестування через 
внутрішній споживчий ринок і не викликає кумулятивного інвестування у суміжних 
секторах економіки. В результаті отримують автономний розвиток окремі сфери, а сама 
економіка втрачає внутрішній імпульс до розширення виробництва і мультиплікаційного 
збільшення доходів.

На наш погляд, країна, яка орієнтується, в основному, на іноземні інвестиції, не 
може розраховувати на довгострокове економічне зростання. Сучасна техніка і 
технологія, що потрапляє разом з іноземними інвестиціями у країну, як правило, не є 
найпрогресивнішою. Тому досить складно вийти у світові лідери, орієнтуючись тільки на 
імпорт іноземних технологій, які пов’язані із надходженням іноземного капіталу. 
Останній слід розглядати як допінг для національної економіки: за рахунок впливу 
іноземного капіталу вона починає розвиватись швидше. Але згодом частина ВВП, що 
створюється в країні, у вигляді прибутку іноземного інвестора буде спрямовуватися за 
кордон, що негативно позначиться на темпах економічного зростання.

Іноземні інвестиції посилюють конкурентну боротьбу, що, з одного боку, спонукає 
вітчизняних виробників працювати ефективніше, а з іншого -  може призвести до їх 
банкрутства у випадку недостатньої конкурентоспроможності. Реалії сьогодення повністю 
підтверджують наведені закономірності: не маючи можливості на рівних конкурувати з 
крупним виробництвом, яке підтримується іноземним капіталом, дрібне виробництво 
покидає ринок. Сьогодні ми є свідками масштабного скорочення обсягу продукції 
невеликими заводами і цехами на ринках соків, пива, ковбасних виробів тощо.
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Зважаючи на подібні негативні тенденції на споживчому ринку України, необхідна 
розробка системи дій з боку держави, спрямованих на підвищення ефективності 
функціонування даного сегменту нашої економіки. Серед основних напрямів комплексу 
заходів державного регулювання споживчого ринку необхідно, на наш погляд, виділити 
ті, які можуть вже у відносно короткостроковому періоді принести позитивні результати.

По-перше, враховуючи невеликі можливості державного бюджету щодо здійснення 
прямих капіталовкладень, держава повинна зосередити значний обсяг фінансових 
ресурсів, що раніше розпорошувалися по різних галузях, для інвестування у галузі 
харчової та легкої промисловості, які, до речі, вже мають певний економічний потенціал. 
Це можуть бути субсидії цільового характеру на оновлення технологічних процесів, 
здійснення інновацій, що дозволяють при загальній тенденції ресурсозбереження 
виробництва збільшити якість продукції, зменшити її собівартість і, отже, більш повно 
задовольняти потреби населення.

Політика підвищення потенціалу вітчизняного прибуткового виробництва дає змогу 
зорієнтувати виробника на виробництво конкурентоспроможної і дешевої продукції саме 
для внутрішнього ринку. Це, одночасно, може пожвавити кон’юнктуру на ринку ресурсів, 
поповнити держбюджет за рахунок податків і, що саме головне, зробити його 
інвестиційно-привабливим для потенційних приватних інвесторів.

По-друге, держава повинна досить виважено відноситись до зовнішньоекономічної 
політики і максимально підтримувати вітчизняного виробника. Не створивши 
конкурентноздатного національного виробництва, неможливо розраховувати ні на стале 
економічне зростання, ні на стійку позицію країни на міжнародних ринках. Тому, поряд із 
гнучкою тарифною системою щодо імпорту споживчих товарів, в Україні повинен бути 
створений максимально сприятливий клімат для прямих іноземних інвестицій, 
спрямованих на техніко-технологічне оновлення підприємств споживчого сектору і 
підняття їх конкурентного рівня на світовому ринку.

По-третє, паралельно з даними процесами держава має проводити політику, 
націлену на зростання доходів і стимулювання у суспільстві схильності до заощаджень, 
перетворення накопичених фінансових активів на інвестиції. Збільшення фінансових 
ресурсів, що спрямовуються через банківську систему і фондовий ринок у виробничу 
сферу -  одна із головних передумов забезпечення довготермінового економічного 
зростання в Україні на сучасних принципах.

Зрозуміло, що дані напрями не дають миттєвої віддачі, вони розраховані на 
поступове подолання кризової ситуації. Ала треба чітко розуміти, що без створення 
власного конкурентноздатного товарного виробництва зростання національного 
добробуту неможливе, як і неможливим є вихід країни у лідери світового прогресу.
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Булєсв І .П., Брюховецька Н.Ю.

РОЛЬ ЧИННИКІВ КУЛЬТУРИ В ІННОВАЦІЙНОМ У  
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМ СТВ

Обгрунтовано значимість культурно-
ідеологічних чинників у розвитку підприємств. 
Відсутність національної ідеї, соціальна 
нерівність розглядається важливою перешкодою 
забезпечення економічного зростання.
Обгрунтовано методи формування корпоративної 
культури на макро- і мікрорівнях, їх роль у 
розвитку підприємств.

The importance of cultural and ideological factors 
in the development of enterprises is grounded. The 
absence of a national idea and the social inequality 
are considered as a serious barrier to the economic 
growth. The methods of forming a corporate culture 
at macro- and microlevels and their role in the 
development of enterprises are proved.

Для економіки розвинених країн характерні глобалізація, інноваційний розвиток на 
основі знань і культури, орієнтація на максимізацію прибутку у короткостроковому 
періоді та зростання вартості фірми в довгостроковій перспективі. Глобалізація посилює 
залежність і взаємозв'язок національних господарств. Технології інформацій і 
телекомунікацій (інтернет, віртуальна реальність, інтерактивність), біо- і нанотехнології, 
нові матеріали здатні викликати докорінні зміни природи, суспільства, розміщення і 
функцій головних агентів ринку -  підприємств.

Нові комп'ютерні та інформаційні технології якісно змінюють природу бізнесу і 
комунікації. В таких умовах не завжди можна повною мірою оцінити багатогранний вплив 
даних процесів на людину. Проте вже зараз фахівці відзначають найбільшу цінність тих 
технологій, що пов'язані з формуванням свідомості, методами регулювання й організацією 
управління.

У зв'язку з глибинними перетвореннями в суспільстві виникає багато складних 
проблем, пов'язаних з контролем корпорацій з боку акціонерів, суспільства, держави. Нові 
форми організації виробництва, конкурентоспроможних на національному і зовнішньому 
ринках, потребують нової культури управління з обов'язковим дотриманням національних 
інтересів, ділової етики, форм і методів розвитку підприємств, формування корпоративної 
культури як основи іміджу підприємства.

Дані особливості сформованих світових тенденцій не можна не брати до уваги, коли 
мова йде про пошук методів забезпечення ефективного функціонування головних інститутів 
ринку -  підприємств. Розуміння й усвідомлення вченими та спеціалістами проблем варто 
вважати своєрідною точкою росту наукового знання і практичного рішення завдань.

Тому метою даної статті є дослідження морально-ціносних чинників забезпечення 
інноваційного розвитку підприємств, зростання економіки та обгрунтування методологічних 
передумов щодо підприємницької діяльності на основі культурних факторів. -

Аналіз показує, що суттєва частина проблем економіки перехідного періоду пояснюється 
тим, що серед економістів і політиків не склалося системних уявлень про роль економіки в 
суспільстві. Неокласичною економічною теорією, яка є домінуючою парадигмою сучасності, 
економіка розуміється як фундаментаньна конструкція, що є визначальною для інших сфер 
суспільства, які в усьому залежать від економіки. Певною мірою це можна пояснити впливом 
класичної і неокласичної економічних теорій, розглядом економіки як окремої і самодостатньої 
системи, що створює умови свого незалежного функціонування. Концепція базису і надбудови 
також сприяла глибокому утвердженню примату економіки в суспільстві [1, с. 63-64].

Проте всупереч спеціалістам, які доводять необхідність відділення економіки від 
політики, ідеології, культури, варто-розуміти, що ефективне функціонування підприємства
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значною мірою залежить від ідей, ідеології, міфіф, догм, цінностей, культури, що панують 
у суспільстві, у тому числі на підприємстві.

Відомий вітчизняний економіст С. Мочерний справедливо підкреслює значимість 
національної самосвідомості народу, його духу й енергії, такі чинники, як уміння досягати 
консенсусу між різноманітними політичними силами, соціальними верствами населення, 
повага до законів України, інші фактори, безпосередньо не пов'язані із виробничими 
відношеннями. Політична влада також стає реальною економічною силою [2, с. 455].

Зростання числа конкурентоспроможних підприємств на зовнішньому і внутрішніх 
ринках у великій мірі залежить від рівня наукомісткої продукції, що є похідною освіти. 
Останнє знаходиться в прямо пропорційній залежності від рівня добробуту нації, її якості 
життя. Бідне суспільство не може відтворювати і утримувати достатню кількість освічених 
людей. Доречно пригадати висновок фахівців про те, що в останні роки у світі зроблено 
кардинальний переворот: у розвинених країнах колоніалізм Великої Британії і неоколоніалізм 
США успішно замінили вилученням у країн, що розвиваються, інтелектуальних ресурсів.

Дослідження свідчать, що головна проблема економіки - розбалансованість інтересів 
учасників і груп, причетних до діяльності корпоративних підприємств. Заслуговує на 
увагу підхід Г. Клейнера до проблеми забезпечення ефективного функціонування 
підприємств, що полягає в двох головних принципах: внутрішньої цілісності підприємства 
і зовнішньої інституціональної ролі підприємства в суспільстві. Принцип цілісності 
передбачає одержання додаткового економічного ефекту від повсякденної праці, капіталу, 
підприємницької активності, а також на основі власного досвіду, зниження питомих 
витрат виробництва і розширення сфери діяльності для збереження або підвищення 
конкурентоспроможності. Принцип інституціональності дозволяє підприємству 
концентрувати й ефективно використовувати інтереси своїх ділових партнерів, які 
працюють, інвесторів, банків, представників державної і регіональної влади, населення 
сусідніх територій і багатьох інших фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із діяльністю 
підприємства. Всі ці економічні суб'єкти відчувають певні чекання з боку підприємства й 
одночасно постають предметом чекання з його сторони [3, с.65].

Жодна з даних груп не може бути єдиним носієм інтересів підприємства в силу 
дотримання принципу внутрішньої цілісності. Всі групи повинні бути гармонійно 
пов'язані, консолідовані в єдину структуру з метою узгодженості з інтересами 
підприємства як самостійного суб'єкта економіки. Головне завдання стратегії держави і 
суспільства щодо підприємства складається в створенні умов і стимулів для консолідації 
інтересів і контролю діяльності всіх груп, причетних до акціонерного товариства. Вектор 
загальних інтересів повинен відповідати інтересам підприємства як економічного агента.

Дослідження свідчать про глибокий і міцний взаємозв'язок системи суспільних 
відносин і прояви певних особистих якостей і типів поведінки. Спеціалісти виділяють 
декілька стійких стереотипів поведінки: ефект "вивченої безпомічності", "пролонгований 
інфантилізм", двозначність, практика подвійних стандартів. Складно погодитися з 
дослідниками, які вважають, що ці типи поведінки склалися здебільшого в соціалістичній 
формації і не знаходять прояви в перехідній економіці. У сучасних умовах практикою стає 
застосування подвійних стандартів. Досить часто можна чути вимоги політиків 
соціального захисту населення й орієнтацію його не на власні сили, а на допомогу з боку 
держави. Більш того, проблеми соціальної захищеності населення досліджуються 
економічною наукою, що навряд чи обгрунтовано в змішаній економіці.

У цих умовах постійне порушення балансу інтересів викликають такі реакції 
індивіда:

Перша -  індивідуальна вертикальна мобільність, підсилення орієнтації на 
індивідуальне виживання ("кожен сам за себе, один Бог за всіх").
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Друга -  підсилення так названого групового егоїзму, тобто спроби будь-якими 
засобами захищати індивідуальні інтереси через інтереси групові.

Третя -  посилення стихійного процесу соціального порівняння, результатом чого стає 
формування агресивних типів поведінки. У їх основі, як думає соціолог Н.Ф. Наумова, 
лежить не стільки абсолютне погіршення власного становища, скільки оцінювання як 
несправедливе, незаслужене поліпшення становища інших [4].

Системна трансформація громадського життя ставить перед людиною такі задачі, до 
вирішення яких не готувала його ні сформована система виховання, ні увесь досвід старого 
життя. Більш щасливими стають ті індивіди, що мають такі поведінкові і особисті навички, як 
діловитість, енергійність, активність, спроможність до формування альтернатив життєвого 
вибору і готовність до найбільшого числа варіантів розвитку подій, когнитивний плюралізм, 
відповідальність, професіоналізм і компетентність [5, с. 264-266].

Наприклад, Національний університет "Києво-Могилянська академія" до осіб, що 
претендують на посаду віце-президента з міжнародного співробітництва висувають такі 
вимоги: досвід роботи з міжнародними освітніми і науковими структурами, знання української 
й анг лійської мов, знання комп'ютера, коммунікабельність, вміння працювати в команді.

Робота в команді дозволяє забезпечувати гнучкість організації, істотно 
розширюється діапазон управління і збільшується відповідальність персоналу. Методи 
групової роботи дозволяють досягати синергетичного ефекту, розвивають толерантність і 
повагу до думки колеги.

Тобто, прийоми інноваційного менеджменту знаходять все більше застосування в 
практичній діяльності суб'єктів господарювання в Україні. Керівник змушений все більше 
часу витрачати на формування команди, на перетворення колективу, який сам навчається, 
де кожний працівник чітко вбачає майбутню і свою роль в організації, мотивований на 
самостійні дії. Вищому керівництву приділяється роль творця сприятливого інноваційного 
середовища здорового клімату і позитивного настрою в організації.

Досить часто керівництво підприємства недооцінює потенціал співробітників, 
соціальні й інтелектуальні ресурси, що, як правило, обертається непоправними втратами. 
Спеціалісти рекомендують виходити з розуміння того, що бізнес -  це не стільки 
розв'язання проблем, скільки використання можливостей. "Керівництво повинно бути 
здатне вселити віру в можливість неможливого, допомогти персоналу ясно уявити світле 
майбутнє свого підприємства в умовах найглибшої кризи, перетворити мінуси в плюси і 
діяти, діяти, діяти" [6, с. 98-99].

Вищезгадані автори акцентують увагу на двох психологічних підходах у керуванні 
підприємством, названих ними традиційним і позитивним (табл.1), що наведені із деякими 
нашими корективами.

Неважко помітити, що використання принципів позитивного підходу в управлінні 
організацією містить у собі більше передумов успішного її розвитку.

Аналіз свідчить, що заставою успішного розвитку підприємств є людина, її 
потенціал, праця, виробничі можливості і цінності.

Низька заробітна плата і прибутки громадян -  представників сфери виробництва і 
послуг, у тому числі культури, медицини, освіти, їх невпевність у завтрашньому дні не 
можуть служити фактором розвитку підприємств і досягнення економічного зростання. 
На 1 жовтня 2003 р. у школах було 1563 вакансій вчителів за умови, що їх готують у 40 
університетах і більш ніж 50 педагогічних коледжах і училищах [7]. Проте значна частина 
їх працює не за фахом аби забезпечити свою родину, і непродуктивно використовує 
витрати суспільства. Можна вважати, що дане положення є закономірним результатом 
державної політики в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва, науки.

Економічний вісник НГУ 2004  № З 13



E C O N O M I C  T H E O R Y

Таблиця 1
Психологічні підходи в керуванні підприємством

Традиційний підхід -  "здоровий глузд" Позитивний підхід

Пошук проблем (слабкостей організації) Пошук досягнень, можливостей "відсічі 
невдач"

Виявлення слабких ланок і їх підсилення Посилення сильних сторін, ліквідація слабких 
напрямків

Відштовхування від реальних досягнень і 
наявні ресурси компанії

Відштовхування від потенціалу компанії, у 
першу чергу "дрімаючого" (нереалізованого)

Розуміння обмеженості можливостей 
людей

Віра в безмежні можливості людей, виходячи з 
реальних можливостей

Мінімізація ризиків Інституціалізація ризику
Опора на здоровий глузд Опора на ентузіазм
Прагнення зробити можливе Прагнення зробити неможливе

Ясне бачення обмежень і перешкод
Концентрація уваги на баченні майбутнього, 
заперечення непереборності перешкод і пошук 
неординарних рішень

Точка відліку -  сьогодні Точка відліку -  майбутнє

Соціально-економічний стан, особливо в західних регіонах України, не забезпечує 
одержання нормально оплачуваної роботи, збереження родин, виховання дітей у 
повноцінній сім'ї. Політики, вчені і спеціалісти одностайні в думці, що прибутки кожного 
члена родини повинні бути такими, щоб їх вистачало на оплату житлово-комунальних 
послуг, якісне харчування, транспорт, одяг, відпочинок, на вибір медичної установи для 
лікування і профілактики, а також на вибір освітньої установи для навчання дітей за їх 
талантами й перевагами. Прибутки повинні дозволяти робити заощадження [8], які будуть 
виконувати функцію фінансового ресурсу для здійснення інвестицій та зростання 
кількості власників.

Тому послідовне й суттєве підвищення оплати праці може стати дійовим 
інструментом розвитку підприємств. Це давно визнано економічною наукою, реалізується 
сучасним менеджментом на передових підприємствах і стало інструментом боротьби за 
владу політичної еліти. Має місце багато висловлювань про необхідність становлення та 
розвитку середнього класу (до 50-70 % населення), що визначає цінності громадянського 
суспільства.

Проте в Росії тільки 15 % багатого населення країни визначають її політичне 
обличчя, економічний потенціал і т.д. інші 85 % громадяни РФ на ці процеси ніяк не 
впливають [9].

В Україні -  подібна ситуація. Саме глибоке соціальне розшарування є головною 
перешкодою розвитку економіки і підприємств.

Розвиток підприємств і економічне зростання не можуть бути забезпечені без 
реформування сектора людських ресурсів. Відомо, що якість і система освіти напряму 
залежать від стратегічних орієнтирів державної політики в галузі освіти, що 
пропагандуються політичною елітою певного історичного періоду. В даний час усе менше 
людей вірить, що школа в змозі забезпечити необхідний рівень освіти. Сучасне українське 
суспільство має глибокі соціальні протиріччя, нестабільну соціальну структуру, 
переживає період глибокої трансформації цінностей і пріоритетів розвитку і виявилося не 
у повній мірі готовим до ліквідації чинників кризового розвитку суспільства й економіки, 
розуміння місця і ролі в них науки й освіти.
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Повчальним може бути досвід США [10], де поштовхом до широкої дискусії про 
американську освіту і його розвиток став запуск Радянським Союзом штучного супутника 
Землі і пов'язане з цим усвідомлення, що рівень технологій у Радянському Союзі вищий за 
американський. Тоді постала задача відновити перевагу США і визрів висновок: шлях до 
цієї мети веде через гарну масову освіченість. Друга хвиля реформ охопила Америку у 80- 
ті роки, коли група фахівців із різних сфер суспільного і наукового життя у відомій 
доповіді "Нація в небезпеці" (1983 р.) застерегла Америку від наслідків легковажного 
ставлення до освіти. Доповідь збіглася у часі з висновками чисельних представників 
бізнесу про те, що американська молодь не в змозі конкурувати з молоддю інших країн 
(мова йшла у порівнянні з Японією), оскільки вона (молодь) недостатньо освічена.

Відбулася широка дискусія. Видатні політики і бізнесмени заснували раду і 
відповідний фонд розвитку освіти, що замовляв фахівцям проведення досліджень і 
розробку стратегії освіти, формував замовлення на підготовку спеціалістів відповідних 
професій. Стратегії широко обговорювалися і фінансувалися.

Очевидно, назріла необхідність притягнення уваги політичної і бізнесової еліти до 
проблема освіти в станах СНД і України.

Варто переглянути пріоритети і цінності сучасного суспільства. Актуальною є проблема 
зміни ставлення учнів до навчання, а їх батьків - до виховання дітей. "Потрібно щоб високий 
рівень освіченості і вихованості молодої людини був єдиним шляхом досягнення успіхів у 
житті, престижу і матеріального добробуту" [11]. Потрібно усвідомлення цього становища 
всіма верствами суспільства, його політичною і бізнесовою елітою.

Глибока соціальна нерівність не забезпечує односпрямованість інтересів і 
піклування різних верств населення про економічний добробут усього суспільства. Не 
варто забувати постулати класичної політичної економії, представники якої неодноразово 
підкреслювали, що раніше займатися філософією, мистецтвом, політикою, людина 
повинна мати їжу, одяг, житло.

На всіх рівнях, в усіх сферах суспільної діяльності глибока соціальна нерівність 
призводить до непоправних негативних соціальних, психологічних, моральних наслідків. 
Це повною мірою може бути віднесене до сфер науки, освіти і виховання підростаючого 
покоління, зокрема до школи.

Соціальна нерівність робить атмосферу в школах напруженою. Багато школярів 
постійно відчувають почуття заздрості до більш забезпечених учнів й ображаються на 
своїх батьків. Школа була і залишається точною копією суспільства, його дзеркалом і 
надією. Сьогодні за партою сидять діти, що здебільшого не вміють дружити, тому що їм 
ніколи спілкуватися один з одним -  уроки і комп'ютер забирають увесь вільний від 
навчання час. Діти цілком занурилися в доросле життя, розчиняються в ньому і 
переносять його жорстокі правила у свій дитячий світ. Школа відмовилася від мудрої, 
перевіреної життям обов'язкової учнівської форми, і самовираження школярів за 
допомогою одягу перетворило шкільні класи "в арену "класової" боротьби між 
спадкоємцями "крутих", "більш крутих" і бідних" [12].

Доведення даної концепції до свідомості мільйонів молодих громадян України, 
чиновників, працівників науки, культури, підприємців може стати суттєвим методом 
консолідації суспільства й одночасно потребує виконання подальших досліджень у 
даному напрямку.

Таким чином, ціннісне і практичне переорієнтування в економіці, політиці, у духовній 
області обумовлює хворобливий перехідний період як особливий і якісно самостійний стан 
соціальної системи, що відрізняється нестабільністю, кризовими явищами, слабкою 
керованістю, зниженням ефективності соціального регулювання, виникненням різного роду 
альтернативних структур. Ціннісна орієнтація нашого суспільства, пріоритетний розвиток
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науки, освіти, культури, консолідація прогресивних сил суспільства, формування інститутів, 
що перешкоджають опортунізму державних чиновників, зміцненню тіньової економіки, є 
актуальними напрямками розвитку економічної науки і практичних перетворень.

Вищевикладене дозволяє стверджувати, що довгостроковий розвиток підприємства 
може бути забезпеченим при дотриманні таких методологічних передумов:
1. В основі філософії бізнесу -  орієнтація на людину, облік і використання в менеджменті 

його потреб і інтересів, гуманізація відношень;
-  вивчення всієї сукупності зовнішніх і внутрішніх відносин, інтеграція та адаптація 

фірми до зовнішнього середовища;
-  підприємство розглядається як живий організм - організація, співтовариство людей з 

індивідуальними світоглядами і міжособовими відношеннями;
-  працівник підприємства -  член колективу з властивими йому цінностями і правилами 

поведінки, суб'єкт, що функціонує під впливом чинників внутрішнього і зовнішнього 
середовища, у тому числі і загальнолюдської, загальноцивілізаційної культури.

2. Культура як економічне явище виникає і формується в результаті взаємодії: 
підприємства як формальної організації, метою якої є задоволення загальнолюдських

потреб населення, одержання на цій основі прибутку і максимізація вартості компанії;
-  власника підприємства;
-  вищого управлінського складу;
-  колективу підприємства і його соціальних груп;
-  окремих індивідів із своїми потребами й інтересами;
-  зовнішнього оточення, що закладає умови життєдіяльності підприємства.
3. Інтереси власників, керівників великих компаній не завжди відповідають напрямкам 

розвитку підприємств та його трудового колективу. Найчастіше частина активів за 
цінами нижчими від ринкових передається невеличким фірмам, що належать 
громадянам, близьким до керівництва. Подібні операції забезпечують збільшення 
особистого багатства, але не стимулюють розвиток підприємства. Неефективні методи 
управління і консервація ресурсів, що застосовується на їх основі призводить до 
падіння рівня виробництва, що є додатковим підтвердженням того, що приватизація і 
приватний власник не є гарантією ефективного функціонування підприємств.

4. Для запобігання подальшої диференціації суспільства за доходами і соціальної 
нерівності, невиправданого особистого збагачення, необхідна дієва система 
стримуючих і обмежуючих заходів, прийняття і дотримання діловим співтовариством 
законів, що відповідають інтересам суспільства, ведення бізнесу на основі дотримання 
норм ділової етики, посилення прозорості в економіці, дебюрократизація умов 
функціонування підприємств, що обмежує опортунізм поведінки державних і 
корумпованих структур.

5. Забезпеченню серйозних конкурентних переваг на національному ринку, як показує 
багаторічна практика й економічна наука, служить виховання у співробітників компанії 
почуття причетності до загальної стратегії і планів підприємства. Однаково важливі 
такі методи вирішення цієї задачі:

-  стимулювання персоналу на основі річного преміювання за підсумками роботи;
-  використання опціонів на акції -  прав купівлі цінних паперів компанії за фіксованими 

цінами;
-  надання пільг і додаткової фінансової підтримки родинам співробітників (оплата навчання 

дітей, фінансування програм відпочинку, колективного проведення дозвілля й ін.);
-  виконання кожним співробітником роботи з залучення споживачів і задоволенням їх 

запитів;
-  стимулювання раціоналізаторства й уважне ставлення до поглядів, пропозицій, думок 

усіх, у тому числі і пересічних співробітників компанії;
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-  розробка і дотримання норм і кодексу поведінки для всіх категорій працівників 
підприємства.

6. Дослідження підтверджують наявність підприємств і корпоративних секторів, 
керованих компетентними фахівцями з високими моральними цінностями. Але 
залишаються необхідними великомасштабні заходи в цьому напрямку на 
національному рівні суспільної свідомості і ділової етики. Дану роботу варто 
проводити послідовно і комплексно, охоплюючи родину, школу, вуз, підприємства. З 
метою формування позитивного ставлення учнів до навчання доцільно кардинально 
змінювати ціннісні орієнтири суспільства. Високий рівень освіченості, вихованості, 
культури людини повинні стати єдиним шляхом і критерієм досягнення молодими 
людьми успіху в житті, престижу, і матеріального добробуту.

7. Діючим інструментом впливу на культуру і корпоративний клімат підприємства може 
стати класифікація - визначення рейтингу акціонерних компаній за критерієм якості 
корпоративного управління і корпоративної культури. Розробка і систематизація такого 
критерію і доведення його складових до відома підприємницьких структур стане 
потужним стимулом розвитку культури і росту національних компаній.
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ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

УДК 38.24+658.152

Дубницький В.І.

М АРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ Ф УНКЦІОНУВАННЯ  
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМ ИСЛОВОЇ СИСТЕМИ

Розглянуто проблему функціонування 
регіональної промислової системи (РПС) при 
посиленні процесів глобалізації. Обґрунтовано 
необхідність розробки системи маркетингу РПС і 
визначено найбільш важливі задачі системи 
маркетингу РПС.

The problem o f functioning the regional industrial 
system (RIS) in the conditions of strengthening the 
globalization processes has been considered. The 
necessity of developing the marketing system RIS has 
been substantiated and the most important tasks of the 
given system have been determined.

Ключовим фактором оздоровлення економіки регіонів України є відновлення 
промислового потенціалу, структурна перебудова на основі сучасних науково-технічних 
досягнень. Однією з проблем управління промисловим комплексом регіону є завантаження 
наявного виробничого потенціалу підприємств і доведення його до конкурентного рівня. З 
кожним днем конкурентна боротьба на вітчизняному ринку стає все більш гострою та 
безкомпромісною. У такій ситуації першочерговою задачею успішної ринкової діяльності стає 
максимальне задоволення потреб потенційних покупців. Сегментація ринку, виявлення 
цільового клієнта, оцінка споживчих симпатій, програма розробки і просування товару -  це 
лише короткий перелік необхідних умов успішної ринкової стратегії. Розробка концепції 
маркетингу полягає у створенні чіткої управлінської стратегії та різнобічних дослідницьких 
заходів з можливістю довгострокового прогнозування.

Розвиток виробництва призводить до постійної появи нових виробництв, які 
створюються на базі науково-технічного прогресу. При цьому йде процес зниження частки 
видобувних галузей за рахунок росту наукомістких. На стартовому рівні переходу до ринкових 
відносин у багатьох регіонах Україні склалася нераціональна галузева структура. На цей час в 
Україні галузі матеріального виробництва складають понад 70%, а галузі невиробничої сфери -  
менш 30%. За останні 5 років спостерігається тенденція до реструктуризації окремих галузей. 
Обсяги індустрії послуг зростають більш швидкими темпами.

Перехід України до ринкових умов веде до корінної структурної перебудови, 
соціологізації економіки. Розходження динаміки і векторів регіонального розвитку є проявом 
загального процесу нерівномірності суспільного розвитку в цілому. В будь-якій державі, як 
відзначає відомий український економіст С.І. Соколенко, можна виділити регіони, галузі, 
фірми, що або динамічно розвиваються, або ввійшли у стадію кризи, депресії або ліквідації. 
Відповідно економічний розвиток будь-якої території, регіону, муніципалітету являє собою 
неритмічний процес, темпи і характер якого визначаються безліччю факторів економічного, 
політичного, історичного і соціально-культурного характеру. На цій основі виникають 
характерні регіональні проблеми, на рішення яких центральним органам влади, зазвичай, при 
дефіциті бюджету, не вистачає ресурсів. Задача рішення регіональних проблем, згладжування 
міжрегіональних контрастів викликала до життя необхідність формування ефективної
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регіональної політики, що, з посиленням процесів глобалізації, одержано статус постійно 
діючого фактору [1, 33]. З посиленням глобалізації швидко міняються підходи до рішення 
регіональних проблем і проведення регіональної політики (див. табл. 1).

В сучасних умовах на зміну дрібномасштабним короткочасним заходам з вирішення 
проблем територій прийшли великомасштабні розраховані на тривалий період розвитку 
програми регіонального розвитку. Прикладом може слугувати "Програма науково-технічного 
розвитку Донецької області на період до 2020 року" [2]. Зрозуміло, з їх допомогою навряд чи 
можна вирівняти диспропорції між регіонами або остаточно позбутися проблем. Варто 
враховувати, що існують об'єктивні протиріччя не тільки між інтересами окремого регіону і 
країни в цілому, але й у відносинах між різними регіонами. Важливо усвідомлювати й те, що 
розходження в регіональних можливостях і потенціалі можуть виступати не ж  негативне 
явище, а, як фактор "стимулюючий розвиток території" [3,24].

Таблиця 1.
Основні етапи процесу розвитку регіональної політики 

(друга половина XX століття) [4, 2]

Коло інтересів Інструментарій

з 1960-х до початку 1980-х
1. 1 .Залучення мобільних виробничих 

інвестицій з-за меж регіону
2. 2.Залучення прямих іноземних інвестицій
3. 3.Здійснення жорстких інфраструктурних 

інвестицій (лише в державний сектор)

1. Потужні гранти, податкові пільги та 
паузи субсидії для виробничих 
інвесторів.

2. Субсидовані інвестиції під жорсткі 
інфраструктурні програми.

3. Скорочення виробничих витрат 
шляхом залучення дешевої робочої 
сили.

з 1980-х до середини 1990-х
1. Зберігання та розвиток існуючого місцевого 

бізнесу.
2. Триває акцент на залучення внутрішніх 

інвестицій, хоча й більше спрямованих на 
конкретні сектори економіки чи такі, що 
вилучаються з певних географічних зон 
(провідний -  державний сектор).

1. Прямі виплати індивідуальному 
бізнесу. Створення бізнес- 
інкубаторів / робочих площ.

2. Консультації, навчання для МСП. 
Технічна допомога. Підтримка 
start-up фірм. „Жорсткі” та „м’які” 
інвестиції в інфраструктуру.

кінець 1990-х до теперішнього часу
1. Створення сприятливого клімату для всього 

бізнесу. „М’які” інвестиції в інфраструктуру 
(підготовка кадрів, удосконалення 
регулювання).

2. Розвиток РРР* (партнерство державного та 
приватного секторів). Орієнтування інвестицій 
приватного сектору на загальне благо.

3. Пріоритетне залучення цільових внутрішніх 
інвестицій, посилення конкурентних переваг 
регіонів (лідерство державного сектору).

1.Глобальна стратегія конкурентного 
розвитку та стимулювання зростання 
місцевих фірм.

2.Підтримка міжгромадської мережевої 
консолідації та співробітництва. 
Сприяння економічній взаємо
залежності промислових кластерів.

3. Розвиток трудових ресурсів. 
Підтримка зусиль щодо підвищення 
якості життя.

_* РРР “ ■ Public Private Partnership, Програма ОЕСР і ООН. 
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Промисловий комплекс регіонів України має складну диверсифіковану та 
багатогалузеву структуру, що відбиває зміни у розвитку продуктивних сил і удосконаленні 
територіального поділу суспільної праці, які пов'язані з науково-технічним прогресом. 
Сучасна промисловість характеризується високим рівнем спеціалізації. Визначення 
спеціалізованих галузей досить важливо для економіки регіонів. Оскільки в основу ринкової 
спеціалізації покладено територіальний поділ суспільної праці, визначення спеціалізованих 
галузей повинно базуватися на виявленні частки участі району у суспільному поділі праці.

Метою цього дослідження є обґрунтування необхідності розробки системи маркетингу 
регіональних промислових систем (РПС) і визначення найбільш важливих завдань, що мають 
бути розв'язані в межах системи маркетингу РПС.

В цей час у діяльності регіональних промислових систем набувають актуальності 
маркетингові задачі і задачі управління, маркетингова і науково-виробнича діяльність, 
маркетингова інформація і нові технологічні процеси. Вказані задачі у своїй взаємодії, 
з'єднуються й організаційно можуть вирішуватися в межах регіональних промислових систем 
(РПС).

Ускладнення ринкових умов, загострення конкурентної боротьби, зміна економічних 
умов, тенденція до скорочення норми прибутку спонукають до подальшого дослідження 
проблеми підвищення ефективності управління маркетингом, яке повинно проводитися у 
напрямку удосконалення управління динамікою і функціонально-структурною побудовою 
внутрішніх елементів РПС.

Структура системи маркетингу в РПС з єдиним інтегральним циклом, "наука -  розробка -  
виробництво -  ринок" повинна мати підсистеми аналізу маркетингової інформації, 
планування маркетингових досліджень, організації служби маркетингу і маркетингового 
контролю. Типова організаційна структура маркетингу визначається тими стратегічними і 
тактичними цілями, що постають перед РПС, і конкретними задачами, які вирішує система 
маркетингу. До таких найбільш важливих завдань можна віднести наступні:
-  дослідження й аналіз ринку, визначення його перспективності для діяльності 

конкретної РПС;
-  дослідження й аналіз процесу надання послуг і збуту продукції РПС з урахуванням 

можливості виділення і реалізації кінцевого продукту в інтегральному циклі «наука -  
розробка -  виробництво -  ринок»;

-  реклама і стимулювання процесу надання послуг і збуту продукції (РПС);
-  встановлення цін на послуги і продукцію РПС, у тому числі за стадіями інтегрального 

циклу "наука -  розробка -  виробництво -  ринок";
-  вивчення тенденцій розвитку технології, організація системи аналізу процесу 

конструювання виробів, обробка інформації з патентної діяльності фірм і інш.;
-  планування стратегії виходу з безперспективного ринку і завоювання нового ринку для 

регіональної, міжрегіональної і міждержавної діяльності РПС [5, с. 5-6].
Організаційна побудова системи маркетингу є різновидом організаційно-методичної 

діяльності РПС та слугує впорядкуванню, закономірному розташуванню і сполученню у 
просторі і часі всіх елементів цієї діяльності. Головна мета організаційної побудови 
системи маркетингу -  це організація випуску конкурентоздатної продукції визначеної 
номенклатури у вказаних обсягах (при відповідній якості і надійності) з мінімальними 
витратами у вказані проміжки часу.

При цьому організаційна система маркетингу будується за горизонтальним і 
вертикальним принципами розташування її структурних ланок, об'єднаних вирішенням 
задачі інтенсифікації єдиного інтегрального циклу "наука -  розробка -  виробництво -  
ринок" на основі стратегічного планування і контролю. Стратегічне планування тут
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розглядається як управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності 
між цілями РПС, її потенційними можливостями і перспективами у сфері маркетингу.

Здійснюється організаційна побудова системи маркетингу відповідно до задач 
стратегічного планування діяльності РПС. Вихідна умова -  побудова організаційної 
структури РПС, орієнтованої на концепцію маркетингу [6, с. 13]. Розвиток організаційної 
структури системи маркетингу варто розглядати, насамперед, як удосконалення методів 
реалізації основних завдань діяльності РПС. У зв'язку з цим підвищення ефективності 
організаційної структури системи маркетингу повинно спиратися на:
-  знання основних принципів оптимального параметричного сполучення складових 

діяльності РПС;
-  чітке визначення і класифікацію функцій різних видів діяльності РПС як у єдиному 

інтегральному циклі, так і в окремих його підциклах;
-  встановлення специфіки конкретних видів робіт, що відповідають функціям різних 

видів діяльності РПС;
-  виявлення марних і шкідливих елементів виробничих систем, надлишкових, 

непотрібних функцій і причин їхньої появи;
-  визначення неузгодженостей між значимістю і якістю виконання функцій і витратами 

на їх реалізацію.
Розмаїтість структурно-функціональних властивостей різних видів діяльності РПС у 

єдиному інтегральному циклі "наука -  розробка -  виробництво -  ринок" визначається 
кількістю, елементів і зв'язків між цими елементами. Об'єктами параметричної оптимізації 
організаційної структури системи маркетингу можуть бути всі елементи діяльності РПС, 
об'єднані єдиним інтегральним циклом.

Аналіз методів побудови і способів удосконалення організаційних структур систем 
маркетингу показує, що сфера дії маркетингу значно розширюється, маркетингова діяльність 
перетворюється у системний синтез адаптивних виробничих планів, спрямованих на 
задоволення запитів споживачів і одержання прибутку в умовах твердої ринкової конкуренції. 
При цьому маркетингова діяльність визначає формування функціональної структури системи, 
до якої входять організація і керівництво всією сукупністю видів діяльності, пов'язаних з 
перетворенням купівельної спроможності споживачів в ефективний попит на послуги або 
вироби РПС.

У такій інтерпретації маркетинг робить внесок у планування послуг, встановлення цін, 
організацію системи розподілу і стимулювання, що може бути відбите в ієрархії цілей і задач 
системи маркетингу. Оптимізація цієї ієрархічної структури дозволяє цілеспрямовано приймати 
багато маркетингових рішень, в основі яких є багатоцільова оптимізація альтернатив, оцінка 
ефективності заходів в умовах невизначеності, вибір найкращих рішень у складних ринкових 
ситуаціях.

Тому особлива увага приділяється проблемам управління маркетингом у РПС, а також, 
системам маркетингових досліджень і маркетингової інформації.

Управління маркетингом у РПС -  це не тільки управління попитом на ринку, але і 
передбачення потреб споживача з метою аналізу, планування, втілення в життя та контролю за 
проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з 
цільовими покупцями заради досягнення визначених задач РПС, таких як одержання прибутку, 
зростання обсягу збуту, збільшення частки ринку і т.п.

Таким чином, як відзначає В.И. Борисевич [7, с. 19], система управління РПС базується на 
процесах управління маркетингом, що можуть бути представлені у вигляді наступних етапів, 
об'єднаних єдиним інтегральним циклом "наука -  розробка -  виробництво -  ринок":
-  аналіз ринкових можливостей;
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-  добір цільових ринків;
-  розробка комплексу маркетингу.

В цій системі циркулює три типи управлінських впливів -  стратегічні, тактичні й 
оперативні, що утворюють ієрархічну структуру управління маркетингом в єдиному 
інтегральному циклі. Однак необхідно підкреслити, що в мінливих економічних умовах 
ієрархічна структура управління маркетингом у єдиному інтегральному циклі діяльності РПС 
стає більш динамічною, зовнішнє середовище більш невизначеним, а це призводить до 
необхідності розробки нової стратегії маркетингової "поведінки" РПС. Йде швидкий процес 
морального старіння постійної в часі (статичної) концепції маркетингу; з'являється 
необхідність вироблення нових, більш "якісних" концепцій, з акцентом на посилення 
конкретних функцій, що в умовах швидких зовнішніх і внутрішніх змін могли б формувати 
стратегію маркетингової "поведінки" РПС.

Специфіка сьогоднішньої ситуації у більшості регіональних промислових систем 
складається у наявності значних фундаментальних і технологічних заділів, 
висококваліфікованих кадрів і в той само час вкрай слабкої орієнтації економіки на 
реалізацію конкретних інновацій. В основному, це обумовлено відсутністю в регіонах 
регіональної інноваційної політики і механізмів її реалізації, здатних створити сприятливі 
правові і фінансові умови для широкого впровадження нових технологій. Формування 
комплексної інноваційної політики в регіонах і конкретних механізмах її реалізації дозволить 
створити умови не тільки для прискорення економічного розвитку, але і для 
цілеспрямованого управління процесом комерційного використання досягнення науки і 
техніки, у тому числі за рахунок формування нового способу мислення -  латерального 
маркетингу. Латеральний маркетинг, на думку Ф.Котлера і Ф. Траяс де Беса [8, с. 6], 
доповнює традиційний маркетинг, забезпечуючи альтернативний шлях генерації нових ідей.

Латеральний маркетинг вимагає щоб підприємства-виробники здійснювали значні 
трансформації своєї продукції. Простіше, латеральний маркетинг використовує процес, що 
відкриває нові напрямки й інновації, які з'являються у результаті латерального маркетингу, 
створюють нові категорії і підкатегорії. Вони роблять це 4 шляхами:
-  латеральні продукти можуть реструктурувати ринки, створюючи нові категорії 

продуктів і під категорії;
-  вони можуть зменшити кількість інших продуктів в межах ринку;
-  латеральні продукти можуть іноді генерувати збут, не завдаючи шкоди збутові інших 

продуктів;
-  латеральний продукт може скоротити ринок по декількох категорій продуктів.

Отже, латеральний маркетинг -  це процес, який застосовується у відношенні існуючих 
товарів або послуг та призводить до появи інноваційних продуктів у т.ч. технологій, за рахунок 
виявлення нових потреб, напрямків використання, ситуацій споживання і цільових ринків.

Здійснення латерального зрушення використовує як фокус інші елементи комплексу 
маркетингу і передбачає відхилення від теперішнього способу надання товару споживачеві. У 
більшості випадків зрушення, пов’язані з латеральною системою маркетингу призводять до 
виникнення інноваційної комерційної формули для товарів, а не до виникнення абсолютно 
нового бізнесу або продукту.

Таким чином, для підвищення ефективності регіональних промислових систем необхідно, 
як свідчать дослідження, формувати систему регіонального маркетингу з використанням 
інструментарію латерального маркетингу. Крім цього, для підвищення інноваційного 
потенціалу регіональної промисловості необхідними є:
-  створення інноваційно-технологічних центрів і регіональних інноваційних фондів;
-  створення мережі технологічних центрів, парків, бізнес-інкубаторів, а також мережі 

"професійного" маркетингового консалтингу;
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-  розвиток системи інформаційного маркетингового забезпечення інноваційного 
підприємництва;

-  розвиток механізмів захисту інтелектуальної власності;
-  збільшення числа нових наукоміетких виробництв і підприємств-інноваторів.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ И ТЕХНІЧНОГО ТА 
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ З ПЕРЕОСНАЩ ЕННЯ

ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

Дано сучасні методичні підходи до формування The up-to-date methodical approaches to the
бізнес-планів, оцінки впливу нововведень на development of a business plan as well as to the evaluation
основні господарські і фінансові показники роботи of the influence of innovations on the main economic and
підприємств. Наведено економічні обґрунтування financial indices of an enterprise have been given. The
доцільності переоснащення вугільних шахт на базі economic substantiation of the expediency of retooling the
очисного і транспортного устаткування нового coal mines on the basis of face and transportation
технічного рівня. equipment of a new technical level has been presented.

Заводами вугільного машинобудування України за останні роки освоєний серійний 
випуск гірничошахтного обладнання для очисних, підготовчих робіт, транспортування вугілля 
й інших процесів вуглевидобутку, що не поступаються за основними характеристиками 
кращим іноземним зразкам. На базі цього обладнання виявляється можливим переоснастити 
активний виробничий апарат значної групи шахт Донбасу і забезпечити високорентабельну їх 
роботу. Це підтверджено відомим досвідом і результатами роботи шахт "Червоноармійська -  
Західна №1", ім. О.Ф.Засядько, "Краснолиманська", "Комсомолець Донбасу" та інших.

Мова йде про шахти, що мають достатні запаси вугілля, резерви виробничої потужності і 
пропускної здатності основних технологічних ланок і де поки не потребуються реконструкція 
стаціонарного устаткування і великі обсяги гірничих робіт капітального характеру.

Наприкінці 2003 р. з ініціативи Мінпаливенерго України почалася розробка бізнес-планів 
на великій групі шахт (біля 60 одиниць) з пологим падінням пластів і в більшості -  збиткових, 
котрими (планами) передбачається переоснащення очисних, підготовчих робіт і дільничного 
підземного транспорту на базі устаткування нового покоління.

За результатами бізнес-планів організовується постачання цих засобів з наданням 
безоплатної інноваційний державної підтримки.

Існуючі методики визначення ефективності впровадження нової техніки і технології, 
існуюча методика розробки бізнес-планів [1] не враховують системи взаємозв’язків та 
взаємовпливів при переоснащенні вугільних шахт в умовах ринкової економіки, розвитку 
системи джерел фінансування. Тому метою даної статті є виявлення недоліків і розробка 
пропозицій щодо шляхів удосконалення системи технічного і фінансового забезпечення заходів 
з переоснащення шахт.

Насамперед виникає питання, чи можна кваліфікувати як "бізнес" технічне 
переоснащення шахти новим обладнанням, що дістається за рахунок безоплатних державних 
коштів? Згідно з [2], "бізнес" або його синонім "підприємництво" -  це "ініціативна, самостійна, 
здійснювана від свого імені, на свій ризик, під свою майнову відповідальність, діяльність 
фізичних і юридичних осіб, що спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку від
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користування майном, продажу товарів, виконання робіт, надання послуг". Ясно, що це прямо 
відноситься до приватизованих промислових об'єктів.

Для шахт, що знаходяться в державній власності, розглянуті заходи можуть включатися в 
загальні програми техніко-економічного розвитку виробництва. Дня галузі в цілому в програми 
входять і великі "інновації" типу реконструкції; добудування і нове будівництво шахт.

З огляду на те, що приватизація шахт або їх об'єднань знаходиться на порядку денному, 
розробку і реалізацію "бізнес-планів" для шахт, що знаходяться в державній власності, у 
випадку успіху можна вважати підготовчим етапом до їх приватизації. Але при цьому не можна 
орієнтуватися на безоплатну "інноваційну державну підтримку", при якій відбувається відплив 
вкрай дефіцитних бюджетних коштів галузі і держави без їх реального повернення.

Перш ні^с визначити перелік шахт, на яких можливо і доцільно здійснити технічне 
переоснащення на базі устаткування нового покоління, необхідно врахувати (використовуючи 
консультації галузевих НТО) технічний і фінансовий стан кожної шахти і порядок інвестування 
нововведень, що передбачаються. У цій роботі безпосередню участь повинні брати самі шахти 
силами своїх технічних і економічних служб і менеджерів.

Особливе значення має кваліфіковане групування шахт діючого фонду за їх технічними 
можливостями використання засобів нового покоління. Для цього необхідно визначити 
виробничу потужність шахти і її можливі зміни протягом розрахункового періоду 
використання нововведень.

Часто виробничу потужність визначають тільки за гірничим фактором, тобто за кількістю 
доступних до розробки без великих капітальних гірничих робіт вільних виїмкових ділянок з 
необхідними запасами вугілля. Однак, виробнича потужність шахти визначається за відомим 
комплексом факторів, до яких, крім "гірничого", відносяться: пропускна здатність 
магістрального підземного транспорту, вугільного і породного підйомів, системи головного 
провітрювання, водовідливу, технологічного комплексу на поверхні. Пропускна здатність цих 
ланок може істотно змінюватися (зменшуватися) в часі у зв'язку зі зростанням довжини 
комунікацій, розвитком мережі гірничих виробок, ступінчастості схилів тощо. Ці обставини 
необхідно чітко враховувати, оскільки вони можуть бути перешкодою до високого рівня 
використання потужного нового обладнання і досягнення очікуваного економічного 
результату.

З урахуванням діючого фонду (що не підлягає ліквідації) можна шахти розділити на 
наступні групи:

перша -  шахти, які працюють рентабельно, мають резерви виробничої потужності і 
пропускної здатності основних технологічних ланок, але потребують заміни застарілого 
активного обладнання;

друга -  шахти, що працюють збитково, але пропускна здатність основних ланок 
дозволяє використовувати забойно-транспортне устаткування нового покоління без 
капітальної реконструкції гірничого господарства, стаціонарного устаткування або при 
невисоких одноразових витратах на ці ц іл і;

третя -  збиткові шахти, де використання нового активного обладнання неможливе 
за технічних умов і потребує довгострокові роботи і високих капітальних витрат на їх 
реконструкцію.

Однозначно можна вважати, що шахти третьої групи не можуть претендувати на 
постачання нового обладнання. Для шахт першої і другої групи з цією метою повинні 
бути спочатку розроблені технічні рішення з раціонального планування і концентрації 
гірничих робіт, а після -  економічне обґрунтування.

Важливим для всіх груп шахт є питання про необхідність державної підтримки як на 
покриття збитків за собівартістю, так і на інноваційний розвиток.
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He потребує доказів необхідність державної підтримки з метою покриття витрат на 
видобуток вугілля для великої групи збиткових шахт (біля 100 одиниць), що не 
підлягають ліквідації. Реконструкція цих шахт у середньостроковій перспективі (до 2010 
року) в істотних масштабах навряд чи можлива через складний фінансовий стан галузі і 
держави. Однак, підтримка їх необхідна для компенсації відсутніх обсягів видобутку 
вугілля наприкінці поточного десятиріччя, коли загальний обсяг видобутку рядового 
вугілля повинен скласти 100-105 млн. т.

Для шахт першої групи обидва види державної підтримки повинні бути виключені. Ці 
шахти при будь-якій формі власності для придбання нового обладнання можуть 
використовувати власні кошти, акціонерний капітал, кошти внутрішніх і зовнішніх інвесторів, 
кредити банків. Вибір джерел інвестицій здійснюється виходячи з вартості залученого капіталу.

В принципі можливі інвестиції і з держбюджету на зворотній основі. Для цього повніші 
бути вирішені питання юридичної правомірності повернення коштів не їх власнику, а 
розпоряднику (Мінпаливенерго України). Це може бути здійснено шляхом створення 
спеціального галузевого інноваційного фонду.

В усіх зазначених випадках повернення боргу інвестору, з урахуванням плати за капітал, 
шахти першої групи повинні забезпечити за рахунок створеного ефекту (приросту прибутку) в 
результаті використання нововведень.

Шахти другої групи можуть претендувати на постачання нового обладнання тільки в 
тому випадку, якщо економічні результати бізнес-плану за загальними підсумками 
розрахункового періоду дозволяють відмовитися від обох видів державної підтримки.

Як показують розрахунки, на збитковій шахті другої групи в початковий період (до 
введення нового обладнання на повну потужність) державна підтримка може знадобитися на 
покриття збитків за собівартістю. В наступні роки відмовлення від державної підтримки можна 
кваліфікувати як додатковий ефект від використання нововведень.

Взагалі, величина державної підтримки за собівартістю повинна визначатися щорічно на 
основі достовірного планового розрахунку виручки від реалізації продукції і виробничих 
витрат у планованому році.

Безоплатна інноваційна державна підтримка (з бюджету) для шахт другої групи при їх 
переоснащенні неминуче призведе до подальшого погіршення фінансового стану держави. На 
цих шахтах недостатня за бізнес-планом величина "ефекту" (приросту прибутку) свідчить про 
низький рівень прийнятих технічних рішень, тобто бізнес-план вимагає переробки з інженерної 
й економічної точок зору. Якщо і це не дає потрібних результатів, то шахта повинна бути 
переведена в третю групу, де вона буде одержувати державну підтримку за собівартістю (на 
загальних підставах), але не зможе претендувати на постачання нового обладнання.

З викладеного вище видно, що до бізнес-плану пред'являються високі вимоги в частині 
підвищення ефективності виробництва на конкретній шахті за рахунок відновлення активного 
виробничого апарату, удосконалювання організації робіт, розвитку менеджменту, залучення 
інвестицій, фінансової дисципліни тощо. При цьому найважливішим фактором ефективності є 
звільнення держбюджету від безоплатної інноваційної підтримки і по можливості від 
підтримки на ліквідацію збитковості для розглянутого "горизонту" шахтного фонду (перша і 
друга групи шахт).

На збиткових шахтах третьої групи ефективне використання нового забійно- 
транспортного обладнання неможливо через застарілі планувальні рішення з розкриття та 
підготовки виїмкових полів, їхньої малої довжини, ступінчастості схилів, низької 
продуктивності магістрального транспорту і підйомів, обмежених можливостей щодо 
провітрювання високопродуктивних лав. В таких випадках інноваційна підтримка в будь-якому 
її виді і реалізація бізнес-плану не забезпечать економічне зростання шахти. Тут необхідна не 
"підтримка", а великі асигнування з бюджету на капітальну реконструкцію шахти і на нове 
шахтне будівництво.
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Залучення забезпечених інвесторів на ці цілі в широких масштабах проблематично через 
віддаленість повернення коштів.

Таким чином, найближчим часом необхідно, як відзначалося, здійснити ретельний добір 
шахт першої і другої груп, де технічне переоснащення активного виробничого апарату на 
основі бізнес-плану може забезпечити економічну віддачу для покриття виробничих витрат, 
повернення кредитів і нагромадження коштів на власні потреби шахти. При цьому безоплатна 
інноваційна під тримка повинна бути виключена, а підтримка за собівартістю може знадобитися 
в початкові періоди реалізації бізнес-плану.

Вважається, що таких шахт буде не більше 40 одиниць.
За міжгалузевим балансом необхідно визначити обсяги видобутку вугілля, яке необхідне 

для енергетики і металургії. Ці обсяги повинні бути забезпечені збитковими шахтами протягом 
найближчих 10 років при звичайній державній підтримці за собівартістю. Такий порядок 
дозволить значно скоротити навантаження на держбюджет і, можливо, знайти кошти на 
добудову нових шахт.

Розглядаючи безпосередньо сам бізнес-план, слід відзначити структуру типового 
бізнес-плану шахти, яка включає -  юридичний статус шахти; сучасний господарсько- 
фінансовий її стан з урахуванням ретроспективи; інженерно-технічні заходи бізнес-плану за 
роками розрахункового періоду; інвестиції в нововведення, їх джерела і порядок 
повернення; очікувані економічні показники роботи шахти при реалізації нововведень за 
роками розрахункового періоду; оцінку економічної ефективності бізнес-плану. До 
комплексу нововведень бізнес-плану не можуть бути віднесені заходи з капітальної 
реконструкції шахти або розширення виробництва, які пов'язані зі зміною схеми розкриття і 
підготовки родовища, що вимагають великих гірничо-капітальних робіт, переоснащення 
пасивних фондів шахти (підйому, головного провітрювання, магістрального транспорту, 
технологічного комплексу на поверхні тощо).

Техніко-економічними результатами заходів бізнес-плану, що очікуються, звичайно є:
-  зменшення середньо діючої кількості лав і підготовчих вибоїв;
-  зниження одиничних дільничних витрат на нових робочих місцях (у вибоях) за 

рахунок збільшення навантаження на кожну з лав і темпів проведення виробок;
-  приріст річного видобутку рядового вугілля з очисних і підготовчих вибоїв (в межах 

виробничої потужності шахти);
-  зниження зольності рядового вугілля за рахунок скорочення присічки бокових порід 

новим виїмковим устаткуванням або роздільної виїмки і видачі вугілля і породи з 
підготовчих вибоїв;

-  збільшення реалізації товарної продукції в об'ємному і грошовому вираженні з 
урахуванням можливого збагачення вугілля;

-  економія виробничих витрат на умовно постійних витратах шахти у випадку приросту 
видобутку вугілля й інші.

Заходи на очисних і підготовчих роботах і основних технічних результатах наочно 
відбиваються на календарних планах розвитку гірничих робіт за роками розрахункового 
періоду використання нововведень.

Капітальні витрати на заходи бізнес-плану визначаються виходячи з договірних цін 
на необхідне устаткування (з урахуванням ПДВ) та на основі кошторисно-фінансових 
розрахунків на інші роботи капітального характеру, що вимагають одноразових витрат. 
Відповідні інвестиції повинні бути отримані з визначеним лагом для оформлення 
договорів з постачання засобів, доставки їх на місця робіт, монтажу, випробування, тощо.

Безоплатні інноваційні інвестиції, як відзначалося, не відповідають ринковим 
відносинам, приносять прямий збиток державі (не говорячи вже про інших інвесторів) і не 
орієнтуються на госпрозрахунковий ефект, який може забезпечити бізнес-план. Якщо на

Економічний вісник НГУ 2004  № З 27



I N D U S T R I A L  E C O N O M I C S

збиткових шахтах госпрозрахунковий ефект від бізнес-плану дозволяє цілком або 
частково відмовитися від поточної (за роками) державної підтримки за собівартістю, то 
відповідні суми коштів можна кваліфікувати як повернення за рахунок шахти (з прибутку) 
боргу по інвестиціях з відповідною процентною ставкою.

Передбачені витрати на придбання резервного очисного устаткування для нових лав 
дозволить уникнути тривалих перерв у їх роботі при переході на нові виїмкові ділянки. 
Цей резерв достатній для чергового перемонтажу устаткування при роботі двох нових лав.

Повернення коштів інвестору здійснюється в договірний термін (4-5 років) звичайно 
рівними частками за роками або іншими інтервалами часу. Плата за кредит відраховується 
обговореною процентною ставкою від суми боргу.

Розрахунок сум реалізації товарної вугільної продукції ведеться за роками 
розрахункового періоду. Враховуються обсяги реалізації (у тоннах), зольність окремих 
товарних продуктів, відпускні (договірні) ціни, а також постачання вугілля на власні 
потреби шахти.

В загальному випадку, коли визначена частина вугілля ( а ,  частки одиниць) 
передається на збагачення, а інша частка (і — а) реалізується у вигляді рядового вугілля;

коли відомі ціна рядового вугілля Ц р  , середня ціна товарних продуктів збагачення Ц 3б

й абсолютних обсягів рядового і збагаченого вугілля, що надходить на виробничо-технічні 
потреби шахти (ВТП), то в першому розрахунковому році без нововведень (фоновий 
варіант) виручка від реалізації рядового вугілля дорівнюватиме

Наведені формули незначно видозмінюються при розрахунку виручки від реалізації 
товарної продукції в розрахунковому році з урахуванням нововведень бізнес-плану, якщо 
заходи забезпечують зниження зольності рядового вугілля. При цьому необхідне 
коригування ціни рядового вугілля і виходу продуктів збагачення. Виручка від реалізації 
частини рядового вугілля в t-му році визначиться за формулою
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(1)

а виручка від реалізації збагаченої частини вугілля буде дорівнювати

(2)

(3)

а виручка від реалізації частини збагаченого вугілля визначиться за формулою

(4)

У виразах (2;3;4):
Д рш - загальний видобуток рядового вугілля по шахті, тис. т за рік; 

d l  “  об’єм вугільної продукції, що направляється на виробничо-технологічні потреби 
шахти відповідно в рядовому і збагаченому вигляді, тис. т за рік;

7 зб -  вихід продуктів збагачення з однієї тонни рядового вугілля при його зольності в 
"фоновому" варіанті (без нововведень);

A A S -  знижеш ія зольності рядового вугілля за рахунок заходів бізнес-плану в t-му році, %; 
0,025 -  коригувальний коефіцієнт ціни рядового вугілля, % на відсоток зниження
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0,02 -  коригувальний коефіцієнт виходу продуктів збагачення, у частках одиниці на 
% зниження зольності сировини.

Розрахунки за формулами (2,3,4) при обґрунтуванні бізнес-плану необхідно 
виконувати за всіма роками розрахункового періоду.

Для оцінки ефективності бізнес-плану особливе значення має достовірний плановий 
розрахунок виробничих витрат шахти за роками розрахункового періоду за мірою введення й 
освоєння нових технічних засобів та інших заходів.

Метод планування собівартості від досягнутого результату в базовому році ("від 
факту"), що використовується економічними працівниками шахти та пропонується в ряді 
робіт, є недостовірним, наближеним, хоч і простим для практичних розрахунків шахтних 
економістів. Планування "від факту" не рекомендувалося навіть у період дії адміністративно- 
командної системи. Недоліки цього методу полягають у наступному:

-  формування виробничого плану починається звичайно тоді, коли ще не довершений 
"базовий" рік, тому план розробляється не "від факту", а від очікуваних результатів 
базового року.;

-  у базовому році можуть бути присутніми багато випадкових, непередбачених і 
необгрунтованих витрат, поширювати які на планований рік не має сенсу (особливо це 
недоцільно, коли роки розрахункового періоду бізнес-плану значно вилучені від бази);

-  планування "від факту" виключає або ускладнює врахування інфляційних процесів, 
факторів ризику, невизначеності й інших;

-  розглянутий метод планування як правило не враховує зміни трудових і матеріальних 
витрат на процесах і ланках виробництва, що обслуговують видобуток у випадку прирощення 
обсягів видобутку вугілля по шахті за роками розрахункового періоду. На цих процесах, де 
відсутні нововведення, із зростанням обсягів виробництва збільшується напруженість робіт і 
необхідно урахування додаткових не тільки трудових, але і матеріальних витрат.

Із зазначених причин планування "від бази" варто вважати недоцільним. Необхідно в 
кожному році розрахункового періоду, з урахуванням усіх технічних нововведень і 
тимчасових факторів, формувати досить обґрунтовані виробничі плани, а в першому році ще і 
для "фонового" варіанту (без нововведень), як це рекомендується у роботі [3].

Що стосується виробничих витрат, то їх можна визначати в кожному році прямими 
розрахунками за елементами і статтями собівартості за відомою формою №10п. Однак це 
дуже трудомісткий процес: крім того, при цьому не розкривається вплив окремих заходів 
бізнес-плану на загальний госпрозрахунковий результат.

Через це в роботах [4,5] рекомендовано перехід від поелементного (постатейного) 
методу планування виробничих витрат до попроцесного методу їх визначення. Коротко цей 
метод полягає в наступному.

У першому розрахунковому році без урахування нововведень ("фоновий" варіант) 
визначаються витрати за всіма процесами, ділянками, цехами і напрямками у грошовому виразі 
й у відсотках до підсумку. Витрати розділяються на умовно перемінні й умовно постійні. Такий 
розрахунок виконують служби планування шахти. Для контролю доцільно продублювати 
розрахунок собівартості і за звичайним методом (по елементах і статтях витрат).

На процесах і ланках виробництва, де впроваджуються заходи бізнес-плану (так звані 
"активні" процеси), витрати за роками необхідно визначити прямим рахунком по елементах і 
статтях дільничних (на робочому місці) витрат. До них відносяться: зарплата, матеріали, 
амортизація, капітальний ремонт, монтаж-демонтаж устаткування, енергія.

Важливо, що розрахунки і показники характеризують особливості нових засобів, 
наприклад, їх безремонтну експлуатацію в період терміну служби, економію окремих видів 
матеріалів (наприклад, лісу), залучення обслуговуючого персоналу на погодинній основі (за 
розміщенням), тощо.
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де З ‘~р — умовно змінні витрати в попередньому році, тис. грн.;
Зпос -  умовно постійні витрати, тис. грн.;
it -  індекс зростання видобутку вугілля по шахті в t-му році стосовно 

попереднього року.
За підсумком, запропонований метод укрупнених планових розрахунків забезпечує вихід 

на виробничу собівартість видобутку вугілля по шахті за роками розрахункового періоду, що 
враховує економію внаслідок заходів бізнес-плану. Значною перевагою цього методу є та 
обставина, що у кожному році можна бачити очікувану економію не тільки в цілому по шахті, 
але і на окремих ланках виробництва, де впроваджуються заходи бізнес-плану. Це ще важливо і 
тому, що інвестиції можуть бути спрямовані не в цілому на реалізацію бізнес-плану, але і на 
окремі його заходи і за окремими кредитними лініями. Відповідно вирішується питання 
можливості погашення боргу за рахунок економії по конкретному заходу.

Економічна ефективність заходів бізнес-плану на конкретній шахті може бути визначена 
тільки за плановими показниками фінансової діяльності в кожному році розрахункового 
періоду і по зведеним за період результатам у натуральному і дисконтованому вигляді. Метод 
врахування прирістних характеристик (до бази або до факту), ж  зазначалося, непридатний.

Насамперед, за роками розрахункового періоду (бажано також і в "фоновому" варіанті 
першого року) варто визначити з урахуванням нововведень бізнес-плану основні фінансові 
показники діяльності шахти, тобто валовий прибуток або збитки, а після цього -  можливість 
виплати податку, погашення кредитів, тощо.

Для розрахунку валового прибутку (збитків) визначається виручка від реалізації продукції 
з урахуванням нововведень, а також збагачення рядового вугілля (якщо це можливо і доцільно). 
Собівартість товарної продукції доцільно визначати попроцесним методом, причому в загальні 
шахтні витрати входять витрати на вугілля для власних потреб шахти, адміністративні, збутові 
та інші витрати, що в основному є умовно постійними, а також витрати на збагачення вугілля, 
що залежать від обсягів постачання рядового вугілля на збагачувальну фабрику.

До собівартості товарної продукції включаються всі амортизаційні витрати, у тому числі і 
сума амортизації нового обладнання.

Валовий прибуток (збиток) визначається як різниця виручки від реалізації і собівартості 
товарної продукції шахти в кожному розрахунковому році.
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(6)

Подібні детальні розрахунки виконуються і для інших "активних" процесів, де 
використовуються заходи бізнес-плану.

Використовуючи дані про одиничні витрати на "активних" процесах, неважко 
розрахувати загальні витрати за роками розрахункового періоду за формулою

(5)

де З' -  витрати на 1-му "активному" процесі в t-му році розрахункового періоду, грн.;
V"; Vf -  обсяги робіт на цьому процесі відповідно при новому і старому обладнанні, од.; 

з"; з;с — одиничні витрати при новому і старому обладнанні, грн./од.
Рекомендований метод планових розрахунків різко спрощує без зниження точності 

розрахунків визначення витрат за роками на процесах, що забезпечують видобуток, 
ланках виробництва і за загальними шахтними напрямками витрат. Так, у t-му році на j -му 
процесі витрати складуть
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У випадку позитивного результату далі визначається податок на прибуток, виплати по 
кредиту (основного боргу і плати за кредит) і чистий прибуток шахти. Частина цього прибутку 
доцільно направити в інноваційний фонд галузі ж  повернення надходжень з держбюджету на 
НДЦКР і для стимулювання учасників інноваційного процесу (роялті).

Негативний результат по валовому прибутку в будь-якому році розрахункового періоду 
свідчить або про неповну реалізацію заходів бізнес-плану (початковий період), або про низьку 
ефективність цих заходів. У першому випадку величина державної підтримки цього року 
визначається на основі планового розрахунку і дорівнює величині збитку. В другому випадку 
бізнес-план вимагає переробки або варто відмовитися від впровадження нового обладнання.

Фінансові результати бізнес-плану в обов'язковому порядку повинні забезпечити 
повернення інвестицій і інші обов'язкові платежі. Якщо на шахті в перші роки реалізації бізнес- 
плану потрібна державна підтримка компенсацію витрат, ж і входять у собівартість, а в 
наступні роки можлива відмова від такої підтримки, то такий фінансовий результат можна 
кваліфікувати ж  бюджетний ефект бізнес-плану. Таким чином, для визначення результуючих 
показників роботи шахти в розрахунковому періоді реалізації бізнес-плану включаються в 
доходи: виручка від реалізації продукції; державна підтримка на покриття збитків; 
амортизаційні відрахування за новим обладнанням; ліквідаційні суми за новим обладнанням по 
закінченню його експлуатації.

У витрати включаються: виробничі витрати з урахуванням витрат по збагаченню і 
транспортуванню вугілля на ОФ; виплати основної суми боргу за інвестиціями (за рахунок 
прибутку); плата за кредит (відсотки -  за рахунок собівартості); податок на прибуток.

Для оцінки ефективності бізнес-плану просте підсумовування основних показників за 
підсумками розрахункового періоду не коректно через різночасність витрат і результатів.

З цією метою визначаються характеристики ефективності в дисконтованих оцінках 
грошових потоків (чистий приведений ефект, індекс рентабельності інвестицій, строк окупності 
інвестицій та коефіцієнт ефективності інвестицій) згідно викладених у [3,5 \положень.

Варто мати на увазі, що в розрахунках фінансово-економічних результатів бізнес-плану 
по роках розрахункового періоду не розглядаються інші заходи техніко-економічного 
характеру, що не відносяться до нововведень бізнес-плану. Тому фактичні облікові результати 
господарської діяльності шахти можуть відхилятися від розрахункових по закінченню кожного 
року. Разом з тим у плановані економічні показники (виручка від реалізації, виробничі витрати), 
а також у технічні показники (обсяги видобутку, навантаження на лави, темпи проведення 
виробок, зольність вугілля тощо) повинні бути введені коефіцієнти ризику і невизначеності.

У підсумку слід зазначити, що запропонований метод розрахунку і результуючі 
показники дають досить повну економічну характеристику заходів бізнес-плану в планованому 
розрахунковому періоді і за його роками. Це досягається завдяки деталізованому розрахунку 
показників витрат на робочих місцях (на активних процесах), урахування витрат на 
"обслуговуючих" ланках і інших напрямках витрат завдяки переходу на попроцесний метод 
планування собівартості; відмовлення від методу планування "від факту" тощо.

Пропоновані методи планування виключають безоплатну інноваційну підтримку шахт, 
при якій наноситься прямий збиток державі й відсутнє орієнтування на ефект від інноваційного 
розвитку підприємств. Покриття збитків шахти за рахунок державної підтримки допускається 
до моменту повного освоєння нових засобів, після чого забезпечується "повернення" державної 
підтримки шляхом відмовлення від неї та збільшення податку на прибуток підприємства.

В усіх випадках шахта зобов'язана повертати кредити на нововведення потенційним 
інвесторам, в інших випадках варіант бізнес-плану варто визнати недоцільним.

На збиткових шахтах, де технічне переоснащення не передбачається або неможливо за 
фактором граничної виробничої потужності, державна підтримка за собівартістю необхідна, 
якщо це пов'язано з заданими обсягами вугільного виробництва в країні. У цих випадках
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потрібна не інноваційна державна підтримка, а значні асигнування з бюджету на 
реконструкцію шахт і нове шахтне будівництво. Ці питання виходять за рамки цієї статті і 
вимагають державних рішень при формуванні бюджету або залучення зацікавлених заможних 
інвесторів.
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Г у л ік  Т.В .

В И Б ІР  Ш Л Я Х ІВ  Р Е С Т Р У К Т У Р И З А Ц ІЇ Ш А Х ТО ГО  Ф О Н Д У  Р Е Г ІО Н У  
НА  Б А Г А Т О К Р И Т Е Р ІА Л Ь Н ІЙ  О С Н О В І

Розглянуто проблему вибору і розробку 
економічних механізмів формування параметрів 
реструктуризації шахтного фонду регіону на 
багатокритеріальній основі. Наведені результати 
ранжирування з наступною оцінкою можливості 
нарощування потужності шахт Добропільського 
регіону Донбасу.

The problem of choosing and developing the 
economic tools of forming the parameters of 
restructuring the region’s mines on a multicriteria 
basis has been reviewed. The results of ranging 
with subsequent evaluation of the possibility of 
increasing the capacity of mines of the Dobropilya 
region of Donbas have been introduced.

Проблеми вибору напрямків реструктуризації вугільних шахт із позицій 
ефективності можуть бути вирішені тільки за рахунок планомірної економічної, технічної 
та фінансової політики, побудованої на оптимальному розвитку виробництва і 
продуктивних сил у системі окремих регіонів Донецького басейну. При цьому особливої 
уваги вимагають ті райони, у яких зосереджений перспективний шахтний фонд і ті, де 
відчувається обмеженість балансових запасів вугілля дефіцитних марок, визнаних 
конкурентоздатними з привізними вугіллями, а шахтний фонд вимагає значних 
інвестицій. Це тим більше важливо в даний час, оскільки практично зупинений 
налагоджений у минулому механізм виділення капітальних вкладень у кожну тонну 
підтримуваної потужності з метою збереження потенціалу вугільних шахт.

Встановлено, що підвищення середньо галузевого рівня використання виробничих 
потужностей з фактичного 80,1% в 2002 до 85% забезпечило б зниження собівартості 
вугільної продукції на 3,9% і приріст обсягів видобутку вугілля на 5,1 млн. т, доведення ж 
його до нормативного рівня у промисловості (95%) знизило б собівартість на 10,5%, приріст 
обсягів видобутку при цьому склав би 15,5 млн. т на рік [1].

Показник економічної надійності [2], при всій своїй універсальності, не може в повній 
мірі оцінити доцільність інвестування шахт перспективної групи тому, що економічна 
надійність -  вельми статичний показник. Між тим розгляд проблем реструктуризації 
потребує використання апарату багатокритеріальності та вибору зважених рішень в області 
компромісу. Тільки забезпеченість шахти запасами достатньо стабільний компонент 
параметра надійності, інші ж його складові -  суть впливу державної інвестиційної політики 
підтримки потужності.

До цього часу відсутній надійний механізм формування системи адресного 
інвестування при визначенні шляхів реструктуризації шахт, особливо у межах регіону з 
перспективним шахтним фондом.

Метою даної роботи є облік взаємовпливу чинників щодо вибору шляхів 
реструктуризації шахт Добропільського регіону за рахунок ранжирування підприємств та 
комплексного обґрунтування можливості приросту обсягів видобутку при збереженні 
досягнутого рівня економічної надійності.

Діючі шахти держп ідприємства (ДП) “Добропіллявугілля” розташовані в одному з 
найбільших геолого-промислових районів Донбасу. На території району є 7 перспективних 
ділянок, на яких можлива закладка нових шахт. Ще 3 ділянки вимагають дорозвідки. 
Балансові запаси кам'яного вугілля цих ділянок перевищують 3,7 млрд. тонн. Більше 
половини з вугілля вказаних ділянок придатне для коксування. Загальна виробнича 
потужність 6 діючих шахт ДП складає 5150 тис. тонн вугілля на рік.

Через постійне недофінансування робіт по капітальному будівництву на більшості шахт 
з'явилися "вузькі" місця, які вже сьогодні стримують роботу шахт по нарощуванню видобутку 
вугілля. Це, в першу чергу, торкається шахт "Алмазна" і "Білозірська", де гірничі роботи по
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пласту Із пішли на значну глибину у зв'язку з чим з'явилися проблеми із забезпеченням 
вибоїв необхідною кількістю повітря і нормалізацією їх температурного режиму.

Головним напрямом в розвитку шахт в держпідприємстві є стимулювання робіт з їх 
реконструкції і будівництва нових великих горизонтів, а також реалізація "локальних" 
проектів, що дозволяють в стислі терміни забезпечити приріст видобутку вугілля. У 
затвердженій урядом програмі "Українське вугілля" передбачалось реконструкція шахт 
"Новодонецька" та "Піонер", будівництво крупних горизонтів 830 м на шахтах "Алмазна" і 
"Білозірська", а також розвиток шахт "Добропільська" і "Білицька" за "локальними" 
проектами [3]. Проте ці роботи не були профінансовані в достатніх обсягах, через що 
розвиток шахт ведеться з великим відставанням від проектних норм і графіків будівництва.

Доведено [2], що шахти з рівнем економічної надійності більше 1,3 фактично можуть 
працювати без дотацій. Збільшення обсягів виробництва досягається шляхом незначних 
інвестиційних вкладень (100 грн/т). Досвід інвестування у перспективні вугільні підприємства 
показав, що даний підхід у визначені можливості реструктуризації виробництва є вірним. 
Наприклад, недержавні інвестиції на шахті Красноармійська-Західна №1 в обсязі 70 млн. грн. 
дозволили забезпечити приріст її потужності до 660 тис. т у рік.

Природний процес зниження рівня гірничих робіт і комплексний вплив несприятливих 
чинників призводить до зниження виробничої потужності шахти і для її підтримки у ряді 
випадків вже не досить звичних інвестицій на просте відтворення лінії очисних вибоїв і 
модернізацію основних засобів виробництва, що не відповідають вимогам великих глибин. У 
зв'язку з цим з'являється необхідність використання економічного механізму перевірки 
"граничної глибини". Необхідно також створити систему параметрів, що оптимізуються, в 
основу яких повинен бути покладений існуючий стан на конкретній шахті, з одного боку, і 
наявний ліміт капітальних вкладень, з іншого.

Практично кожне рішення щодо зміни параметрів шахти може бути віднесене і до 
простого, і до розширеного відтворення. А оскільки передбачається рішення задачі 
реструктуризації щодо розподілу інвестицій між різними шахтами, питання належності 
окремих робіт до підтримки потужності або реконструкції відходять на другий план, 
поступаючись місцем загальному ефекту від оптимального витрачання лімітів інвестиційних 
ресурсів.

Згідно методичним принципам векторної оптимізації [4, 5], всі технічні рішення 
повинні бути розглянуті як варіанти реструктуризації шахтного фонду. Отже і методи 
побудови економіко-математичних моделей повинні передбачати набір варіантів, відповідник 
мінімуму витрат, максимуму приросту обсягів видобутку та рівня економічної надійності.

Для діючої шахти в процесі ухвалення управлінських рішень необхідно визначити, по 
якому з напрямів відтворення доцільний її подальший розвиток: підтримка потужності, 
реконструкція або модернізація. Економічні межі реалізації однієї з перерахованих форм 
відтворення можна визначити зіставленням витрат або рівнем прибутку. Встановивши форму 
відтворення шахтного фонду стосовно кожної конкретної шахти, стає можливим приступити 
до формування варіантів її розвитку і оптимізації основних параметрів.

Таким чином, визначення економічно ефективних напрямів реструктуризації є задачею 
на відшукання оптимуму в системі альтернативних рішень, тобто пов'язану з вибором 
оптимальних варіантів. Для її вирішення найбільш доцільно використовувати дискретні 
моделі шляхом заміни безперервних, нелінійних функцій таблицею їх значень в обраних 
точках. Такий підхід правомірний до тих меж за глибиною, коли ще не подоланий рубіж 
"економічно гранична глибина розробки" (умовно назвемо такі шахти -  "неглибокі"). У 
випадках, коли є необхідним урахування економічних наслідків, обумовлених значною 
глибиною відпрацювання (вентиляція, кондиціонування і ін.) слід застосовувати суворіші 
методи порівняння технічних проблем з наростанням витрат на виробництво (цю групу шахт 
називатимемо "глибокими)."

34 The Economic Messenger of the NMU 2004 #  3



Е К О Н О М І К А  П Р О М И С Л О В О С Т І

Оптимізація параметрів простого або розширеного відтворення шахтного фонду в 
істотній мірі залежить від початкової гірничо-геологічної інформації або вектору станів 
природи. Внаслідок цього оптимальні параметри напрямів реструктуризації шахти, 
встановлені для жого-небудь заданого набору початкових станів природи завжди будуть 
локально-оптимальними. Тільки безліч локально-оптимальних рішень для" всього діапазону 
вектора станів природи дає можливість визначити напрями найдоцільнішого розвитку шахти, 
за умови, що всі складові цього вектору передбачаються відомими. Тому локальний оптимум, 
на дослідження і досягнення якого, як правило, витрачається невиправдано багато зусиль, 
має, у разі формалізації невизначеності, невелику практичну цінність[6].

Отже, при розгляді варіантів реструктуризації підприємств регіону по кожній з шахт 
було визначено від 2 до 8 різних поєднань технічних рішень, будь-яке з яких до певної міри 
визначає величини критеріїв оптимальності. Наприклад, від того чи будуть виконані роботи з 
буріння і обладнання вентиляційної свердловини на шахті "Добропільська" (новий проект) 
залежать приріст потужності, рівень втрат запасів у зв'язку із залученням у відпрацювання 
пласту і надійність робіт лав південних панелей.

Випадковий набір технічних рішень з підтримки потужності шахт регіону 
характеризується спот-точкою, якій відповідають певні значення складових векторного 
критерію в абсолютному і нормалізованому вигляді. Таким чином, визначаються вектори 
рядків і стовпців, зведені в спеціальну матрицю.

Граничні рівні економічної надійності визначені за методикою, наведеною у роботі [7]. 
При цьому ж  визначаючі розглядалися технічні заходи щодо зростання концентрації 
гірничих робіт.

У відповідності до принципів формування області компромісу по кожному стовпцю 
матриці параметрів, що оптимізуються, визначаються максимальні значення критеріїв в 
нормалізованому масштабі, що відповідає процедурі порівняння їх фактичних і 
субоптимальних величин. Іншими словами, рішення в умовах невизначеності ухвалюється в 
даному випадку на основі мінімаксного критерію, тобто вибору найкращої з найгірших 
можливостей. Для даного регіону субоптимальні та квазинормативні значення параметрів 
відповідно дорівнюють: витрати на видобування S, (х)~~90 грн/т,

Sj (х)* = 210 грн/т; рівень економічної надійності Кн (х) =1,70, Кн (х)*=0,70; приріст 
видобутку ADi(x)+ =2200тис.т, AD/x)* = 100 тис.т.

З метою підвищення ступеню адекватності моделі та виконання умов обмеженості 
інвестиційних коштів було зроблено ранжирування шахт з урахуванням фактору екології 
(табл.1). З таблиці видно, що з погляду комплексності оцінки роботи шахт, обсяг видобутку 
та собівартість виконують достатньо важливу, але не визначаючу роль. Наприклад, перша у 
другій групі за рейтингом з собівартості шахта “Центральна” є останньою за комплексним 
критерієм з причини жісних характеристик вугілля і, звідси, в обсягах товарної продукції та у 
співвідношенні видаваної із шахті породи.

Хід реалізації існуючих проектів, рівень будівельної їх готовності, напрямки підготовки 
нової очисної лінії наведені у табл. 2. Ці дані використані ж  вихідні для багатокритеріальної 
оптимізації параметрів реструктуризації.

Результати векторної оптимізації технічних рішень з реструктуризації шахт ДП 
"Добропішмвугілля" представлені в табл.З (наведена тільки частина матриці складових 
векторного критерію).

У відповідності з принципом мінімакса якнайменше з найбільших значень у стовпцях і 
рядках є К„ = 0,31, що відповідає точці Х 14. Цей набір технічних рішень забезпечує рівень 
витрат на видобуток по регіону на рівні 104,6 грн./т , рівень економічної надійності -1,39 та 
приріст обсягів видобутку -  1700 тис. т на рік. На підставі виконаної оптимізації стало 
можливим розподілити лімітовані інвестиційні кошти на реструктуризацію шахтного фонду в 
обсягах, що забезпечують режим беззбитковості для 4 шахт регіону.
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Ранжирований ряд шахт 
з собівартості

ПАРАМЕТРИ
Стандартизовані 

значення 
рейтингу шахт

Ранжирований ряд шахт 
з урахуванням фактору 

екологіїВ і± 7
D “

g І гу І4іг
а р>

Е  P i Z

T .S , °
X X , z

у  ія
і

Добропільська 0,77 1,31 1,10 0,31 1,00 Добропільська
Добропільська 0,68 1,46 1,39 0,46 0,91 Алмазна
Краснолиманська 0,88 1,14 1,20 0,14 0,79 Краснолиманська
1 /ЗНовогродівська 0,77 1,29 0,64 0,29 0,69 Красноармійська-Зах.
Красноармійська-Зах. 0,67 1,50 1,50 0,50 0,66 1 /ЗНовогродівська
ім.Стаханова 0,89 1,13 1,09 0,13 0,45 Піонер
Піонер 1,00 1,00 0,90 0,00 0,52 ім.Димитрова
ім.Димитрова 0,74 1,35 1,15 0,35 0,43 Новодонецька
Білозірська 0,67 1,49 1,05 0,49 0,32 Білозірська
Новодонецька 0,88 Ы 4 0,84 0,14 0,00 ім.Стаханова
Центральна 0,75 1,34 0,78 0,34 -0,38 Білицька
Росія 0,69 1,45 0,83 0,45 -0,42 Україна
Родинська 0,90 1,11 0,68 ОДІ -0,53 Курахівська
Білицька 0,84 1,19 0,60 0,19 -0,49 Росія
Курахівська 0,70 1,43 0,49 0,43 -0,58 Родинська
Україна 0,87 1,15 0,40 0,15 -0,67 Центральна

Таблиця 1
Ранжирування шахт з урахуванням фактору екології
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Таблиця 2
Можливі варіанти реструктуризації шахтного фонду у Добролільському регіоні з урахуванням нової

очисної лінії

Шахта

Обсяг
видо
бутку,
тис.т

Найменування
об'єкту

Кошторисна вартість, тис. грн Підготовка очисної лінії

Гірничі
роботи

Будівельні
роботи

Монтажні
роботи

Обладна
ння

Інші
роботи Лави, пласти млн.

грн.
Добро-
нільська

1337 1. Буріння повітряної 
свердловини 3 
вентилятором ВЦД- 
31,5 м
2. Розкриття та 
підготовка гор. 450 м.

І 99 

15793

4492

4650

528

2748

673

2549

9722

16671

1)5півд.лава укл.г.450м 
ш5ш
2)5півд,лав. 
укл.г.200м ш4°
3)пів.кор.лав. укл. 
г.450м т4°

12,2

6,8

14,7

Алмазна 804 Розкриття та 
підготовка гор.830м

43345 26306’ 10029 15601 75184 1)16 пів.лав. уклд\107м 
ш51в
2)6пів.лав.г.550м Із
3)2шв,лав,г.550м І4

4,2
16,3
3,1

Білозір»
ська

899 Розкриття та 
підготовка гор, 830 м

77847 26860 14676 15682 194640 1)1тв.лав.у1г.550м Із
2)8півд.лав.у 1 г.830м

17,5
7,8

Піонер 600 Реконструкція 
гідрошахти “Піонер” 
(1черга)

40053 5120 8853 11338 88251 1)2пів.лав.г.500м ш34
2)3півд.лав.г.500м Із

3,9
6,6

Ново-
донецька

952 Реконструкція шахти 12204,8 2511,3 7017,4 5721,9 38216,2 1 )2півд.лав.укл.№ 1 Із 
2) 1 півд.лав.укл№2 кз

5.5
4.5

Білицька 677 Розкриття та 
підготовка пластів
т 15 го 0 то *Ш-3 5 ІЇІ4  , ІТІ5

горизонту 250м

8298,0 281,0 555,0 271,0 5435,0 1 )ЗпІвд.л.бр.№ 1 г. т 2
2)2півд.л.бр.№ 1 г. Із
3)під.кор,.лав.г. т 5 !
4)пів.кор..л.бр.№1 г.тг

5,9
1,1
2,8
9,3
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Таким чином, проведені автором дослідження підтвердили, що пріоритетними у
державному підприємстві "Добропіллявугілля" є об'єкти реконструкції шахт з приростом
потужності, а саме:
-  розкриття і підготовка гор.830 м шахти "Алмазна" (+500 тис.тонн вугілля на рік);
-  розкриття і підготовка гор.830 м шахти "Білозірська" (+500 тис.тонн вугілля на рік);
-  реконструкція шахти "Новодонецька" (+500 тис.тонн вугілля на рік);
-  реконструкція шахти "Піонер" (+300 тис.тонн вугілля на рік по 1-й черзі будівництва і 

+700 тис. тонн вугілля за проектом в цілому ).
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УДК 332.1.: 331.522.4 

Семенов А.Г.

СТРУКТУРН О -ІН Н О ВАЦ ІЙ Н А ПЕРЕБУДОВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМ И,ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРІОРИТЕТИ

Охарактеризовано структурно-інноваційну The structural and innovative restructuring of
перебудову економіки України. Визначено Ukraine’s economy has been characterized. The main
основні проблеми та сучасні організаційні problems and modem organizational forms of an
форми інноваційної діяльності. innovative activity have been determined.

За останні роки Україна досягла лідируючих позицій за темпами зростання серед країн 
СНД та Європи. І саме тепер, на основі накопиченого досвіду як позитивного, так і 
негативного необхідно побудувати таку стратегію розвитку, якої потребує сьогоднішній день 
- стратегію структурно-інноваційної перебудови.

Нині немає країни, де б економічне змагання за лідерство на світових ринках не 
пов'язувалося б з інноваціями. А України інноваційний виклик стосується ще більшою мірою. 
Адже створити і, особливо, утримати національні конкурентні переваги, реалізувати їх в 
економіці глобального ринку можливо лише шляхом впровадження інноваційної моделі 
розвитку. Інвестори все частіше звертають свої погляди за кордони Європейського Союзу. Як 
ніколи, Україна повинна бути напоготові використати інвестиційний шанс, підвищити 
конкурентоспроможність з тим, щоб не тільки не зазнати втрат, а навпаки -  скористатися 
новими можливостями, пов'язаними з розширенням ЄС. У цих умовах необхідно підвищити 
ефективність використання факторів виробництва, розвивати нові конкурентні переваги, які 
мають забезпечити їх успішну інтеграцію до європейських та світових ринків. І, зокрема, в 
цьому контексті інноваційний розвиток повинен стати для України "локомотивом" процесу 
інтеграції до Європейського Союзу. Технічні і управлінські інновації теоретично грунтуються 
на класичних дослідженнях зарубіжних вчених: І.Ансоффа [1,2], Т. Пітерса і Р. Уотермена [3]. 
Вони дослідили моделі проведення організаційних змін і узагальнили практичний досвід 
американських компаній. Серед українських вчених, можна назвати В.Гринева, який 
найбільш детально дослідив поняття інноваційного менеджменту [4].

Метою даної статті є характеристика сучасного стану інноваційної перебудови 
економіки України, визначення пріоритетів і перспектив їх розвитку в Україні. Проте, 
останнім часом нас турбує якість економічного зростання. На даному етапі ми бачимо, що 
процеси розвитку економіки потребують від нас переходу від екстенсивних важелів 
реформування економіки та державного регулювання -  до інтенсивних, що стимулюють 
приватну ініціативу й інвестиції. В українській економіці залишаються серйозні проблеми, 
зокрема структурного характеру. Є низка невирішених проблем, які гальмують процес 
подальшого зростання. Серед них:

1. Несприятливий для інновацій підприємницький клімат.
За статистикою, тільки 12,7% підприємств у 2003 році впроваджували інновації.
Обсяг інноваційної продукції становив усього 5,1% від загального обсягу промислової 

продукції.
2. Ускладнений доступ інноваторів до фінансових ресурсів. На початок поточного року 

в Україні працювали: 151 фонд підтримки підприємництва, 299 бізнес-центрів, 71 бізнес- 
інкубатор, 850 кредитних спілок і 170 лізингових центрів, 1240 консультативно- 
інформаційних установ.

3. Надмірна бюрократизація організації підприємницької діяльності, складність 
отримання дозволів. На сьогодні в 17 регіонах України впроваджено систему реєстрації
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суб'єктів підприємницької діяльності за принципом "єдиного вікна" і в 6 регіонах за цим же 
принципом видачу дозволів. У 2003 році, за даними незалежних обстежень [5], серед 101 
країн світу Україна посідала 73 місце за індексом мікроекономічної конкурентоспроможності, 
що негативно позначається на ії іміджі та інвестиційній привабливості.

4. Незавершеність податкової реформи, існування значної кількості необгрунтованих 
податкових галузевих пільг, що руйнують конкурентне середовище, проблеми і 
адмініструванням та відшкодуванням ПДВ. Станом на 1 квітня 2004року загальна сума 
невідшкодованого податку на додану вартість в Україні становила 7,1 млрд. грн., з них сума 
простроченої бюджетної заборгованості -  1,9 млрд. грн.

5. Штучний дефіцит коштів у державі. Об'єктивним чинником сучасної дійсності є 
зростання кредиторської і дебіторської заборгованості. За 2003 рік дебіторська заборгованість 
зросла на 34,7 млрд. грн., або на 14,5%, а кредиторська -  на 42,2 млрд. грн., або на 13,9%. 
Найбільша питома вага кредиторської заборгованості припадає на промисловість -  43,9% у 
тому числі на обробну промисловість -  46,0%, виробництво і розподіл природного газу -  
40,8%, видобувну промисловість -  13,2%. Нині урядовцями, вченими та практиками 
проводиться значна робота з усунення таких тенденцій в контексті виконання завдання 
Президента України щодо впровадження у життя протягом десяти років нової інноваційної 
моделі розвитку економіки України відповідно до "Стратегії економічного і соціального 
розвитку України на 2004-2015 роки" шляхом європейської інтеграції. Основними 
пріоритетами сучасного етапу структурно-інноваційної перебудови є такі:

По-перше, інноваційна модель не може бути реалізована без змін в інвестиційній 
стратегії. Необхідно розуміти: держава не здатна за рахунок бюджету в достатньому обсязі 
фінансувати ні окремі підприємства, ні галузі в цілому. Ось тільки один приклад. У 2003 році 
частка Інвестицій у дослідження та розвиток у Швеції становила 3,7% від ВВП, у СІЛА -  2,8, 
у Німеччині -  2,4, в Україні -  1 ,3% (у тому числі з бюджету -  0,4%). Отже, слід чітко 
визначити, за рахунок яких джерел залучаються інвестиції: за рахунок власних коштів 
прибуткових підприємств чи приватизації, чи кредитних ресурсів з фінансового ринку, тощо. 
У кожному конкретному випадку має бути індивідуальний підхід та рішення. Але принципи 
повинні бути єдиними -  розвиток повинен відбуватися на основі залучення інвестицій. На 
сьогодні зрозуміло, що, наприклад, у виробництво сільгосптехніки, навряд чи можна 
залучити кредитні ресурси на ефективній зворотній основі, якими б дешевими вони не були. 
В оборонному комплексі, виробництві високотехнологічної медичної техніки можливе 
відкриття кредитних ліній під конкретні проекти -  тут запас економічної міцності дуже 
високий. Необхідно визначитися, що ми хочемо значити в літако-, ракето- та суднобудуванні, 
важкому машинобудуванні, а не братися за все одразу. В першу чергу доцільно розвивати 
найбільш "сильний" напрямок, щоб у найближчій перспективі отримати віддачу, а потім 
"підтягувати" інші галузі. Крім того, з метою визначення пріоритетів структурно- 
інноваційного оновлення промисловості необхідно запровадити розроблення довгострокових 
прогнозів науково-технічного розвитку, технологічного передбачення, що наблизить Україну 
до європейського рівня. Інвестиційний капітал повинен працювати на прискорення 
технологічного циклу, його інноваційне спрямування технологічного процесу, створення 
конкурентоспроможної продукції, розвиток малого підприємництва.

Для цього, зокрема, необхідно:
-  завершити формування стабільної нормативно-правової бази, що має ґрунтуватися на 

принципах рівності всіх інвесторів;
-  відновити політику амортизації як основного джерела внутрішніх інвестицій шляхом 

прийняття Закону України "Про амортизацію";
-  забезпечити на практиці впровадження механізму іпотеки, у тому числі шляхом створення 

ринку іпотечних паперів (прийняття Закону України "Про іпотечні папери"). Для залучення 
інвестицій необхідно вирішити проблему захисту прав інвесторів та кредиторів.
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Гарантований захист, нові можливості для інвестування капіталу та його повернення мають 
забезпечити закони "Про державну програму приватизації", "Про кредит", "Про акціонерні 
товариства" тощо. Хоча останнім часом і вдалося ухвалити низку необхідних законів, проте 
серйозною перешкодою є відсутність Податкового кодексу, який має звільнити ресурси для 
інвестицій без оподаткування. Суттєво стримують динаміку інтересів уповільнені темпи 
реалізації інновацйної реформи, формування недержавних фондів.

Кардинальне вирішення багатьох проблем у державі в цілому щодо захисту прав 
інвесторів та кредиторів залежить від інституціонального укріплення інноваційної 
системи, підтримки окремих проектів. Разом з тим інновації ще не стали засобом 
життєдіяльності головних суб'єктів економіки.

Сучасний ринок інноваційної продукції формується в умовах, коли вже існуюче 
законодавство у сфері інноваційної діяльності могло б повною мірою сприяти розвиту 
згаданої сфери за умови введення його в дію. Однак найважливіші позиції чинного 
законодавства не функціонують ефективно, що стримує розвиток ринку інновацій.

Тому державна підтримка інноваційної діяльності має передбачати:
-  концентрацію фінансових та інтелектуальних ресурсів для розвитку перспективних 

технологічних напрямків та інноваційних проектів, які забезпечують вирішальний 
вплив на конкурентоспроможність і підвищують якість економічної системи (проривні 
технології, енергозберігаючі та екологічно безпечні технології);

-  розвиток інноваційної інфраструктури (технопарків, технополісів, бізнес-інкубаторів);
-  побудову системи взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у 

розвитку інноваційної діяльності;
-  створення системи інноваційних програм для реалізації пріоритетів інноваційного 

розвитку;
-  формування позабюджетних джерел підтримки інноваційної діяльності, законодавче 

врегулювання питань спільного інвестування, зокрема щодо регулювання ринку 
венчурного капіталу в сфері інноваційної діяльності; комерціалізацію результатів 
наукових досліджень, створення в інститутах Національної академії наук України 
підрозділів з трансферу технологій;

-  сприяння розвитку інноваційної інфраструктури і національного венчурного капіталу.
Зрозуміло, що вже у найближчому майбутньому суттєві конкурентні переваги 

отримають країни, які створюватимуть більше додаткової інноваційної вартості. Тому для 
підтримки сталого економічного зростання в умовах жорсткої конкуренції необхідно 
безперервно шукати нові механізми генерування й впровадження інновацій, що здатні 
зберігати і збільшувати сукупну додану вартість, яку все частіше називають інноваційною.

По-третє, активного розвитку потребує політика інтеграції науки з виробництвом. 
Суттєвою залишається невідповідність накопиченого науково-технічного потенціалу 
продуктивності національної економіки.

Держава як організатор і координатор структурних зрушень має створювати умови 
для активізації національного науково-технічного потенціалу й інноваційної діяльності, 
впровадження нових технологічних укладів, подолання розриву між наукою і 
виробництвом, забезпечення реального трансферу технологій.

У розвинених країнах питома вага інноваційно активних підприємств знаходиться в 
межах 60-70%, а в Україні цей показник скоротився удвічі; з 26% у 1994 році до 12,7% 
2003.

Розвитку інноваційної діяльності має сприяти також комерціалізація науково-технічних 
досліджень та розробок. Дослідження трансферу технологій в Україну на основі ліцензійних 
угод свідчить, що майже всі ліцензійні технології не належали до останніх досягнень у 
науково-технологічній сфері і надходили до України в середньому з 10-річним запізненням.
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Протягом останніх 5-6 років кількість нововведень за закупленими Україною та вже діючими 
ліцензіями зменшилась у 4 рази, а кількість підприємств і об'єднань, які використовували 
закуплені іноземні ліцензії, -  у 3,7 раза. Питома вага підприємств, на яких діють закуплені за 
кордоном ліцензії, становить 0,2% від загальної кількості вітчизняних підприємств.

На даний час головним дієвим механізмом реалізації інноваційної моделі розвитку 
економіки України залишається система технологічних парків, які діють відповідно до 
Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності 
технологічних парків".

На сьогодні в Україні зареєстровано лише 8 технопарків, якими виконується 66 
проектів, з них 59 -  інноваційних та 7 інвестиційних, але внесок технопарків у загальний 
обсяг випуску інноваційної продукції непропорційний. За підсумками 2003 року понад 
64% становив внесок технопарку "Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона", 34% -  
"Інститут монокристалів", менш ніж 1% -  решта.

По-четверте, важливим чинником науково-технічного та інноваційного прогресу має 
стати формування ефективного внутрішнього ринку, у тому числі високих технологій. 
Сучасна вітчизняна промисловість залишається орієнтованою на пріоритетне обслуговування 
зовнішнього попиту, що робить ії залежною від світової економічної кон'юнктури і практично 
виключає можливість стійкого зростання. За оцінками Мінекономіки, частка експорту 
металургії, хімічної галузі і машинобудування в обсязі використаної продукції у 2003 році 
становила відповідно 65,6, 46,4 і 41,6 відсотка. Проте обмеженість сировинної бази, з одного 
боку, і зниження конкурентоспроможності вітчизняних товарів відносно імпорту, з іншого 
боку, призводить до скорочення попиту та пропозиції і, відповідно, розширення ніші для 
імпортних товарів.

Якщо говорити про конкурентоспроможність нашої продукції на міжнародних ринках, то 
домінуючим у вітчизняному промисловому комплексі є виробництво третього і четвертого 
технологічних укладів, питома вага яких у цілому становить 95%. А пануючий у розвинених 
країнах п'ятий технологічний уклад -  комп'ютеризація та інформатизація, сучасні галузі 
електротехнічної промисловості і приладобудування тощо -  в Україні не перевищує 5%. За 
даними Світового економічного форуму щодо глобальної конкурентоспроможності, у 2001— 
2002 роках Україна посідала 21 місце за експортом базової продукції переробної 
промисловості, 38 -  з експорту хімікатів, 45 -  транспортних засобів, 52 -  засобів інформатики, 
61 місце -з експорту комплектуючих до електронної техніки.

Для України пріоритетним напрямом має стати нарощування обсягів випуску 
високотехнологічних виробів, насамперед технічно складних товарів широкого споживання, 
медичної, комп'ютерної техніки, легкових автомобілів тощо. Разом з тим необхідно виконати 
значний обсяг підготовчих робіт, пов'язаних з гармонізацією нормативно-правового 
забезпечення, впровадженням нових систем технічної регуляторної політики та захисту 
виробників і споживачів промислової продукції, зміною умов конкуренції, вертикальної та 
горизонтальної інтеграції виробничого, наукового і фінансового капіталів, реформуванням 
системи корпоративного управління.

По-п'яте, суттєвим фактором живлення інноваційного процесу є ступінь зрілості 
фінансових систем та ринкових інституцій. Ці системи, зокрема, стимулюють розвиток 
підприємницької здатності до інновацій, багато в чому забезпечують ефективність обмінів та 
кооперації в підприємницькому середовищі і середовищі, що продукує знання. З метою 
забезпечення довгострокового кредитування інвестиційних та інноваційних проектів 
пріоритетних галузей економіки в Україні створено Український банк реконструкції та 
розвитку. Окрім нього, Український банк сприяння розвитку, поміж іншого, має допомагати 
банкам здійснювати іпотечне кредитування, розвивати економіку недостатньо розвинених 
регіонів. Потребує удосконалення спрощена система оподаткування, обліку та звітності
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суб'єктів малого підприємництва, яку застосовує переважна їх кількість. Це завдання 
передбачається вирішити завдяки прийняттю й реалізації законів України "Про спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", "Про основні 
засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні", "Про 
мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва спеціалізованими установами". 
Наступним важливим аспектом структурно-інноваційної перебудови є визначення та реалізація 
пріоритетів розвитку і стимулювання процесів структурних зрушень у регіонах. На сьогодні 
економіку більшості регіонів визначають одна-дві сировинні галузі або ті, що виробляють 
проміжну та низькотехнологі чну продукцію. У 2003 році знизилась кількість інноваційно 
активних підприємств в цілому по Україні майже на 18% (практично в усіх регіонах, окрім 4 
областей). Найбільша кількість інноваційно-активних підприємств зафіксована в обробній 
промисловості -  1,2 тис., з яких на машинобудування припадає -  368, харчову промисловість -  
361, легку -  109. Тому інноваційна діяльність має поширюватись особливо у тих регіонах, які 
потребують реструктуризації традиційних галузей промисловості, з критичним зростанням 
рівня зношеності основного капіталу та підвищеними ризиками виникнення техногенних 
катастроф національного масштабу. Є значна кількість монофункціональних регіонів, які 
характеризуються економічним занепадом (депресивні регіони або їх частини).

Пріоритетними напрямами державної підтримки мають бути:
-  стимулювання залучення інвестицій у ключові сектори економіки регіонів, які 

визначають стратегічні пріоритети їх розвитку;
-  підтримка малого й середнього бізнесу;
-  сприяння створенню та впровадженню інновацій, включаючи розповсюдження 

сучасних технологій, у тому числі для зниження ризиків виникнення техногенних 
катастроф;

-  розвиток туризму;
-  охорона культурної спадщини.

Суттєвими чинниками економічного зростання мають стати: реалізація науково- 
дослідних та дослідно-конструкторських робіт, впровадження інновацій, що сприятимуть 
розвитку та підвищенню конкурентоспроможності як регіонів, так і держави в цілому.

Діяльність у напрямі розвитку науково-технічного потенціалу необхідно 
поширювати на регіони, які мають досвід створення наукоємних та високотехнологічних 
продуктів і технологій. Найбільшу кількість нових технологічних процесів освоєно у 
Києві -  326 (з них майже половина -  маловідходні та ресурсозберігаючі), а нових видів 
продукції -  у Львівській області (1984 найменувань, з яких 25 -  нові види техніки).

Не менш важливе завдання регіональної політики на цьому пріоритетному напрямку -  
підвищення спроможності управлінського персоналу центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо програмування, моніторингу, 
фінансового контролю програм регіонального та місцевого розвитку.

Основними пріоритетами розвитку науково-технічного потенціалу регіонів мають стати:
-  формування міжрегіонального інноваційного ринку (створення центрів високих 

технологій на основі великих наукових організацій, технополісів, технопарків, 
реструктуризація частини науково-дослідних та проектних інститутів в інжинірингові 
фірми з комерційною інфраструктурою);

-  збільшення інноваційної складової проектів, що реалізуються на територіях зі 
спеціальним режимом інвестиційної діяльності;

-  створення умов для функціонування територіально-галузевих виробничих систем 
(кластерів), що е потужним інструментом для стимулювання регіонального розвитку;

-  реформування житлово-комунального господарства. Реформа цієї галузі на 
сьогоднішній день неможлива без проведення її технічного переоснащення на основі 
широкого впровадження інновацій, зокрема, нових ресурсозберігаючих технологій.
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Важливою складовою сучасної регіональної політики щодо сприяння інноваційному 
оновленню у регіонах є розвиток транскордонного співробітництва та зміцнення 
міжрегіональних економічних зв'язків. На сьогодні в прикордонних областях функціонують 6 
єврорегіонів: "Буг", "Нижній Дунай", "Верхній Прут", Карпатський єврорегіон "Дніпро" та 
"Слобожанщина". Крім того, "розвиток науково-технічного потенціалу регіонів" визначено 
одним з основних пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку до 2015 року.

Отже, економічне майбутнє України загалом визначається здатністю бізнесу і держави 
адаптуватися до швидкої зміни внутрішніх і зовнішніх умов розвитку. Формування 
конкурентного потенціалу економіки, її здатності до швидкого відновлення, структурних 
зрушень лежить у площині підвищення інтеграції науки з виробництвом, створення й 
стимулювання компаній, зайнятих наукоємним виробництвом, стимулювання експорту 
високотехнологічної продукції. Активна інноваційно-інвестиційна політика, практичне 
застосування передових технологій, посилення інноваційної спрямованості розвитку 
промислового виробництва є необхідними умовами досягнення намічених цілей у новій 
програмі Уряду України "Послідовність, ефективність, відповідальність". Аналіз сучасної 
економічної ситуації в Україні, проведених наукових досліджень в інноваційній сфері 
свідчить про те, що необхідно розробити проект стратегії збереження і розвитку науково- 
технічного й інвестиційного потенціалу країни. Необхідна політика структурних перетворень, 
при якій основні зусилля держави будуть зосереджені на зміні економічної структури всього 
господарського механізму. У зв'язку з цим у даній роботі автором пропонується новий підхід 
до формування передових організаційних форм інноваційної діяльності.

Інтелектуальний потенціал України являє собою сукупність суми знань, технологій і 
творчих ресурсів. В Україні існує багато досвідчених фахівців, здатних створити вітчизняні 
інноваційні проекти. Хоча кількість фахівців, що виконували науково-технічні роботи, у 2002 
році в порівнянні з 1995 зменшилося на 37%, однак при цьому кількість працівників, що 
виконують науково-технічні роботи із сумісництва, збільшилося за той же період на 32,9%. 
Сьогодні гострою проблемою стає незатребуваність інтелектуальної праці, що проявляється у 
виїзді фахівців за межі України. Важливо не допустити подальшого зменшення кількості 
суб'єктів ринку інтелектуальної праці -  носіїв передових наукових і технологічних ідей. Нині 
з України емігрує кожен 25-26-й фахівець з вищою освітою. Через кілька років, при 
збереженні даної тенденції, Україна може втратити велику частину науково-технічної еліти, 
що ставить під сумнів саму справу підйому національної економіки.

У 2002 році інноваційну діяльність здійснювало тільки кожне десяте підприємство, тоді 
як у розвинутих країнах частка інноваційно активних підприємств складає близько 70%. Як 
підсумок — частка інноваційної продукції у загальному обсязі промислового виробництва 
складає менш ніж 7%, на відміну від розвинених країн світу, де 85-90% приросту ВВП 
припадає на виробництво наукомісткої продукції.

Національна економіка розвивається без істотного використання наукових досягнень. 
Наука, як і існуючі нові технології, у значній мірі залишаються незадіяними. Вітчизняний 
промисловий комплекс у свій час створювався за індустріальним принципом, і тому він не дуже 
сприйнятий до інновацій. Систематично відбувається зменшення виробництва наукомістких 
видів продукції і заміна їх більш простими і дешевими. У той час як на ринку наукомісткої 
продукції частка країн "великої сімки" складає 80%, частка України в сотні, якщо не в тисячі, 
раз менше. Галузевий і науково-технічний комплекси України виявилися незатребуваними 
промисловість майже не реалізує вітчизняних розробок. Сьогодні підприємства прагнуть 
закуповувати діючі, випробувані технології й устаткування, чим з ризиком фінансувати 
розробку нових технологій і виготовлення необхідного устаткування. Серед загального обсягу 
інноваційних витрат у промисловості у 2002 р. витрати на дослідження та розробки склали 
8,7% (від загального обсягу); придбання засобів виробництва -  63,1%; придбання прав, 
патентів, ліцензій і _т.п. -  6,3%; витрати на інновації у маркетингу і- рекламі -  7,9%.
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Фінансування інноваційної діяльності в промисловості за рахунок держбюджету склало лише 
2,8%, а за рахунок місцевих бюджетів -  0,1% від загальної суми.

Найважливіша задача інноваційного потенціалу -  генерувати і втілювати в техніку і 
технологію виробництва досягнення науково-технічного й організаційного прогресу, 
забезпечувати їх прискорену реалізацію і поширення. Від якості і мобільності інноваційного 
потенціалу, його здатності до гнучкої переорієнтації, сприйняття нових ідей і нетрадиційних 
рішень залежить, у кінцевому рахунку, динамізм національної економіки. Разом з тим, 
сучасний стан наукового потенціалу України з погляду забезпеченості необхідними за 
обсягами, якістю та складом ресурсами, а також способами організації їх використання не 
відповідає цілям, що стоять перед сучасною наукою. Для ліквідації відставання промисловості 
України від розвинутих країн світу необхідно в багато разів підвищити продуктивність 
суспільного виробництва. Досягнення цієї мети вимагає збільшення в десятки разів кількості 
винаходів і принципово нових технологічних рішень, у 25-30 разів кількості патентів у 
розрахунку на 1000 науковців , у 1,5-1,8 рази- загальної кількості патентів у розрахунку на 
число інженерно-технічних працівників, у 10—12 разів -  обсягу продажу ліцензій, у 6-7 разів -  
експорту наукомісткої продукції. Для здійснення таких кардинальних змін у функціонуванні 
ринку інтелектуальної праці необхідно підвищити в 5-12 разів рівень забезпечення наукових і 
технічних працівників науково-технічною і патентною інформацією, у 100-120 разів -  технічну 
озброєність науковців. Держава, вирішуючи свої фінансові проблеми, по суті, проявляє 
недостатню зацікавленість до розвитку інтелектуальної власності і науково-технічних розробок. 
Зниження частки витрат на розвиток сфери інтелектуальної праці серед витрат держбюджету 
веде до зменшення науково-технічного потенціалу країни, без чого не може бути соціально- 
економічного прогресу.

Найбільш вузьким місцем української економіки є відсутність механізмів передачі 
інноваційного продукту у виробництво. Такий рух може здійснюватися тільки на основі 
ринкових механізмів і комерціалізації науково-технічної сфери. У цьому особливу роль 
повинні зіграти об'єднання промислового, банківського і торгового капіталу в могутні 
структури, здатні робити високотехнологічні і конкурентоздатні товари і послуги. Основою 
інноваційної політики повинне стати створення фінансово-промислових груп, зокрема 
транснаціональних, а також горизонтальних і вертикальних холдингових компаній, науково- 
технічних центрів, технопарків і технополісов, лізингових фірм. У перспективі вони повинні 
стати стержнем інноваційного процесу.

За останні 20-25 років розвинуті країни нагромадили значний досвід організації 
інноваційної діяльності. Виникли різні форми впровадження наукових розробок у 
виробництво (адже самі по собі технології нікому не потрібні, якщо немає практичного 
використання): технологічна кооперація, міжнародний технологічний трансферт,
територіальні науково-промислові комплекси.

В залежності від структури послуг, що здійснюються, існуючі інноваційні центри 
можна віднести до однієї з наступних груп: центри передачі технологій -організації, що 
створені урядом і регіональними органами влади за участю приватного капіталу в рамках 
національних програм промислового і технологічного розвитку з метою більш тісної 
інтеграції наукових установ (у першу чергу державних) із промисловістю (організація бізнес- 
конференцій, публікація інформаційних збірників про науково-технічні можливості і 
виробничі потреби, пошук партерів для взаємодії, організація спільних дослідницьких 
проектів „наука -  промисловість” і т.п.). Початкові засоби на створення і діяльність подібних 
центрів повинні виділятися з державного і місцевого бюджетів, подальший же їх розвиток 
забезпечується підтримкою приватного капіталу (можливо і спеціальними фондами 
підтримки підприємництва):
-  бізнеси-центри -  спеціалізуються на підтримці малого бізнесу на початкових етапах його 

становлення (основні функції складаються в інформаційної підтримки починаючих

46 The Economic Messenger of the NMU 2004  #  3



Е К О Н О М І К А  П Р О М И С Л О В О С Т І

підприємців, пошуку замовників на їх проекти та інвесторів, допомоги в підборі 
управлінських кадрів, залученні зовнішніх експертів, навчанні підприємців основам 
ведення бізнесу). Як правило, вартість подібних послуг є помітно нижчою, ніж на вільному 
ринку, оскільки діяльність бізнесів-центрів частково спонсорується за рахунок засобів 
місцевих бюджетів і засобів їхніх засновників (великих університетів і компаній);

-  бізнеси-інкубатори відрізняються від бізнесів-центрів тим, що, крім названих вище послуг, 
надають малим підприємствам на умовах оренди обладнані офіси і приміщення, необхідні 
для початку виробництва того чи іншого продукту. Малі підприємства працюють в 
інкубаторах обмежений час (як правило, 2-3 роки), після чого поступаються місцем 
іншим. У деяких країнах (Німеччина, Ізраїль) малі бізнеси одержують в інкубаторах і 
фінансову підтримку на завершальній стадії розробок і виробництві зразків і малих партій 
продукції. Порівняно невеликі початкові засоби можуть виділятися на безповоротній 
основі, більш значні "уливання" на початкових стадіях виробництва ринкового продукту 
нерідко супроводжуються поступкою на користь інкубатора частини прав власності чи 
домовленостями про частковий розподіл майбутніх доходів;

-  технологічні парки -  це найбільш масштабні інноваційні центри, у яких, крім усіх 
зазначених вище послуг, забезпечуються максимально сприятливі умови для науково- 
технічних інноваційних проектів, що виконуються спільними зусиллями наукових центрів 
і промисловості. Технопарки здебільшого створюються великими науковими центрами 
(найчастіше університетами) на, що відводиться спеціально для них упоряджена територія, 
насичена першокласною інженерною, науково-виробничою, інформаційною і соціальною 
інфраструктурою. Головна мета технопарку -  залучити на свою територію представників 
великого бізнесу, що працюють у галузях високих технологій, для здійснення силами 
фахівців наукового центру і за рахунок коштів залучених компаній здійсните розробку 
інноваційних продуктів, в основі яких лежать результати наукових досліджень, 
проведених у центрі-засновнику.

Розробку інноваційних продуктів у технопарках, як правило, ведуть малі, спеціально 
утворені для цього компанії, засновниками яких можуть виступати або вчені центру, або 
корпорацій нвестори, а також обидві ці сторони. Важливо відзначити, що засновники 
технопарків, самі парки і компанії, що працюють на їх території, - це незалежні юридичні 
особи, що виконують власні задачі: університети організують наукові дослідження 
(комерційна сфера); компанії розробляють нові продукти з метою комерціалізації. Парки 
сприяють обом цим процесам за рахунок створених у їх межах відповідних сприятливих 
умов. Зазначена спеціалізація є необхідною умовою ефективності подібних конгломератів, 
оскільки кожна діяльність, що ведеться в них, (дослідження, комерційні розробки і надання 
послуг) у силу їхньої специфіки організується і керується по-різному. Тому змішання такої 
різноманітної діяльності в рамках єдиної оргструктури приводить, як правило, до їх 
дезорганізації. Механізм функціонування технопарків ефективний для країн, які мають 
високий рівень фундаментальних досліджень, що не мають комерційної орієнтації.

Серед факторів, формування технопарків, можна виділити: присутність у регіоні науково- 
дослідних установ високого класу; наявність кваліфікованих фахівців; наявність ризикового 
капіталу. Місцеві влади надають технопаркам допомогу у вигляді: безоплатного фінансування; 
пільгового виділення земель; податкових пільг (у світовій практиці їх нараховується більш 300). 
Зацікавлені в створенні технопарків і промислові підприємства, що використовують їх для 
вирішення технологічних проблем і забезпечення конкурентноздатності. Внеском підприємств 
є фінансова і матеріальна підтримка технопарків.

Таким чином, технопарк - це єдиний "організм", у якому підтримується безупинний 
взаємозв'язок між дослідженнями, досвідченим виробництвом, упровадженням прикладних 
розробок і ринком. Багато держав розглядають створення наукового парку як важливий 
стратегічний засіб для розвитку сучасної конкурентоздатної промисловості, стимулювання
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підйому економіки і розвитку суспільства. По статистичним даним, у даний час в усьому світі 
нараховується більш 400 різного роду технопарків, що розташовані головним чином в Америці, 
Європі і Азії. За їх кількістю перше місце займають СІЛА (більш 100), друге - Німеччина 
(більш 60), далі йдуть Великобританія (40), Франція (ЗО), Японія (20) і Південна Корея (10).

Японська модель "наукових парків", на відміну від американської, припускає 
будівництво принципиво нових міст - так званих технополісів, де сконцентровують наукові 
дослідження в передових і піонерних галузях і наукомістке промислове виробництво.

Створення технополісу припускає новий підхід до регіональної економічної політики. 
Технополіс - це місто з дослідницькими центрами з висококваліфікованими кадрами, 
сучасним виробництвом і т.п. Серед особливостей технополісу можна виділити наступні:
-  вони формуються в умовах помірних темпів росту економіки (завоювання ринку 

трудомісткої продукції);
-  передбачається розвиток "технологій ХХІстоліття" (електроніка, біотехнологія, нові 

матеріали й ін.);
-  головна роль приділяється місцевим органам влади;
-  заохочується діяльність малих і середніх підприємств із високим науковим і виробничим 

рівнем (більш гнучкі).
Адміністративне управління технополісом покладається на місцеві влади 

адміністрація зони. Держава контролює дотримання економічних і політичних інтересів на 
території технополісу через спеціально призначуваних уповноважених. Уповноважені 
контролюють державні інвестиції в технополіс, залучають організації технополісу до 
виконання держзамовлень.

Таким чином, підводячи підсумок усьому вище сказаному, відзначимо, що метою 
створення нових організаційних форм здійснення циклу "наука-виробництво" в Україні є 
прискорення науково-технічного прогресу в найбільш наукомісткі і перспективні напрямки 
розвитку економічної могутності держави. Відповідно до цієї мети головною задачею таких 
об'єднань є діяльність щодо виконання інвестиційних і інноваційних проектів. Економічним 
механізмом підвищення ефективності їхньої діяльності, є спеціальний режим інвестиційної й 
інноваційної діяльності. Це передбачає встановлення податкових і митних пільг.

Крім того, інвестиційні й інноваційні проекти в розглянутих нами структурах є 
пріоритетними для використання бюджетних коштів та коштів позабюджетних фондів, які 
мають інноваційне спрямування, а також кредитів, що надаються під державні гарантії 
іноземними державами і банками. Спеціальний режим інвестиційної й інноваційної 
діяльності вводиться для технологічних парків, їх учасників, дочірніх підприємств на період 
виконання інвестиційних і інноваційних проектів.
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УДК 338.45:669.1 

Близький Р.С.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСО ЗБЕРІГАЮ ЧИ Х ЗАХОДІВ У
ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ

Розглянуто методологічні і методичні аспекти The methodological and methodical aspects of
оцінки ефективності ресурсозабезпечення і evaluating the efficiency of supply and rational use
ресурсозбереження на підприємствах металургійної of resources at metallurgical enterprises have been 
промисловості. reviewed.

Виробництво прокату чорних металів за існуючою традиційною чотирьох стадійною
технологією виробництва пов’язана з витрачанням величезної кількості різноманітних 
матеріально-енергетичних ресурсів. Видобуток і виробництво сировини, чавуну, сталі, 
прокату чорних металів вимагають будівництва конструктивно складних об'єктів (гірничо- 
збагачувальні і коксохімічні комбінати, заводи феросплавів, кар'єри з видобутку вапняку, 
заводи вогнетривів), які не мають самостійного промислового значення, а є підрозділами, що 
обслуговують потреби металургійної промисловості. Однак, в умовах ринкової економіки, 
знаходячись у власності акціонерів, вони можуть поставляти свою продукцію на експорт, 
забезпечуючи металургію інших країн ресурсами даної країни. В умовах розвитку процесів 
глобалізації -  це нормальне явище. Для діяльності металургійного підприємства необхідне 
будівництво агломераційної фабрики з комплексом складних інженерних споруджень, 
доменний, копровий, мартенівський, конверторний, електросталеплавильний цехи, комплекс 
об'єктів паливно-енергетичного, транспортного і складського господарства.

Найбільш диверсифікованою є номенклатура матеріально-сировинних і паливно- 
енергетичних ресурсів агломераційного і доменного виробництва. Критерієм компонування 
шихти є максимальний вміст заліза в одиниці маси. Критерієм формування шихти для 
доменної плавки є мінімізація витрат коксу, агломерату й окатишів, максимізація змісту 
заліза за умови випуску якісного чавуна.

На сталеплавильному переділі номенклатура ресурсів, що споживаються, звужується, 
і найбільшу значимість здобуває співвідношення між споживанням чавуну і металобрухту. 
Споживання однієї тонни підготовленого брухту чорних металів дозволяє заощаджувати 
1800 кілограмів залізорудних матеріалів, 500 кг коксу, 45 кілограмів флюсів, близько 100 куб. м 
природного газу [2].

Прокатне виробництво споживає переважно паливно-енергетичні ресурси для 
нагрівання злитків і заготівель, електроенергію для роботи блюмінгів, прокатних станів.

На кожній стадії технологічного процесу виробництва металопрокату утворюються 
тверді, рідкі, газоподібні і теплові відходи, що частково використовуються у виробництві, але 
велика частина яких іде в шлаковідвали, шламовідстійники, викидається в атмосферу, 
забруднює водне середовище.

Відповідно підприємствам металургійного комплексу необхідно платити за 
перевищення гранично-припустимих викидів, якщо природоохоронні системи працюють 
недостатньо ефективно або їх конструкція недосконала.

Ціль даної статті -  визначити методологічні і методичні підходи до оцінки ефективності 
забезпечення металургійного підприємства ресурсами і заходів щодо їх заощадження.

Вивченням питань підвищення ефективності ресурсозбереження в промисловості і, 
зокрема, у металургійній, займалися багато вчених [1,3,6,7,12,13,14,].

На відміну від перерахованих робіт, у даному дослідженні ефективність діяльності 
металургійного підприємства пропонується розглядати системно. Загальна система оцінки 
ефективності включає такі підсистеми як ефективність ресурсозабезпечення, ефективність 
управління продажами і витратами, ефективність фінансово-інвестиційної діяльності,
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ефективність природоохоронної діяльності. У свою чергу підсистема управління витратами 
включає, в якості наступного ієрархічного рівня, управління ресурсозбереженням. Елементи 
цієї підсистеми можуть бути побудовані по функціях управління ресурсозбереженням: 
планування, організація, контроль і регулювання, облік і стимулювання. Можлива більш 
складна побудова цієї підсистеми -  по функціях, реалізованих на кожному технологічному 
переділі.

Надійність виробництва і постачання металлопродукции на внутрішній і зовнішній 
ринки в необхідному обсязі залежить від якості і надійності роботи відділу матеріально- 
технічного постачання і галузей, що забезпечують підприємство ресурсами. Постачання того 
або іншого ресурсу в недостатньому обсязі вимагає пошуку його замінників або інших 
постачальників. Дефіцитність ресурсу при абсолютній відсутності його замінників означає 
невиконання виробничої програми, а економічний збиток дорівнює вартості нереалізованої 
продукції. Одночасно зменшується маса прибутку не тільки за рахунок зниження обсягу 
реалізації, але і за рахунок збільшення собівартості при незмінній величині умовно-постійних 
витрат. Відповідно зменшується податок на прибуток.

Металургійне виробництво за більшістю переділів відноситься до безперервних 
виробництв, і дефіцитність ресурсів може привести до зупинки основних агрегатів. 
Повторний запуск їх, наприклад, доменних печей, вимагає додаткових витрат.

У зв'язку з триваючими процесами приватизації в гірничо-металургійному комплексі з 
кожним роком все більше з'являється підприємств, що можуть приймати самостійні рішення 
про продаж сировини на внутрішньому або зовнішньому ринку. Незалежні виробники 
сировинних ресурсів, у відповідності до рівня і динаміки руху цін, перерозподіляють 
матеріально-сировинні потоки у своїх інтересах. Так, внутрішнє споживання коксу в Україні 
характеризується значною нерівномірністю. Наприклад, коксохімічні заводи в середині 2001 
року, працюючи переважно на внутрішній ринок, щомісяця виробляли 1,65-1,68 млн.т коксу, 
але вже до січня-лютого 2002 року обсяг проведення-споживання знизився до 1,35 млн.т., що 
було обумовлено погіршенням кон'юнктури зовнішнього ринку металопродукції. Коксохімічне 
виробництво відноситься також до безперервного типу виробництва. Тому зниження попиту 
призвело до збитків за рахунок збільшення періоду коксування і недовантаження виробничих 
потужностей.

Наприкінці 2002, у 2003 і на початку 2004 року покращилася ситуація на ринках 
металопродукції і відповідно зріс попит на продукцію коксохімічних заводів, у яких, у свою 
чергу, також з'явилася перспектива виходу на ринки Західної і Східної Європи, Туреччини. 
Так, якщо на внутрішньому ринку ціна пропозиції коксу в квітні 2004 року складала 210 
доларів США за тонну сухої ваги коксу, то коксохімзаводи Донецької області і Запорожкокса 
експортували кокс за ціною 275-310 доларів/т [5]. Зрозуміло, що на внутрішньому ринку 
утворився дефіцит коксу. У 2003р. його недопостачання склало 1,2 млн. т у порівнянні з 1,36 
млн. т у 2002р. Висока динаміка цін на кокс на зовнішньому ринку викликала збільшення 
експортних постачань коксохімічними комбінатами і звузила можливості металургів 
здійснювати імпортні закупівлі коксу. [11].

Компенсувати дефіцит коксу вітчизняним металургійним підприємствам можна тільки 
за рахунок його істотної економії. Тим більше, що резерви тут є. Витрата коксу на 1 т чавуну 
в Україні досягає 530 кг, а в країнах Західної Європи -  350 кг [11]. Але реалізувати цей резерв 
швидко неможливо при існуючому техніко-технологічному рівні виробництва.

В умовах реформування економіки, глобалізації зовнішньоекономічних зв'язків внутрішні 
ціни в усе більшому ступені будуть тяжіти до світових. Якщо утворяться "ножиці" у цінах, то 
буде спостерігатися "витік" продукції в ті регіони світу, де ціни більш високі. Вітчизняним 
металургійним підприємствам необхідно буде купувати сировинні і паливно-енергетичні 
ресурси за світовими цінами, орієнтуючись вже на їх якісні параметри і рівень цін.
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У чому загроза такої тенденції підвищення цін на кокс? По-перше, зросте собівартість 
виробництва чавуну, сталі і прокату чорних металів. Металургійні підприємства України 
втратять порівняльні переваги, обумовлені заниженими цінами на матеріальні ресурси і 
дешевою робочою силою, що дозволяло торгувати металом за кордоном за відносно низькими 
цінами. Відповідно прийдеться підвищити експортні ціни, але це проблематично, з огляду на 
недостатньо високий рівень якості металопродукції і ймовірну втрату обсягів продажу.

По-друге, підвищення внутрішніх цін на прокат чорних металів викликає зростання 
вартості об'єктів в інвестиційній сфері: устаткування, транспортних засобів, будинків і 
споруд. А це в умовах хронічної неплатоспроможності суб'єктів України, що хазяюють, 
істотно загальмує відновлення основних засобів виробництва і темпи економічного росту 
окремих галузей. Наприклад, статистичні дані свідчать, що в Україні спостерігається 
скорочення темпів промислового росту. Так, за підсумками першого півріччя 2004 року 
зростання промислового виробництва складало 15,9%, тоді як у 1 кварталі 2004 р. цей 
показник дорівнював 18,8%. При цьому, найбільше зниження темпів росту спостерігалося у 
машинобудуванні через зниження внутрішнього попиту, що обумовлено зростанням цін у 
галузях промисловості, сполучених з машинобудуванням [9].

Аналогічна ситуація складається і з постачаннями металобрухту і залізорудної сировини. 
У 2001-2002 роках по всіх підприємствах ПХО "Металургпром" спостерігалося 
недопостачання металобрухту на 23% від розрахункової кількості, що компенсувалося 
використанням додаткової кількості чавуну. Експортні «витоки» металобрухту поставили у 
важке становище металургійні підприємства, що призвело до необхідності введення 
експортного мита. У результаті порушився головний принцип ринкової економіки -  одержання 
вигоди бізнес-одиницями. Відповідно зменшився обсяг збору металобрухту й експортних 
постачань. У 2003 році заготівля брухту в Україні скоротилася, в порівнянні з 2002 роком, на 
14,4%, а експорт металобрухту з України скоротився на 52,6%, або на 2 004,67 тис. тонн у 
порівнянні з 2002 роком і склав 1806,73 тис. тонн на суму 226,57 млн. доларів [10]. Відповідно 
зменшуються постачання металобрухту металургійним підприємствам України.

Однак, прийняті урядом обмежувальні міри не змогли стримати наростання експортних 
потоків. У червні-липні 2004 року експортна ціна металобрухту з умовою постачання FOB (у 
морські порти) складала 185 доларів за тонну, у той час як середня закупівельна ціна 
українських підприємств -  600-650 гривень за тонну (110-120 доларів за тонну). Зрозуміло, що, 
навіть, з огляду на збільшення транспортних витрат і експортне мито, постачальникам 
металобрухту вигідніше поставляти металобрухт за рубіж. Тим більше це вигідно, якщо на 
закордонних ринках складається сприятлива кон'юнктура. Щоб не знижувати обсяг 
виробництва сталі і прокату металургійні підприємства змушені заміщати металобрухт 
чавуном, що приводить до збільшення витрат паливно-енергетичних ресурсів (0,66 т.у.п на 1 
тонну чавуну) і викидів шкідливих речовин в атмосферу (80 кг пилу, оксиду вуглецю, двоокису 
сірки й оксидів азоту на 1 т чавуну). Однак, заміні брухту чавуном може перешкодити дефіцит 
коксу і залізорудної сировини (ЖРС). Тоді металургійне підприємство змушене буде знизити 
обсяги виробництва продукції.

Забезпечення металургійних підприємств залізорудною сировиною (ЖРС) також 
здійснюється в недостатньому обсязі. Графік постачань практично всіх підприємств у 2001— 
2002 роках не виконувався, хоча фактично ГЗК виробляли набагато більшу кількість сировини, 
що поставлялася на експорт, а дефіцит ЖРС металургійні підприємства компенсували 
імпортом з Росії. Подальша приватизація гірничо-збагачувальних комбінатів і одержання ними 
повної господарської самостійності, швидше за все, погіршить ситуацію в перерозподілі 
залізорудної сировини. У 2003 році українські гірничорудні підприємства збільшили експорт 
залізорудної сировини на 8% у порівнянні з 2002 роком. У січні-лютому 2004 року гірничо- 
збагачувальні підприємства експортували 2,82 млн. тонн залізорудної сировини, у тому числі 
1,19 млн. тонн аглоруди, 1,18 млн. тонн обкотишів, 402 тис. тонн залізорудного концентрату і
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9,6 тис. тонн агломерату. Як відзначає агентство "Інтерфакс-Україна" від 11.03.2004 останнім 
часом Україні важко вдається забезпечення залізорудною сировиною своїх металургійних 
підприємств. При цьому, якщо раніше дефіцит покривався за рахунок імпорту з Росії, то в 
даний час цього досягати складніше, тому що частину залізорудної продукції Росії закуповує 
Китай.

Через дефіцитність брухту і ЖРС у травні 2004 р. на Маріупольському металургійному 
комбінаті ім. Ілліча була зупинена найбільша доменна піч, а також одна з доменних печей на 
металургійному комбінаті "Запоріжсталь". Одночасно про передкризовий стан із 
забезпечення сировиною заявили на Алчевському металургійному комбінаті ім. Тараса 
Шевченко. У такій ситуації, якщо ціни на металопродукцію на зовнішніх ринках почнуть 
знижуватися, то невирішена проблема сировинного забезпечення спричинить скорочення 
виробництва [4]. У такій ситуації держава теж несе збиток у вигляді недоотриманого ПДВ.

В оцінці ефективності ресурсозабезпечення необхідно враховувати, що металургійна 
промисловість 80-85% продукції поставляє на експорт і частка підприємств чорної металургії 
в загальному обсязі виробництва промислової продукції в Україні в 2003 році склала 26,1%, у 
валютних надходженнях від експорту -  39,8%.

Однак, усі суб'єкти господарської діяльності в ринковій економіці повинні мати рівні 
права. Тому встановлення паритету в обсягах постачання залізорудної сировини, коксу, 
металобрухту на внутрішній і зовнішній ринки повинно бути постійною задачею державної 
регуляторної політики. І просте введення експортного мита або ліцензування обсягів 
експортної діяльності вирішує проблему тільки у короткостроковому періоді. У 
довгостроковому періоді уряд повинен сформувати комплекс гнучких механізмів, які б 
дозволили перерозподіляти матеріальні потоки за критерієм максимальної вигоди для всіх 
учасників гірничо-металургійного комплексу і держави в цілому.

В умовах ринкової економіки, коли економічні агенти функціонують за критерієм 
локальної економічної ефективності, максимальна ефективність національної економіки не 
досягається. Таке явище необхідно віднести до вад ринкового механізму господарювання. 
Наприклад, недостатній внутрішній попит на металопродукцію при надлишкових 
потужностях металургійних підприємств призводить або до вибуття зайвих потужностей 
(закриття підприємств), або до виходу підприємств на зовнішні ринки збуту, як це трапилося 
з металургійною промисловістю України. Однак, цей варіант розвитку обумовив підвищення 
транспортних витрат і витрат, пов'язаних з перетинанням кордонів інших країн, у той час як 
потужності вітчизняних метал оспожи ваючих галузей були недовантажені. Зустрічні 
експортно-імпортні матеріалопотоки ЖРС, коксу і металобрухту також призводять до 
підвищення транспортних витрат і зниження ефективності як окремих підприємств, так і 
ГМК України в цілому.

Локальну ефективність використання матеріально-енергетичних ресурсів металургійними 
підприємствами можна оцінити, використовуючи показник матеріаловіддачі, тобто відношення 
чистого доходу або валового прибутку до вартості матеріальних витрат за визначений період 
часу. Валовий прибуток визначається як різниця між чистим доходом і собівартістю 
реалізованої продукції. На рис. 1 показана динаміка зміни показників матеріаловіддачі по 
чистому доходу і валовому прибутку підприємств ПХО "Металургпром" у 2001-2002 роках.

Таким чином, зі збільшенням потужності металургійних підприємств ефективність 
використання матеріальних ресурсів підвищується, відбиваючи переваги великого 
виробництва. Про це ж свідчить графік зміни питомих матеріальних витрат (рис. 2). Однак 
вплив цього фактору обмежується виробничою потужністю окремих цехів і металургійного 
підприємства в цілому.

Автори монографії [13] визначають ресурсозбереження як метод господарювання, що 
охоплює комплекс технічних, економічних, організаційних заходів, спрямованих на
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раціональне використання ресурсів. Причому забезпечення зростаючих потреб у ресурсах 
повинне здійснюватися переважно за рахунок економії. Це означає, що при збільшенні обсягу 
виробництва на 1% витрати ресурсів збільшуються менш ніж на 1%, тобто коефіцієнт 
еластичності повинен бути менший за одиницю. Таку тенденцію відбивають рис.1-3.

Рис. 1. -  Матеріаловідцача, розрахована по чистому доходу
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Рис. 3. Зміна питомих матеріальних витрат, коп/грн, в залежності від чистого доходу

Виходячи з цього визначення можна сформулювати комплекс факторів 
ресурсозбереження, які можна підрозділити на техніко-технологічні, конструкційні, 
організаційні, соціально-економічні.

Техніко-технологічні фактори визначають витрату ресурсів в залежності від 
технології виробництва, яка застосовується на підприємстві, складу і характеристики 
устаткування. Саме від досконалості техніки і технології виробництва залежить величина 
незворотних відходів, втрат при транспортуванні і виробництві продукції.

Конструкційні фактори визначають можливості ресурсозбереження, обумовлені 
удосконаленням конструкції кінцевого виробу.

Організаційні фактори відбивають ступінь досконалості організації виробництва і 
праці на підприємстві, організації збереження й обліку матеріально-енергетичних 
ресурсів, організації повторного використання відходів, впровадження автоматизованої 
системи управління технологічними процесами і виробництвом, однією з підсистем якої 
повинен бути автоматизований облік ресурсів, що витрачаються.

Соціально-економічні фактори відбивають сукупність соціально-економічних 
методів впливу на менеджмент підприємства з метою пошуку резервів економії ресурсів і 
їх реалізації. Це постійно діючий на підприємстві аналіз витрат ресурсів, розробка заходів 
щодо їх економії, економічне стимулювання економії витрат ресурсів, контроль над 
реалізацією заходів щодо економії.

Основним індикатором при плануванні й обліку, виявленні резервів і розробці заходів 
щодо економії є витрата ресурсів на одиницю виміру кінцевої продукції. Наприклад, на 1 т 
агломерату, чавуну, сталі, прокату. Ця величина на підприємствах нормується, і від того, 
наскільки точно норма витрат враховує різні фактори, наскільки вона напружена, залежить 
можливість її виконання і реалізації заходів щодо економії ресурсів.
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Якщо фактичні питомі витрати ресурсів менше нормативних протягом тривалого часу, 
то, або норма занадто "м'яка", або організаційно-технічні умови виробництва удосконалилися. 
Тому норми витрат необхідно періодично переглядати, попередньо проаналізувавши рівень їх 
виконання.

Усі заходи щодо економії матеріально-енергетичних ресурсів з погляду фінансового 
забезпечення можна підрозділити на безвтратні, низьковитрагаі і такі, що потребують 
інвестицій (довгострокові).

У цій класифікації до безвтратних відносяться заходи, реалізація яких не вимагає 
капіталовкладень. Наприклад, оптимізація складу шихти і технологічних параметрів роботи 
доменної печі дає можливість зменшити витрати агломерату, коксу за рахунок зміни методів 
роботи персоналу і дотримання оптимальної технології виробничого процесу.

Необхідно відзначити деяку умовність визначення безвтратних заходів. їх здійснення 
може збільшити поточні витрати, що окупаються економією найбільш вагомих у структурі 
собівартості чавуна складових -  залізорудних матеріалів і коксу.

Межу між низько та високовитратними заходами доцільно встановлювати за термінами їх 
здійснення. Якщо інвестиційний проект реалізується в межах одного року, то, швидше за все це 
капіталовкладення в модернізацію або реконструкцію устаткування, що викликають зниження 
окремих складових собівартості чавуну, сталі або прокату. Наприклад, фахівці НЛМК (Росія) 
при капітальному ремонті повітронагрівача доменної печі, що продовжувався 10 місяців, 
запропонували конструкційні зміни у вогнетривкій кладці, що забезпечує більш рівномірне 
поширення струму збагаченого киснем повітря в камері горіння і збільшення температури його 
нагрівання до 1240 градусів. Це дозволило знизити до 2,5% питомі витрата коксу на тонну 
чавуну і збільшити виробництво металу на 46 тонн за добу, практично цілком виключити 
викиди в атмосферу оксиду вуглецю. Витрати на ремонт склали близько 2 млн. дол США [8].

Оскільки реалізація таких заходів здійснюється в термін до року, то оцінку ефективності 
капітальних вкладень можна здійснювати без урахування дисконтування за формулою 
приведених витрат. Як коефіцієнт порівняльної ефективності капітальних вкладень варто 
приймати рівень рентабельності капіталу підприємства, якщо фінансування здійснюється за 
рахунок власних фінансових ресурсів. Якщо залучаються кредитні ресурси, то природно, що 
проект повинен мати граничну ефективність не меншу за процентну ставку по кредиту. При 
цьому варто також врахувати вплив фінансового левериджу, зокрема, той факт, що погашення 
кредитних ресурсів здійснюється за рахунок валових витрат, у зв'язку з чим зменшується сума 
податку на прибуток.

Високовитратні заходи є, в переважній більшості випадків, довгостроковими, носять 
комплексний характер і ефект від їх реалізації також комплексний. Якщо це впровадження 
нової технології виробництва, пов'язане з придбанням дорогого устаткування, то, швидше за 
все, збільшиться обсяг виробництва, підвищиться якість продукції, покращаться умови праці, 
знизяться питомі витрати матеріально-енергетичних ресурсів, зменшиться навантаження на 
навколишнє середовище з відповідним зменшенням екологоекономічного збитку.

Для реалізації таких заходів розробляється інвестиційний проект, методика оцінки 
ефективності, теоретичні та практичні положення якої досить добре розроблені.

Однак, при докорінній зміні технології виробництва методологія оцінки економічної 
ефективності інвестиційного проекту повинна ґрунтуватися на урахуванні ефектів (або 
навпаки збитків) у сполучених галузях. Тобто повинна оцінюватися ефективність проекту з 
урахуванням його впливу на ефективність національної економіки.

Наприклад, якщо металургійне підприємство звертає мартенівське виробництво сталі, і має 
можливості залучення інвестицій для переходу до електросталеплавильної технології, необхідно 
враховувати сполучені капіталовкладення і поточні витрати в енергетику і вугільну 
промисловість, пов'язані з необхідністю виробництва додаткової кількості вугілля, електроенергії 
з урахуванням втрат при видобутку (виробництві), транспортуванні та споживанні.
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1. Загальна система оцінки ефективності включає такі підсистеми як ефективність 
ресурсозабезпечення, ефективність управління продажами і витратами, ефективність 
фінансово-інвестиційної діяльності, ефективність природоохоронної діяльності. У свою 
чергу підсистема управління витратами включає в якості наступного ієрархічного рівня 
управління ресурсозбереженням. Елементи цієї підсистеми можуть бути побудовані за 
функціями управління ресурсозбереженням: планування, організація, контроль і 
регулювання, облік і стимулювання. Можлива більш складна побудова цієї підсистеми -  за 
функціями, реалізованими на кожному технологічному переділі.

2. Ефективність ресурсозабезпечення металургійного підприємства залежить від цінової 
ситуації на ринках, політики постачальників і держави. Дефіцитність ресурсів при 
абсолютній відсутності його замінників означає невиконання виробничої програми, а 
економічний збиток дорівнює вартості нереалізованої продукції, недоотриманого прибутку 
не тільки за рахунок зниження обсягу реалізації, але і за рахунок збільшення собівартості 
при незмінній величині суми умовно-постійних витрат. Відповідно зменшується ПДВ і 
податок на прибуток.

3. Локальну ефективність використання матеріально-енергетичних ресурсів металургійними 
підприємствами можна оцінити, використовуючи показник матеріаловідцачі, тобто 
відношення чистого доходу або валового прибутку до вартості матеріальних витрат за 
визначений період часу. Встановлено, що зі збільшенням потужності металургійних 
підприємств матеріаловідцача збільшується, відбиваючи переваги великого виробництва. 
Однак вплив цього фактору обмежується виробничою потужністю окремих цехів і 
металургійного підприємства в цілому.

4. Фактори ресурсозбереження, можна підрозділити на техніко-технологічні, конструкційні, 
організаційні і соціально-економічні, а заходи щодо заощадження ресурсів на безвитратні, 
низьковитратні, і потребуючі інвестицій (довгострокові). До безвтратних відносяться 
заходи, реалізація яких не вимагає капіталовкладень. Границю між низько і 
високовитраіними заходами доцільно встановлювати за термінами їх здійснення. Оцінку 
ефективності інвестицій у низьковитратні короткострокові заходи доцільно здійснювати 
без урахування фактору часу за формулою приведених витрат. Високовитратні заходи є, в 
переважній більшості випадків, довгостроковими, носять комплексний характер і ефект від 
їх реалізації також комплексний і їх ефективність визначається за допомогою методів 
дисконтування.

5. Сучасна методологія оцінки ефективності інвестиційних рішень у будь-якій галузі 
економіки орієнтована на визначення, насамперед, локальних ефектів, що враховують 
вигоди і збитки окремого підприємства. Слабо враховується міжгалузева взаємодія і 
сполучені ефекти. З цієї причини держава може зазнавати втрат податку на прибуток.

Література.
1. Бень Т.Г. Економіка доменного виробництва (техніко-економічні аспекти) / Бень Т.Г., Майорченко В.Н., 

Плеваков B.C. -  М.: Металургия, 1992 -  141 с.
2. Улад С. Багатообіцяюча галузь з невизначеною перспективою // Голос України. -  2004. -  №8. -  С. 13
3. Упровадження ресурсосберегающих технологій у чорної металлургии /Ю.А.Долгоруков, 

Г.М.Кацнельсон, В.И.Деревянко, А.И.Стрілець, Під ред. Аптекаря С.С. -  К.: Техніка, 1986. -  189 с.
4. Герасимова Е. Криза на ринку металургійної сировини поглиблюється // "Діловий тиждень"- FT. - 20-26 

травня 2004. - N19.
5. Гуров В. Дочки і пасербиці української металургії //Голос України. -  2004. -  №87. -  С.6
6. Клягин Г.С., Ростовський В.И. і ін. Перспективи організації ресурсозберігаючих маловідходних процесів 

у чорній металургії // Метал і лиття України. -  2002. -  №7-8. -  С.64-67.
7. Лисин B.C., Юсфин Ю.С. Ресурсоекологічні проблеми XXI століття і металургія. -  М.: Вища школа, 

1998р. -4 4 8  с.

56 The Economic Messenger of the NMU 2004 #  3



Е К О Н О М І К А  П Р О М И С Л О В О С Т І

8. HJIMK застосував нову технологію в доменному виробництві, 29,08.2001, ПРЕС-РЕЛІЗИ -  (електрон, 
ресурс)/ спосіб доступу: URL: http://www.nlmk.ru/rus/release.php3

9. Новини ГМК від 14.07.2004. Другий квартал - грудкою (У квітні-червні темпи росту промисловості 
скоротилися на 2,9%) -  (електрон, ресурс)/ спосіб доступу: URL: http://www.metal-forum.com.ua/ru/home.

10. Новини ГМК від 15.07.2004. "Металлургпром" стурбований скороченням постачань металобрухту 
металургам -  (електрон, ресурс)/ спосіб доступу: URL: http:// www.metal-forum.com.ua/ru/home.

П.Пиріжков С. Альтернатива або консолідація можливостей? // Енергетична політика України. -  2004. -  
№ 6-С .  22-25.

12. Поляков В.В. Ресурсозбереження в чорній металургії. -  М.: Машинобудування, 1993. -  145 с.
13. Ресурсозабезпечення промислових підприємств / Н.І.Іванов, О.В.Бреславцев, Л.Т.Хижняк і ін. - Донецьк: 

ІЕП НАН України, 1999. - 356 с.
14. Стрілець А.І., Емченко Ю.Б. Ефективність енергозберігаючих технологій у чорній металургії. -  К.: 

Техніка, 1992. -  145 с.

Рекомендовано до публікації Надійшла до редакції
д.є н., проф. Аптекарем С.С. 21.07.04 07.07.04

Економічний вісник НГУ 2004  №  З 57

http://www.nlmk.ru/rus/release.php3
http://www.metal-forum.com.ua/ru/home
http://www.metal-forum.com.ua/ru/home


IN D U S T R I A L  E C O N O M I C S

УДК 336.531.2:330.331.7

Л о ск у то в а  Я .Ю ., Р о м а н о в сь к и й  І .Г .

М Е Х А Н ІЗМ  О Ц ІН К И  Р И ЗИ К У  П Р И  П Р И Й Н Я Т Т І ІН В Е С Т И Ц ІЙ Н И Х
Р ІШ Е Н Ь

Реалізовано комплексний підхід до оцінки The complex approach to the estimation of risks
ризиків, що виникають при інвестиційному arising at investment projecting has been realized. It
проектуванні. Запропоновано розглядати одночасно has been offered to examine investment,
інвестиційний, операційний та фінансовий ризик operational, and financial risks simultaneously. The
Розроблено механізм оцінки ризику. mechanism of assessing a risk has been worked out.

Інвестиційна діяльність, особливо в умовах перехідної економіки, завжди пов'язана з 
високим ступенем невизначеності прийнятих припущень щодо факторів й умов економічної 
ефективності інвестиційних проектів. Наявність суперечливих тенденцій й елементів 
випадковості, складність і динамічність відносин великої кількості учасників інвестиційного 
процесу, висока ймовірність виникнення несприятливих подій обумовлюють необхідність 
визначення та урахування факторів ризику при обґрунтуванні інвестиційних рішень.

У науковій літературі представлений досить різноманітний інструментарій оцінки рівня 
ризику. Як методи оцінки ризику інвестиційних проектів вітчизняними й закордонними 
вченими найбільш часто використаються статистичні [1,2,7], аналогові [1], експертні
[1.7]методи, метод скорегованої ставки дисконтування [2], ймовірносні (аналіз чутливості) [5] 
методи, імітаційне моделювання [5,7], аналіз сценаріїв[3,5], метод побудови дерева рішень
[7.8], аналітичне моделювання [10].

Кожному з перерахованих методів притаманні певні переваг и та недоліки, але загальним 
є сам підхід до оцінки ризику: аналізується ризик окремого інвестиційного проекту. Однак, 
дохід  здійсненого проекту формується, як правило, на постінвестиційній фазі, що 
безпосередньо пов'язано з ефективністю й ризиком операційної діяльності підприємства.

Інвестиційні ресурси, які використовує підприємство для фінансування проекту, в силу 
своїх характерних рис, мають різний ступінь ризику. Це диктує необхідність зіставлення ризику 
проекту' з ризиком залучених для його фінансування засобів. Найпоширеніші підходи до оцінки 
ризику джерел фінансування засновані на розрахунку ефекту фінансового левериджа [9], 
трикомпонентного показника [6], фінансових коефіцієнтів [7]. Дані методи, насамперед , 
дозволяють проаналізувати рівень фінансової залежності підприємства, яка збільшується з 
залученням позикових коштів. На наш погляд, такий підхід дещо однобічно трактує ризик, 
пов'язаний з фінансуванням. Для підприємства небезпека при використанні різних джерел 
фінансування пов'язана не тільки з ростом боргового навантаження, але і з можливістю втрати 
контролю над підприємством, зміною кон'юнктури на фінансовому ринку, різною мірою 
відповідальності при невиконанні зобов'язань й інших факторів.

Названі методи безумовно дозволяють отримати уяву про рівень ризику прийнятих 
інвестиційних рішень, але не повною мірою відбивають специфіку питання, що розглядається. 
Насамперед, недостатньо враховується взаємозв'язок між проектним та операційним ризиком, 
пов'язаним з діяльністю підприємства без такого проекту-. У зв'язку з цим метою даної роботи є 
вдосконалення механізму розрахунку сукупного показника ризику, що поєднує ці дві області 
оцінки. Запропонований подхід базується на аналізі чутливості й аналітичному моделюванні.

Наявність значного числа факторів, що формують ризик джерел фінансування, які не 
приймаються в розгляд при визначенні ризику традиційними методами, обумовила 
необхідність розробки нової методики оцінки ризику інвестиційних ресурсів. Таку оцінку 
запропоновано у даній роботі здійснювати експертним шляхом.
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Запропонований механізм розрахунку сукупного ризику інвестиційного проекту RiskjP 
передбачає такий алгоритм:

1. Побудова аналітичних моделей, що дозволяють врахувати вплив різних факторів на 
значення базових показників.

Для оцінки операційного ризику підприємства Risko. у виді підсумкового показника 
обраний показник чистого прибутку Рг, який визначається за формулою:

(1)

де Pj, Qj -  відповідно, ціна й обсяг випуску /-того виду продукції; п -  кількість видів 
продукції, що випускається; т -  кількість видів змінних витрат по різних видах продукції; 
Кід -  коефіцієнт Ахгого виду змінних витрат j -виду продукції; Ckj -  ціна к-го виду змінних 
витрат /-виду продукції; Ра -  загальна сума постійних витрат підприємства від операційної 
діяльності; D -  величина позикових коштів у звітному періоді; Rі-  базова процентна 
ставка вартості позикових коштів на міжбанківському ринку, частка од.; R -  премія за 
ризик неплатоспроможності позичальника, частка од.; Т -  ставка оподаткування прибутку 
підприємства, частка од.

Оцінка інвестиційного ризику Riskn здійснюється на основі показника NPV, що може 
бути розрахований як:
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(2)

де: INVpi, INVei, INVoi -  інвестиції в основні фонди й обігові кошти, пов'язані 
відповідно з розробкою, впровадженням інвестицій, освоєнням технологічного режиму в 
процесі експлуатації об'єкта в і-тому році здійснення проектних рішень; t ., t&, t 0 -
відповідно індекси років початку розробки по проекту, початку впровадження інвестицій, 
початку експлуатації проекту; tK -  індекс року закінчення експлуатації проекту; CF, -  чисті 
грошові потоки в i-тому році реалізації проекту; г -  ставка дисконтування; п -  кількість 
років у розрахунковому періоді.

2. Визначення на основі аналізу чутливості моделі ключових факторів, що 
впливають на зміну базового показника.

Ключовими будуть фактори, що мають найменші запаси міцності Z, й найбільші 
значення коефіцієнтів еластичності Lh які розраховуються таким чином:

(3)

(4)

де Х і -  незалежна змінна, що досліджується на чутливість незалежна -  перша 
частинна похідна функції Y= / (х) по і-му фактору; Y -  безперервна функція, у якості якої 
виступає Рг або NPV; Xgi -  граничне значення і-го фактору, при якому 7=0; М\ХІ\ -  
математичне очікування і-того фактора.

3. Визначення діапазону зміни значень ключових факторів і властивих їм 
ймовірностей, а також кореляційних взаємозв'язків між факторами.
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При прогнозі значень відібраних факторів, на наш погляд , найбільш доцільно 
використовувати трьохкрапковий розподіл, що припускає наявність песимістичного, 
очікуваного й оптимістичного сценарію [8].

4. Розрахунок відхилень значень ключових факторів у несприятливий для 
підсумкового показника бік.

У першу чергу, для оцінки таких відхилень пропонується розрахувати негативну 
семивариацію, що характеризує середній квадрат відхилень тих значень випадкової 
величини, які "гірше" середнього, для по кожного фактора.

(5)

при «/ =1, якщо at "гірше" М, а.і =0, якщо щ "краще" М,
де Ьі -  значення випадкової величини; М  -  математичне очікування випадкової 

величини; Pj -  ймовірність появи випадкової величини; і -  параметр вибору значень; Р  -  
сума ймовірностей, при яких значення "гірше" середнього.

Відносне відхилення кожного фактору у несприятливий бік дозволяє розрахувати 
негативний коефіцієнт варіації CV~, який визначається за аналогією із класичним [10]:

5. Оцінка рівнів інвестиційного ризику проекту й операційного ризику підприємства. 
Як мірило ризику виступає відносне можливе погіршення підсумкового показника 

під впливом відібраних для аналізу факторів, яке визначається за формулою:

(7)

де A Y -  відхилення базового показника, часток од.; С К  CV~j — відповідно негативні 
коефіцієнти варіації і-го фактору й j-ro  фактору; рд -  коефіцієнт кореляції між /-тим й j-  
тим факторами; Lj -  коефіцієнт еластичності за у-им фактором; і, j  Є 1, р; р  -  кількість 
ключових факторів, відібраних для оцінки ризику.

Інтерпретацію отриманих результатів можна здійснити за допомогою шкали, що 
запропонована в роботі Балабанова [11], та представлена у таблиці 1. При цьому перші дві 
позиції розглядаються як нормальний ризик.

Таблиця 1
Шкала оцінки ризику

Рівень ризику Величина ризику (частка 
одиниці)

Мінімальний 0 ,0 -0 ,1
Низький 0 ,1 -0 ,3
Середній 0 ,3 -0 ,4
Високий 0,4 - 0,6

Максимальний 0,6 -  0,8
Критичний 0,8- 1,0
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6. Визначення сукупного ризику інвестиційного проекту Riskjp. за допомогою 
згортки показників операційного й інвестиційного ризиків.

З урахуванням того, яку частку займають активи проекту у активах фірми, за допомогою 
показника сукупного ризику проекту можуть бути отримані оцінки ризику операційної 
діяльності й ризику окремого інвестиційного проекту. Це враховується наступною формулою:

де Ап -  активи проекту; Апр -  активи підприємства до впровадження проекту, Авп -  
активи проекту, профінансовані за рахунок внутрішніх інвестиційних ресурсів.

Як було вказано вище, необхідно також оцінювати ризик джерел фінансування.
Як відомо, інвестиційні ресурси можуть надходити на підприємство з різних джерел, 

кожне з яких має свої особливості й рівень ризику. В економічній літературі немає чіткого 
визначення ризику джерела фінансування інвестиційного проектування, у зв'язку із чим нами 
пропонується розглядати це поняття як можливість настання різних несприятливих наслідків 
для підприємства в результаті використання інвестиційного ресурсу, обумовлену його 
характерними рисами.

Розгляд характерних рис різних інвестиційних ресурсів дозволив нам прийти до 
висновку про наявність значної кількості факторів, що формують ризик того чи іншого 
джерела фінансування, багато з яких не підлягають формалізації. Крім того, ризик джерела 
фінансування -  досить суб'єктивна величина й може змінюватись із часом навіть у рамках 
того самого підприємства, згідно з конкретними умовами його господарювання.

Зазначені обставини вимагають розробки комплексного підходу до обліку факторів 
ризику інвестиційного ресурсу, а також досить гнучку методику його оцінки.

Таку оцінку можливо здійснити за допомогою експертних методів. У розрахунковій 
моделі результати експертних оцінок враховуються за допомогою коефіцієнтів значимущості, 
які властиві для кожної області оцінки.

Визначати ризик джерела інвестиційних ресурсів Risk/ пропонується за допомогою 
інтегрального показника:

де К і -  рівень ризику, властивий конкретному джерелу фінансування, по i-тій області 
оцінки;

п -  число областей оцінки ризику джерела фінансування;
В і -  коефіцієнт значумості i-тої області оцінки ризику джерела фінансування.
Оцінка варіантів фінансування, що розглядаються по кожній області, може також 

визначатись експертним шляхом с урахуванням ситуації, яка існує на цей час на 
підприємстві. Це забезпечує достатню гнучкість методики, що пропонується.

На основі абстрактно-логічного дослідження нами виділені області ризику джерел 
фінансування інвестицій. При аналізі експерти звертають увагу на можливість втрати 
застави, штрафні санкції й пеню, які можуть виникнути для підприємства у випадку 
недотримання ним умов залучення коштів. Можливі втрати, пов'язані з визначенням 
джерела фінансування Gf, можуть бути визначені за формулою [4]:

де а  -  коефіцієнт значумості показника оцінки, що визначається як:
(8)

(9)

( 10)
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де Sutmxt -  розмір г'-тої штрафної санкції, що виникає в t -  період часу;
у і t — ймовірність застосування /-тої штрафної санкції, що виникає в /-ому періоді часу;
Т -  строк використання джерела фінансування;
N -  кількість можливих штрафних санкцій.
Ризик, який відповідає певній області, оцінюється за допомогою показника рівня 

ризику, що дозволяє визначити істотність втрат стосовно власного капіталу підприємства:
-  контроль над підприємством;
-  міра відповідальності у випадку порушення зобов'язань, прийнятих на себе 

підприємством при залученні фінансування;
-  конфіденційність;
-  залежність від зовнішніх впливів (політичних, податкових змін і кон'юнктури на ринку 

капіталу);
-  погроза фінансової стійкості підприємства;
-  негнучкість джерел фінансування залежно від потреб підприємства.

Така оцінка виконується на основі шкали, яка наведена у табл.1.
Запропонований у статті підхід дозволяє комплексно оцінити ризики, пов'язані з 

інвестиційною діяльністю, у розрізі трьох областей: операційної, інвестиційної й 
фінансової. Перспективою подальших розробок у даному напрямку може бути побудова 
моделі оптимізації структури інвестиційних ресурсів, що врівноважує ризики проекту й 
ризики фінансування.
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ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

УДК 336.662.003.13

Ковальчук К.Ф., Ш панковська Н.Г., Костанецький В.В., М езерняк Д.А.

П РИ Н Ц И П И  Б Ю Д Ж Е Т У В А Н Н Я  П РИ  Р Е Ф О Р М У В А Н Н І С И С Т Е М И  
К О Р П О Р А Т И В Н О Г О  У П Р А В Л ІН Н Я  В М Е Т А Л У Р Г ІЇ

Розглянуто доцільність сполучення процесу 
бюджетування з поточною управлінською 
діяльністю. Сформульовано принципи створення 
системи комплексного бюджетного управління 
без порушення організаційної структури

The expediency of combining the budgeting 
process and the current management practice has been 
considered. The principles of forming the system of 
complex budgetary management without any change in 
the organizational structure have been formulated.

Проблема корпоративного управління полягає у забезпеченні діяльності менеджерів. 
Основне його завдання -  прийняття управлінських рішень, які максимізують прибуток та 
вартість підприємства в інтересах акціонерів. Адаптація управлінського процесу на ринкові 
потреби викликає у першу чергу необхідність удосконалення планування діяльності 
підприємств шляхом розробки системи бюджетів та підвищення відповідальності за 
використання усіх видів ресурсів. Бюджетування є адаптованим до ринкових умов 
плануванням діяльності підприємств, яке містить розробку системи взаємопов’язаних 
бюджетів, а також визначення та порівняння фінансових витрат, джерел їх покриття та 
очікуваних результатів. Передумовою ефективності будь-якої системи є обов’язкове 
додержання науково обґрунтованих загальних вимог, тобто принципів її створення та 
функціонування. Тому актуальною проблемою теорії та практики корпоративного управління 
є розробка та удосконалення принципів бюджетування.

Аналіз останніх досягнень і публікацій, які присвячені проблемам корпоративного 
управління, свідчить, що науковому обґрунтуванню процесу бюджетування присвячено 
багато робіт. В них висвітлюються в основному: закордонний досвід [1-3] корпоративного 
бюджетування. Його використання можливе при його адаптації до вітчизняних умов 
функціонування підприємств. Важливі теоретичні положення, такі, як сутність, модифіковані 
принципи та етапи формування зведеного бюджету [4], носять загальний характер і не 
враховують галузевих особливостей, окремих аспектів системи управління витратами [5,6] 
оцінки ефективності [7], підходу до економічної оцінки діяльності [8] та ін.

Новизна проблеми та  складність її практичного втілення обумовили, у першу чергу, 
необхідність вирішити такі завдання даного дослідження:
-  виявлення галузевих особливостей, які впливають на перелік та зміст операційних 

бюджетів металургійних підприємств, для їх подальшого врахування при складанні та 
впровадженні бюджетування;

-  удосконалення принципів його обгрунтування.
Основний матеріал дослідження і отримані науково -  методичні результати наведені 

нижче.
Впровадження системи бюджетів у сполученні з АСУ особливо важливе для потужних 

промислових підприємств. Вони мають розгалужену організаційну структуру управління, 
велику кількість підрозділів основного виробництва, які потребують безперебійного
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енергетичного та транспортного обслуговування і виконання різноманітних планових 
ремонтних робіт. Складне устаткування, масштабність виробництва, широка номенклатура 
основної та побічної продукції (робіт, послуг), складність та безперервність взаємозв’язків між 
виробничими підрозділами, велика кількість постачальників, посередників, споживачів та 
інших учасників ринку обумовлюють перспективність впровадження бюджетування і 
комплексних інформаційних систем в управління металургійними підприємствами. Наведені 
галузеві особливості викликають необхідність координації діяльності структурних підрозділів 
(як об’єкту так і суб’єкту управління) та підвищення їх комунікаційної взаємодії.

Для постійного моніторингу, проведення аналізу фінансово-господарської діяльності 
підприємства і визначення його внутрішніх резервів необхідні створення та удосконалення 
аналітичної бази. Її якість забезпечується: прозорістю, повнотою та оперативністю формування 
обліку; наявністю науково обґрунтованих норм і нормативів; оптимізацією операційних 
бюджетів. А внаслідок дії зворотних зв’язків підвищення якості діагностичних оцінок стану 
підприємства та ефективності використання усіх видів ресурсів -  поліпшується якість 
операційних та зведеного (або головного) бюджетів.

Зведений корпоративний бюджет формується на підставі окремих операційних бюджетів, 
кожен з яких передбачає аналітичне охоплення визначених видів витрат або доходів 
підприємства. Операційними складовими головного бюджету металургійного підприємства є: 
бюджет продажів; бюджет виробництва; бюджет витрат на сировину, основні та допоміжні 
технологічні матеріали; бюджет витрат на паливо-енергетичні ресурси; бюджет витрат на 
оплату праці; бюджет витрат на ремонт та утримання основних засобів; бюджет 
адміністративних витрат; бюджет комерційних витрат; бюджет витрат на забезпечення 
природоохоронних заходів.

Теоретичний аналіз впливу різних підходів до фінансового планування як у планово- 
адміністративній економіці та у перехідний до ринкових умов період [9], так і досвід, 
накопичений країнами з розвиненою ринковою економікою [1,3], дозволяє сформулювати 
досить загальні вимоги, яких необхідно додержуватись у процесі корпоративного 
бюджетування. Наш погляд, основними з них є наступні:

1. Принцип системного підходу. Необхідність комплексного, системного підходу 
визначається, з одного боку, різноманітністю: видів господарської діяльності, пов’язаних між 
собою; ресурсів, які надходять, зберігаються, використовуються; методів складання бюджетів 
та ін.; з іншого боку -  місцем процесу бюджетування у менеджменті.

Це обумовлює створення системи принципів бюджетування, яка містить загальну 
систему принципів корпоративного управління; комплекс часткових принципів планування; 
специфічні принципи бюджетування. До загальних правил корпоративного управління 
належать його принципи, які сформулювала міжнародна Організація економічного 
співробітництва та розвитку [10]. До них належать такі вимоги: захист прав акціонерів; 
однакове ставлення до всіх акціонерів (в тому числі іноземних); вчасне надання інформації та її 
прозорість; визнання та врахування ролі зацікавлених осіб в управлінні акціонерним 
товариством; ефективний контроль за корпоративним управлінням; підзвітність акціонерам та 
забезпечення стратегічного керівництва підприємством.

Друга група принципів бюджетування містить: науковість його обґрунтування, 
економічність, безпосередність, оптимальність.

При складанні та впровадженні системи бюджетів обидві ці групи правил необхідно 
поєднувати із специфічними принципами бюджетування: зіставлення, оперативність, повнота 
охоплення, гнучкість, інформативність, автоматизація (або комп’ютеризація), адаптивне 
управління. Сутність їх викладено нижче.

2. Принцип зіставлення міститься у тому, що структура бюджету визначається на основах 
побудови оперативного бухгалтерського обліку. Ця структура повинна мати можливість досить 
легко трансформуватися у форми, порівняльні з документами обліку. У противному випадку 
може виникнути ситуація, при якій аналітична інформація, отримана в процесі розробки 
бюджету, не буде піддаватися аналізу і контролю.
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3. Принцип оперативності міститься у тому, що формування бюджету повинно 
задовольняти вимоги оперативного планування. Інакше існує ймовірність відриву процесу 
бюджетування від поточної діяльності підприємства, які зводить нанівець об’єктивність 
управлінських рішень, що базуються на бюджетній інформації. Слід зазначити, що цей 
принцип нерозривно пов'язаний з необхідністю застосування в управлінні і, зокрема, у 
бюджетуванні, обчислювальних засобів і АСУ, без яких процес формування бюджету вкрай 
утруднений, а в окремих випадках практично нездійсненний.

4. Принцип повного охоплення передбачає, що процес бюджетування повинен торкатися 
усіх видів та аспектів діяльності підприємства, відповідно виявляючи і констатуючи весь 
спектр існуючих витрат, що несе підприємство в процесі своєї діяльності.

5. Принцип гнучкості визначає вимоги до можливості коректування бюджетної системи. 
У випадку зміни виробничої й організаційної структур управління підприємством, розширення 
сортаменту продукції, що випускається, зміни умов реалізації товарів і постачання сировини і 
т.п., структура бюджету і відповідно засоби АСУ повинні мати можливості для швидкої 
адаптації до зміни умов функціонування підприємства.

6. Принцип інформативності вимагає, щоб дані, отримані в процесі бюджетування, 
задовольняли вимоги до якості і кількості управлінської інформації, якою повинен володіти 
вищий менеджмент підприємства. Крім того, інформація повинна бути "відкритою", тобто 
легко диференціюватися на її складові, первинні дані. Своєчасне забезпечення управлінського 
персоналу необхідною, достатньою, вірогідною інформацією сприяє оперативному прийняттю 
ефективних фінансових рішень.

7. Принцип комп’ютеризації корпоративного бюджетування міститься у використанні 
автоматизованих систем управління підприємством, особливістю яких є створення 
комп’ютерної мережі, програмного та проблемно орієнтованого інформаційного забезпечення.

Основними складовими елементами процесу автоматизованого управління, без 
охоплення і консолідації яких система бюджетування не дасть суттєвого результату у 
підвищенні ефективності управлінських рішень є:
-  підсистема оперативного планування операційних, трудових процесів та фінансове 

планування;
-  оперативне управління (аналіз поточної ринкової ситуації; технічна підготовка виробництва; 

управління матеріальними ресурсами, завантаженням устаткування, виробництвом, якістю 
продукції, фінансовими розрахунками та ін.);

-  облік (контрактно-договірний; фінансово-розрахункових операцій; готової продукції, 
напівфабрикатів, незавершеного виробництва, робіт та послуг; матеріальних коштів; праці та 
заробітної плати; фактичних витрат; податковий облік; облік фінансових результатів; 
бухгалтерська і фінансова звітність та ін.)

8. Принцип адаптивного управління полягає у збереженні цілісності існуючих 
організаційної і бюджетної структур. На великих металургійних підприємствах склалася певна 
організаційна структура управління, що включає в себе підрозділи, завданнями яких є ведення 
окремого напрямку фінансово-господарської діяльності підприємства. Так, зокрема, робота 
відділу матеріально-технічного постачання цілком присвячена рішенню проблем забезпечення 
виробництва допоміжними й іншими матеріалами. Відділ маркетингу формує обсяг реалізації і 
графіки продажів. Служба головного механіка і головного енергетика здійснює ремонт і 
обслуговування основних засобів, займається забезпеченням підприємства енергоносіями. 
Відділ праці і заробітної плати займається удосконаленням мотивації праці, плануванням і 
аналізом трудових показників, оптимізацією фонду оплати праці для всіх категорій персоналу 
підприємства і т.д.

Тому на підприємствах металургійної галузі існує передумова для природного 
сполучення процесів бюджетування з поточною діяльністю підприємства. Виходячи з них, 
можна встановити центри відповідальності в структурі управління підприємством, що
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відповідають за функціонування бюджетної системи. Служби (центри відповідальності), що 
беруть участь у розробці бюджету підприємства і відповідно використовують фінансові засоби, 
можуть бути визначені, як "служби-фондовласники", тобто служби, що володіють частиною 
сукупних фінансових ресурсів підприємства. У випадку впровадження пропонованої системи 
прерогативою служб стає визначення витрат і доходів у сфері конкретного напрямку (властивій 
даній службі) фінансово-господарської діяльності, їх аналіз і формування оптимального 
конкретного операційного бюджету. Сформований операційний бюджет є складовою частиною 
головного бюджету підприємства і стає документом, що регламентує фінансову діяльність 
служби -  фондовласника.

Необхідно відзначити, що для повноцінної роботи системи бюджетного управління 
потрібно створити координаційний центр. Як правило, це може бути фінансово-економічна 
служба підприємства. Даний координаційний центр буде проводити остаточну обробку 
операційних бюджетів, сформованих структурними підрозділами; робити їх оцінку і 
здійснювати контроль відповідності задачам підприємства; генерувати зведений бюджет 
підприємства, аналізувати його виконання і при необхідності вносити корективи у фінансову 
діяльність заводу й у поточні операційні бюджети окремих служб заводу.

Найбільш складним є вірне закріплення операційних бюджетів за службами 
підприємства. Помилка на цьому етапі може викликати неприйняття менеджерами 
нововведень, що неминуче призведе до плутанини у структурних взаєминах персоналу і 
можливо до провалу самої ідеї бюджетного управління. Крім того, необхідна детальна розробка 
структури бюджету, де дуже важливим є точне визначення необхідних регістрів бюджету, чи 
іншими словами - принципів формування конкретних бюджетних статей, на основі яких надалі 
будуть відбуватися його наповнення, зіставлення з фактичний даними й аналіз. Ці принципи 
можуть базуватися на основі побудови бухгалтерських рахунків, шифрів виробничих витрат, 
організаційної структури управління підприємством і т.п. У ряді випадків, можливо, буде 
потрібна їх визначена комбінація для одержання належної якості кінцевої бюджетної 
інформації. Дані регістри необхідні також і для побудови АСУ, тому що саме вони надалі 
складатимуть основу принципів формування масивів даних і методів їх обробки.

По суті, запропонована схема сполучення організаційної і бюджетної структури дозволяє 
здійснювати формування локальних чи операційних бюджетів з кожного напрямку діяльності 
підприємства безпосередньо виконавчими службами. Даний принцип надає можливість 
залучити до процесу управління фінансовими потоками практично усі структурні підрозділи 
підприємства, пов'язані з ними. Участь служб підприємства в процесі бюджетування дозволяє 
домогтися значних конкурентних переваг, які містяться у посиленні контролю за 
використанням фінансових засобів, раціональному використанні матеріальних ресурсів 
підприємства, виявленні внутрішніх резервів підрозділів підприємства й особливо -  підвищенні 
швидкості адаптації процесів планування, бюджетування і управління до зміни ринкової 
кон'юнктури. Крім того, запропонований підхід до формування бюджету підприємства 
дозволяє деталізувати витрати на ведення господарської діяльності, структурувати їх і, в 
остаточному підсумку, підвищити якість фінансового планування і підсилити фінансову 
дисципліну. А залучення в процес управління фінансовими ресурсами підприємства 
менеджерів практично всіх структурних підрозділів заводу дозволяє наблизиться до практичної 
реалізації системи тотального управління коштами, що одержав у даний час широке поширення 
в західному менеджменті.

Функціонування системи принципів забезпечується наступними критеріями:
-  спрямованість на економічне зростання, що можливо при оптимальному співвідношенні у 

видатковій частині бюджету між витратами на технічний розвиток і на соціальні програми;
-  достатність, яка означає, що досягається покриття витрат, а недотримання цього принципу 

викличе появу дефіциту бюджету;
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-  ефективність, тобто доходи від діяльності повинні перевищувати витрати на її здіснення, 
що забезпечує рентабельну діяльність;

-  загальний і справедливий характер, що означає, що усі структурні підрозділи апарату 
управління, як і виробничі, є центрами відповідальності.

Впровадження даної системи на одному із трубопрокатних підприємств дозволило 
скоротити залишки обігових коштів і вивільнити більш ніж 5.8 млн. грн. або 38.6 % 
„заморожених” власних фінансових ресурсів. Динаміка залишків власних оборотних засобів 
відображена в табл. 1 і на рис. 1.

Таблиця 1
Зміна зали ш ків  власних оборотних засобів п ідприєм ства за р ік  в тис.грн .

№№ Назва обігових коштів
Наявність за фактом

Зниження залишків 
нормованих оборотних 

засобів, + - ,
до впро
вадження

після впро
вадження в тис грн. в%

1 Сировина і основні матеріали 3068,4 1853,7 -1214,7 -60%
у тому числі:
трубна заготовка 2198,3 1428,9 -769,4 -65%
металовідходи 200,4 117,5 -82,9 -59%
куплені напівфабрикати 669,7 307,3 -362,4 -46%

2 Допоміжні матеріали 3310,7 2572,7 -738 -78%
3 Незавершене виробництво 3198,8 1905,1 -1293,7 -60%

4 Напівфабрикати власного 
виробництва 162,1 32,4 -129,7 -20%

5 Готова продукція на складі 5382,4 2920,2 -2462,2 -54%
Разом 15122,4 9284,1 . -5838,3 -61%

Рис. 1. Динаміка залишків власних оборотних засобів підприємства за їх видами. 
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Як видно з ілюстрації (рис. 1), знижуються залишки на складах усіх видів оборотних 
засобів, що особливо важливо для матеріалоємних виробництв .

Крім того, за оцінками менеджерів підприємства існує значний потенціал збільшення 
обіговості оборотних засобів і зниження залишків таких ресурсоемких оборотних засобів, як 
інструмент і змінне обладнання. Вже на етапі впровадження комплексна система бюджетного 
управління дозволяє значно зменшити рівень непродуктивних витрат, підвищити оперативність 
контрактно-договірної діяльності, створити умови прозорості обліку і управління витратами, а 
також підняти на новий рівень якість рішень, які приймають менеджери підприємства.

Розробка, удосконалення та впровадження системи бюджетування вимагають 
використання комплексу обов’язкових правил, до яких слід віднести: загальні принципи 
менеджменту, часткові принципи планування та специфічні принципи корпоративного 
бюджетування. Дотримання принципів системного підходу забезпечує такі практичні 
результати як збереження матеріальних статей бюджету підприємства. Бюджетування у 
сполученні з автоматизованою системою управління операційною діяльністю дозволило: 
максимізувати прибуток за рахунок усунення непродуктивних витрат; вивільнювати власні 
оборотних засобів; створити умови для підвищення якості управління витратами.

Перспективи подальшого дослідження у даному напрямку пов’язані з оптимізацією 
операційних бюджетів та удосконаленням оцінки ефективності корпоративного бюджетування.
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УДК 658:338.5 

С алига К.С.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМ ІЧНЕ РЕГУЛЮ ВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА
ПРОМ ИСЛОВИХ ПІДПРИЄМ СТВАХ

Розглянуто сучасні тенденції регулювання The modem tendencies of wage regulation in
оплати праці в Україні і за кордоном. Ukraine and abroad have been reviewed. The
Запропонована математична модель економічного mathematical model of economic substantiation of
обґрунтування співвідношення середньої the correlation between average wage and efficiency
заробітної плати і продуктивності праці, що o f labor has been offered. It takes into account the
враховує фінансовий стан підприємства. financial position of an enterprise.

Заробітна плата є об’єктивною основою відтворення робочої сили і головним 
стимулюючим фактором підвищення ефективності виробництва. Стимулюючий вплив 
заробітної плати в сфері виробництва виявляється через зацікавленість у збільшенні 
заробітної плати як джерела підвищення добробуту.

Як об’єктивна основа відтворення робочої сили заробітна плата не залежить 
безпосередньо від величини створеного працівником продукту. Її розмір визначається 
вартістю робочої сили, що, у свою чергу, обумовлена вартістю необхідних працівнику і його 
родині матеріаньних і духовних благ і послуг у конкретний період часу при визначених 
природних і суспільних умовах.

Вартість робочої сили існує до початку конкретного процесу виробництва і може 
змінюватися за інших рівних умов тільки у зв’язку зі зміною вартості товарів і послуг, що 
споживаються. Визначення рівня заробітної плати у більшому чи меншому ступені 
відповідного вартості робочої сили поки не вирішена задача економічної науки і практики. Ця 
обставина встановлювати розміри заробітної плати без глибокого наукового обґрунтування й 
обліку об'єктивно обумовленого рівня потреб працівників, що відрізняються друг від друга 
ступенем розвитку робочої сили і необхідною величиною витрат на її відтворення.

В даний час на державному рівні розраховується мінімальний споживчий бюджет, що є 
базою для формування соціально-гарантованої мінімальної заробітної плати і визначення 
споживчого мінімуму. На основі оцінки прожиткового мінімуму визначається мінімум оплати 
праці. Кількісні співвідношення вказаних показників є найважливішими соціально- 
економічними нормативами.

Характерною рисою сучасних трудових відносин є зниження мотивації трудової 
діяльності. Це негативно впливає на використання ресурсів підприємства, ефективність 
виробництва в цілому. Вартість робочої сили в Україні залишається низькою в порівнянні з 
розвиненими країнами. У розрахунку на 1 годину в 2003 році вона складала 0,43 долара 
СИТА, у той час як у Німеччині -  25, Японії і США -  16, Франції -  15,5, Південній Кореї -  7,5 
доларів США [1].

Незважаючи на прийняття низки законодавчих і нормативних актів, система оплати і 
стимулювання праці на більшості підприємств Україні є недосконалою і вимагає розробки 
нових методичних підходів регулювання оплати праці з урахуванням сучасних умов 
господарювання, з урахуванням національної політики держави і фінансових можливостей 
підприємств.

Дослідженню проблем оплати праці приділяли увагу: М. Вебер, Л.Ерхард, Д.Макгрегор, 
Е.Мейо, Р.Форд, В. Данюк, О. Єськов, .МЛрокопенко, В.Черняк, А.Чухно, В.Шамота, І. 
Швець. Однак регулювання оплати праці має потребу в подальшому удосконаленні з 
урахуванням політики й економічного стану держави, фінансового стану підприємств.

Метою статті є економічне обґрунтування заробітної плати виходячи з фінансового 
стану підприємства.
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В останній період у всіх галузях матеріального виробництва намітилася тенденція до 
зростання доходів, що випереджають продуктивність праці. Потрібне випередження 
витримується й у народному господарстві України в цілому. Так, якщо реальний приріст ВВП 
у 2002 році був 4,8% , у 2003 році 7,9%, на 2004 рік планується -  10,5%. Реальний приріст 
середньомісячної заробітної плати в цей же період відповідно був 20,0; 13,6% і 11,7% 
(прогноз) [2]. Таку тенденцію можна пояснити й обгрунтувати. За останні 12 років в 
економіці країни відбулися зміни, що призвели до різкого зниження витрат на оплату праці. 
Якщо до 1991 р. у структурі собівартості продукції в промисловості витрати на оплату праці 
складали до 41 %, то в 2004 р. -  порядка 8-12%. При цьому треба відзначити, що купівельна 
спроможність грошової одиниці, у зв’язку з інфляційними процесами теж знизилася. Тому, 
найважливішою соціальною задачею держави на даному етапі є збільшення рівня заробітної 
плати працівників до рівня не нижче прожиткового.

Ріст заробітної плати намагаються обґрунтувати теоретично, припускаючи, що в ринковій 
економіці попит породжує пропозицію. Тобто на першому місці, на думку авторів публікації, 
стоїть попит, витрати населення, а вже потім -  пропозиція, що пов'язана з виробництвом 
товарів народного споживання, які користуються попитом. Тільки підвищення попиту є 
основою росту економіки. Ростом зарплати і пенсій автори пояснюють ріст ВВП в Україні [3].

Важко погодитися з даним твердженням. І от з яких міркувань. З однієї сторони ріст 
заробітної плати необхідний і збільшення заробітної плати дійсно призведе до пожвавлення 
виробництва, тому що зросте попит на товари і послуги. Але давайте подивимося на цю 
проблему з макропозицій.

Припустимо, що є сума грошей у вигляді заробітної плати і сума грошей у вигляді 
товарів і послуг. Між ними повинна бути рівновага. Тепер порушимо цю рівновагу. При 
зниженні обсягів виробництва в натуральному вимірі відбудеться зростання цін на товари і 
послуги (при незмінній сумі грошей на оплату праці). При збільшенні заробітної плати і тих 
же обсягах товарів і послуг знову відбудеться зростання цін. Отже, зростання заробітної 
плати неминуче пов'язане з ростом обсягів виробництва.

Заперечення цього положення з посиланням на те, що воно "породжено планово- 
розподільчою соціалістичною системою господарювання", не є обґрунтованим ні з 
теоретичної, ні з практичної точок зору.

Сьогодні в суспільстві живе міф про значні товарні запаси в Україні. І варто тільки 
збільшити заробітну плату, відразу ж зросте ВВП. Це оманна думка. , що мається достаток 
товарів. Воно викликано грошовим дефіцитом у населення. Якби в людей з'явилися гроші, куди 
б дівся весь запас, весь достаток [4]. Ми знову спостерігали б ситуацію дефіциту товарів, а не 
дефіциту грошей. В дійсності в Україні у 2003 р. у порівнянні з 1991 р. обсяги виробництва в 
ряді галузей значно знижені: у сільському господарстві -  у 2 рази; у вугільній промисловості -  
у 1,8 рази (з 150 млн. тонн до 80 млн. тонн); виробництво металорізальних верстатів 
зменшилося в 40 разів (скоротилося з 37 тисяч до 900); тракторів -  у 30 разів (знизилося з 25,1 
до 2 тисяч); цементу -  у 3 рази; тканин -  з мільйона метрів квадратних до 90 тисяч; 
виробництво телевізорів зменшилося в 25 разів [5].

Приведемо приклади, як регулюють витрати на оплату праці в умовах ринкових 
відносин за кордоном. Показовими і новими в цьому відношенні є системи Скенлона, 
Раккера, розроблені фірмою "Дженерал моторе" (США) [6].

Система Скенлона базується на розрахунку загального коефіцієнта, що дорівнює 
відношенню сукупних витрат на робочу силу до вартості реалізованої продукції. Цей 
коефіцієнт порівнюють з нормативним (припустимим) значенням. Якщо фактична заробітна 
плата нижча за припустиму, скоректованої з урахуванням зміни обсягу продукції, 
виплачується премія. Цю премію поділяють між компанією і працівниками в співвідношенні 
25:75 відповідно.
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Система Раккера складається з розрахунків, що здійснюються в кілька кроків. На 
першому кроці визначається чиста продукція як різниця між ринковою вартістю виробленої 
продукції і вартістю сировини, матеріалів і послуг, спожитих при її виробництві. На другому 
кроці розраховується "норма Раккера", що являє собою величину чистої продукції на кожен 
долар заробітної плати. Норма, що використовується, повинна бути середньою за ряд років і 
залишається стабільною. Третій крок передбачає розрахунок коефіцієнту, який дорівнює 
відношенню фактичних величин чистої продукції і заробітної плати робітників. На 
четвертому кроці, на основі порівняння фактичного коефіцієнту з "нормою Раккера" 
визначається припустимий рівень заробітної плати. На п'ятий кроці визначається розмір 
премії як різниця між припустимою і фактичною величинами заробітної плати. На шостому 
кроці премія поділяється в співвідношенні 50:50 між робітниками і компанією.

Таким чином, в умовах ринкової економіки, за кордоном, підприємства погоджують 
зростання витрат на оплату праці з ростом обсягу реалізованої продукції чи ростом чистої 
продукції.

В Україні неодноразово починалися спроби поставити оплату праці в залежність від 
кінцевих результатів діяльності підприємства. Кабінетом Міністрів України була затверджена 
Постанова "Про регулювання фондів споживання в 1993 р." (№71 від 31.01.1993 p.), у 
відповідності, з якою перевищення розрахункової величини фонду споживання підлягало 
перерахуванню в бюджет. При цьому додатково з прибутку виплачувався штраф у подвійному 
розмірі величини перевищення. Заохочення за результатами роботи за рік і винагороди за 
вислугу років при розрахунку середньої заробітної плати не враховувалися, однак 
обмежувалися розмірами двох посадових окладів (тарифних ставок). Розмір фонду споживання 
був поставлений у відповідність зі зміною обсягу виробництва товарної продукції. У 1999 і 
2000 роках Кабінетом Міністрів України також затверджувався "Порядок визначення сум, що 
повинні вноситися в бюджет підприємствами-монополістами в зв'язку з перевищенням 
розрахункової величини фонду оплати праці". Визначення сум, внесених у бюджет у зв'язку з 
перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці, здійснювалося за ставкою 
оподаткування прибутку (30% суми перевищення). Розрахункова величина фонду оплати праці 
підприємства в звітному місяці визначалася множенням величини базової середньої заробітної 
плати працівників на чисельність працюючих, на індекс обсягів продукції (робіт, послуг) за 
звітний місяць і на індекс інфляції за період з 1 квітня 2000 року по звітний місяць включно.

Після 2001 року примусове регулювання стану фондів оплати праці і кінцевих результатів 
діяльності підприємств не здійснювалося. Однак Кабінет Міністрів України Постановою №683 
від 26.05.04 у відповідності зі статтею 8 Закону України "Про оплату праці" затвердив новий 
"Порядок визначення сум, що вносяться в державний бюджет підприємствами-монополістами 
в 2004 році й в І кварталі 2005року в зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду 
оплати праці" [7]. Відповідно до цієї Постанови сума перевищення обкладається податком по 
ставці 25 %. Сума перевищення розрахункової величини фонду оплати праці в звітному місяці 
визначається підприємством як різниця між фактичним і розрахунковим фондом оплати праці. 
Розрахункова величина фонду визначається як сума величини базової середньої основної 
заробітної плати працівників і частини додаткової заробітної плати, передбаченої пунктами
2.2.1 і 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати (затверджена наказом Держкомстату від
01.01.01 №5), помноженої на середньооблікову чисельність працюючих у звітному місяці, на 
індекс росту (зниження) обсягів продукції (робіт, послуг) за звітний місяць у порівнянні із 
середньомісячним обсягом продукції за попередній рік, на індекс споживчих цін за звітний 
період у порівнянні з груднем попереднього року і на частку від розподілу розміру мінімальної 
заробітної плати в звітному періоді на її середньозважений розмір у попередньому році в 
залежності від кількості місяців.
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Таким чином, держава частково стримує зростання заробітної плати. Це входить у деяку 
суперечність із заявленою політикою росту частки фонду оплати праці у валовому 
внутрішньому продукті.

В умовах ринкових відносин директивне регулювання співвідношення на промислових 
підприємствах, що випускають продукцію виробничо-технічного призначення, по суті, 
скасовується. Тепер підприємство у визначеній мірі має у своєму розпорядженні повну 
самостійність в організації оплати праці. Однак бажання збільшити витрата на оплату праці 
наштовхується на обмеженість фінансових ресурсів. Перехід на ринкові відносини передбачає 
тверду відповідність витрат одержуваним доходам. При відсутності можливості вольовим 
порядком визначати ціни підприємство змушене впритул зайнятися зниженням фондоємності і 
матеріалоємності продукції, регулюванням рентабельності продажів. Останнє припускає 
соціальне відношення до прибутковості підприємства. Ціль роботодавця досягти прибутку, 
який буде не нижчий за заданий (нормативний) рівня.

Прагнення до максимізації прибутку (при обмеженні рівня цін на ринку) носить 
антисоціальний характер, тому що спрямовано на зниження заробітної плати працюючих до 
мінімального рівня. Підвищення розміру мінімальної заробітної плати змусило б роботодавців 
збільшити витрати на оплату праці за рахунок зменшення прибутку або зниження витрат за 
іншими складовими собівартості. Особливо це стосується тих роботодавців, що дістають 
прибуток, який перевищує нормативне значення.

Ми вважаємо що, регулювання заробітної плати працівників необхідно здійснювати на 
основі не тільки соціального й економічного, але і соціально-економічного обгрунтування.

Соціальне обгрунтування припускає: встановлення мінімальної заробітної плати 
працівника першого розряду, порівнянної з прожитковим мінімумом, встановлюваним в 
Україні; тарифікацію робітників за професіями та розрядами; встановлення посадових окладів 
керівників, фахівців і службовців по галузях, спеціальностях і посадах; встановлення 
прожиткового мінімуму за соціальними категоріями; індексування заробітної плати в умовах 
інфляції; визначення мінімальної заробітної плати; регулювання ставок оподатковування з 
метою збільшення заробітної плати; визначення соціальних виплат за рахунок фонду оплати 
праці і прибутку підприємств, законодавче регулювання оплати праці, контроль за його 
дотриманням.

Економічне обґрунтування припускає: визначення мінімального обсягу виробництва, що 
забезпечує мінімальну заробітну плату персоналу; обґрунтування базисного фонду заробітної 
плати на основі соціальної бази, тарифних ставок і посадових окладів; планування фонду 
оплати праці на основі фінансового стану підприємства, дотримання принципу самооплатності 
виробництва; організацію додаткових виплат і заохочень персоналу; обґрунтування резервів 
фонду оплати праці для покриття ризиків у виробничо-господарській діяльності.

Соціально-економічне обґрунтування припускає, що роботодавці повинні в 
обов’язковому порядку забезпечувати соціальні нормативи в оплаті праці стосовно найманих 
робітників.

Математичні моделі, що регулюють зарплатоємність продукції в базисному і новому 
плановому періодах базуються на затратному підході до оцінки ефективності функціонування 
суб’єкта, що господарює, і мають вигляд:
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( 1 )

де Взпь Взп2 -  витрати на оплату праці в базисному і новому періодах, грн./рік
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Дві, Двг -  валовий доход у базисному і новому періодах, грн../рік;
Аеі, Аег -  амортизацієємність продукції в базисному і новому періодах, частки од.; 
Меі, Ме2 - матеріалоємність продукції в базисному і новому періодах, частки од.; 
Ву.прі, Ву.прг- питомі інші витрати в базисному і новому періодах од.;
Рп.ні, Рп.нг - нормативна рентабельність продажів у базисному і новому періодах, 

частки од.
Розділивши друге рівняння на перше, одержимо вираз для регулювання

СПІВВІДНОШеННЯ обсаг-'п итаплйнтатт'гпа і rhnwiTV пггттяти ттпятті
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Розрахунковий фонд заробітної плати в новому плановому періоді, що базується на 
обліку фінансового стану підприємства, кінцевих результатах його діяльності, 
пропонується визначати за умови, при яких базисний фонд заробітної плати корегується 
не тільки з урахуванням зміни обсягів виробництва, але і показників ефективності 
виробництва (індексу зарплатоємності продукції) за формулою (2):

(2)

Тобто ВзП2 < Взпі • Jo • J3,
Двг

де Jo.b. -індекс обсягів виробництва (Jo = ----- ); J3 -індекс зарплатоємності.
Дві

Такий підхід дозволяє регулювати співвідношення продуктивності праці і заробітної 
плати виходячи з фінансових можливостей підприємства.

Щоб визначити значення співвідношення в правій частині нерівності, необхідно 
досліджувати, чи буде мінятися величина амортизацієємності і матеріалоємності 
продукції, а також рентабельності продажів у залежності від зміни обсягів виробництва.

Тільки на прикладі амортизаціоємності продукції можна простежити, що цей 
показник, який дорівнює відношенню амортизаційних відрахувань до обсягу реалізації, 
буде знижуватися при збільшенні обсягу реалізації в новому періоді. Отже, чисельник 
формули, якою визначається J3 :

(3)

буде більше знаменника (табл. 1). Таким чином, індекс заробітної плати й індекс 
обсягів виробництва взаємозалежні між собою.

Якщо складові Ае,Ме,Ву.пр,Рп.ну базисному і плановому періоді не змінюються, 
то вираз (3) буде дорівнювати одиниці.

Модель значно спрощується, якщо прийняти, як відправне положення, що 
зарплатоємність повинна залишатися на одному рівні, тобто стабільною. Цей рівень 
можна визначити з рівняння (1). Якщо прийняти, що зарплатоємність продукції

_ Взпі Взп 2залишається постійною величиною, тобто ------< -------- = Const, то співвідношення
Дві Дв 2

індексу заробітної плати й індексу обсягів виробництва буде дорівнювати одиниці:
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Таблиця 1
Співвідношення фонду оплати праці й обсягів виробництва на ВАТ “ЗАлК”

Показники 2002 2003
Оплата праці з відрахуваннями на соціальні 72729 ■ 78482заходи, Взп, тис. грн.
Товарна продукція у зіставних оптових цінах, VT, 905432 945562тис. грн.
Індекс товарної продукції, J0, од. - 1,044
Індекс оплати праці, J3n, од. - 1,079
Зарплатоємность продукції, ЗПе, частки од. 0,0803 0,083
Індекс зарплатоємності продукції, J3, од. . 1,033
Оплата праці, що рекомендується
- формула 2 (з урахуванням фінансових 
можливостей підприємства) - 78434,7

- формула 4 (з урахуванням індексу обсягів 
виробництва) - 75929

Додаткові витрати, що можуть бути спрямовані на оплату праці, рівні різниці між 
припустимими витратами на оплату праці і фактичними в базисному періоді:

А Взп = Взп2-  Взщ = 75929 -  72729 =2553 (тис.грн.)
Фактична заробітна плата в новому періоді може бути нижчою за припустиму. Частину 

додаткових витрат, що можуть бути спрямовані на оплату праці, можна спрямувати у резерв 
премій, який буде виконувати дві функції. По-перше, його можна використовувати як 
додаткове заохочення за зростання результативності. По-друге, цей резерв може служити 
буфером на випадок нестачі коштів у якісь місяці. До кінця року резерв треба використати.

Треба звернути уваїу, що забезпечення випереджального росту обсягів виробництва 
стосовно росту обсягів заробітної плати не є обов’язковою вимогою, а тільки умовою 
ефективної роботи підприємства.

Однак ця умова може бути використана при достатньому рівні мінімальної заробітної 
плати, що установлюється державою. Цей рівень є забов'язанням роботодавця перед 
найманими робітниками. Побудова механізму регулювання оплати праці в залежності від 
кінцевих результатів вимагає оцінки особистого внеску кожного працівника в ці результати. 
При визначенні рівня мінімальної заробітної плати головним критерієм повинно бути- 
забезпечення прожиткового мінімуму, а ще краще наповнення споживчого кошика.

Виконаємо аналіз фактичного стану фонду оплати праці й обсягів виробництва на 
прикладі ВАТ “ЗАлК” (табл. 1,2). Дані таблиць свідчать, що у 2003 р. індекс заробітної плати 
відставав від індексу товарної продукції (1,079 < 1,044). З урахуванням зміни обсягів товарної 
продукції сума оплати праці в цілому по підприємству могла бути у 2003 р. на рівні 72920 тис. 
гри. (ф. 4). Фактично вона перевищувала цю суму на (78482-75952)= 2530 (тис. грн.). Індекси 
середньої заробітної плати і продуктивності праці по місяцях 2002 і 2003 років не пов’язані між 
собою (табл. 2). Результати виконаних розрахунків свідчать, що на алюмінієвому комбінаті 
відсутнє науково обґрунтоване регулювання оплати праці. Індекс продуктивності праці в 
березні 2002р. випереджав, а в квітні 2002р. відставав від індексу середньої заробітної плати. У
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Отже, припустимі витрати на оплату праці в новому періоді будуть дорівнювати 
витратам у базисному періоді, скорегованим на зміну обсягів виробництва:

(4)
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де Взпг, Взпг -  витрати на оплату праці в 2002 і 2003 роках;
Vti V t2 товарна продукція в зіставних цінах у 2002 і 2003 роках.
Висновки.

1. З метою апробації затратного підходу до оцінки економічної ефективності 
господарської діяльності розроблена математична модель, що дозволяє регулювати 
співвідношення продуктивності праці і середньої заробітної плати, що враховує 
фінансовий стан підприємства. Запропоновано регулювати оплату праці на основі 
соціального, економічного і соціально-економічного обґрунтування.

2. Розглянуто сучасні тенденції регулювання оплати праці в Україні і за кордоном. З цією 
метою розглянуті Постанови Кабінету Міністрів України за 1993-2004 роки, спрямовані 
на економічне обґрунтування співвідношення фонду оплати праці й обсягів 
виробництва. Розглянуто системи Скенлона і Раккера, використовувані фірмою 
“Дженерал Моторе” для регулювання припустимої величини заробітної плати.

3. На прикладі Запорізького алюмінієвого комбінату виконані розрахунки
Таблиця 2

Індекси середньої заробітної плати і продуктивності праці на ВАТ “ЗАлК”

Показники
Індекс продуктивності праці до 

попереднього місяця
Індекс середньої заробітної плати 

до попереднього місяця
2002 2003 2002 2003

Січень 1,0 1,0 1,0 1,00
Лютий 0,93 0,926 0,982 0,965
Березень 1,076 1,124 1,033 0,979
Квітень 0,96 0,943 0,972 1,073
Травень 1,025 1,033 1,084 1,036
Червень 0,955 0,938 1,066 1,062
Липень 1,054 1,026 0,905 1,043
Серпень 0,988 1,053 0,982 1,034
Вересень 1,005 0,948 1,028 1,016
Жовтень 1,046 1,054 0,989 1,0
Листопад 0,919 0,986 0,986 0,969
Грудень 1,007 0,945 1,061 0,896
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червні -  відставав, у квітні і серпні -  випереджав. Аналогічна картина спостерігалася в 2003р. У 
лютому, квітні, березні, червні, липні індекс продуктивності праці відставав від індексу 
середньої заробітної плати, в інші місяці -  випереджав (табл. 2). Таким чином, на підприємстві 
не здійснювалося регулювання оплати праці у взаємозв’язку зі зміною обсягів виробництва.

Розрахуємо витрати на оплату праці, які доцільні у 2003 році з урахуванням фінансових 
можливостей акціонерного товариства (ф. 2)

Взп2 < 72729-1,044-1,033=78434,7 (тис. грн.).
Індекс зарплатоємності розрахований за ф.З на основі вихідних даних табл.З:
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Таблиця З
С обівартість товарної продукції за економічним и елементами

в и тр ат  на ВАТ “ЗА лК ”

Елементи витрат

Собівартість 
товарної 

продукції, тис.грн.

Витрати на 1 гривню 
товарної продукції, 

(копійок)

Структура 
в %

2002 р. 2003 р. 2002 р. 2003р. відхиле
ння 2002 р. 2002 р.

Сировина та основні 
матеріали 278763 297905 31,32 34,98 +3,66 33,9 37,9

Допоміжні матеріали 26781 31630 3,01 3,71 +0,7 3,3 4,0
Послуги підрядних 
організацій 13010 11963 1,46 1,41 -0,05 1,6 1,5

Паливо 66521 60095 7,47 7,05 -0,42 8,1 7,6
Енергія 283595 219284 31,86 25,76 -6,10 34,5 27,6
Оплата праці 52859 57536 5,94 6,08 +0,14 6,4 8,3
Відрахування на 
соціальні заходи 19870 20946 2,23 2,46 +0,23 2,4 2,6

Амортизаційні
відрахування 25707 27410 2,89 2,90 +0,01 зд 3,4

Інші витрати 2749 2502 0,31 0,29 -0,02 0,4 0,3
Виробнича собівартість 769855 729271 86,49 77,12 -9,37 93,7 91,8
Відсотки за кредит 23365 33769 2,63 3,96 +1,33 2,8 4,4
Адміністративні витрати 20368 21992 2,29 2,58 +0,29 2,5 2,8
Витрати на збут 8377 8312 .0,94 0,98 +0,04 1,0 1,0
Повна собівартість 
товарної продукції 821965 793344 92,35 92,35 - 100 100

фактичних індексів заробітної плати і продуктивності праці. Дано рекомендації з
регулювання оплати праці з обліком розробленої математичної моделі, що дозволяє
враховувати економічне становище суб’єкта, що господарює.
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УДК 658.5:330.341.1 

Слабінський Є.А.

ПОПЕРЕДЖ УЮ ЧЕ УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ  СТІЙКОСТІ
ПІДПРИЄМ СТВА.

Розроблено основні принципи та етапи The main principles and stages of the
попереджуючого управління забезпеченням стійкості predictive management, ensuring stability of an
підприємства, спрямованого на використання enterprise, have been worked out. It is aimed at
інноваційного підходу до забезпечення сталого the realization of the innovative approach to stable 
розвитку. development.

Попереджуюче управління розглядається управління забезпеченням недопущення 
порушення стійкості функціонування підприємств або виробничої економічної системи 
(ВЕС). Воно виступає як складна інтегрована конструкція, яка була заснована на 
цілісному сприйнятті діяльності підприємства, комплексному підході до своєчасного 
виявлення і вирішення проблем, що стоять перед ним.

В цьому випадку попереджуюче або застережливе управління, спрямоване на 
забезпечення стійкості функціонування і запобігання настання кризових ситуацій, і 
регулярне планування взаємно доповнюють один одного. При цьому характер і внесок 
кожної з цих функцій в загальну систему управління підприємством залежить від 
наявності тієї або іншої фази розвитку кризових процесів: від можливості порушення 
стійкості до кризового стану. Зокрема, застережливе управління, спрямоване на 
запобігання потенційної кризи підприємства, може здійснюватися як додаткова функція в 
межах регулярного планування.

В цьому випадку система регулярного планування і контролю (або ж контролінгу) 
орієнтує підприємство на максимальне використання шансів, що відкриваються, 
наприклад, на ринках збуту продукції, а питання, що відносяться до чинників або ризиків 
дестабілізації, тобто можливих загроз в майбутньому вбудовуються у структуру 
загального плану, який в загальному вигляді можна назвати умовним або ситуаційним. 
Якщо ж підприємства вступили у фазу реального кризового стану, то йдеться вже про 
формування системи антикризового управління, заснованого на ризик - контролінговій 
управлінській діяльності. Дана система розробляється як самостійна функція управління, 
тобто не в структурі, і включає виявлення ризиків, їх аналіз, визначення можливих 
стратегій, які дозволяють трансформувати ризики до прийнятного рівня їх наслідків, 
здійснити відбір і оптимізацію параметрів ризиків.

Поєднання регулярного планування і вбудованих блоків попереджуючого 
управління забезпечення стійкості підприємства можна представити у вигляді 
послідовності, поданої на рис. 1

Попереджуюче або превентивне управління є комплексом заходів щодо відстеження 
як зовнішніх (розробка конкурентами нових продуктів; злиття фірм-конкурентів; рішення, 
що плануються адміністративними органами, які можуть негативно вплинути на 
діяльність підприємства в цілому і його стійкість), так і внутрішніх процесів, і включає:
-  аналіз стану макро -, мікросередовища, тобто початкова діагностика її впливу на рівень 

стійкості;
-  пізнання економічного механізму виникнення проблемних ситуацій;
-  створення системи постійного моніторингу для виявлення перших сигналів про 

порушення рівня стійкості;
-  стратегічний контролінг і вироблення стратегій для попередження виникнення 

порушення стійкості;

Економічний вісник НГУ 2 0 04  №  3 7 7



B U S I N E S S  E C O N O M I C S

-  оперативна оцінка рівня стійкості і розробка переважної політики поведінки;
-  постійне врахування ризику підприємницької діяльності і розробка заходів щодо їх 

зниженню.

Рис. 1. Послідовність розробки умовного (ситуаційного) плану.

Методи попереджуючого управління повинні розроблятися відповідно до 
виникнення відповідних чинників. Зокрема, на етапах "уповільнення зростання" і 
"зрілості" основними напрямами попереджуючого управління повинні виступати:
1. На етапі оперативного управління -  розробка механізму протистояння втрати 

конкурентної переваги для забезпечення стійкості функціонування ВЕС або 
підприємства;

2. На етапі стратегічного управління -  формування розробка і реалізації механізму 
гнучкого розвитку, зокрема, інноваційної стратегії підприємства або ВЕС.

Варіанти напрямів попереджуючого управління залежать, у свою чергу, від внутрішніх 
умов забезпечення можливостей розвитку. Для цього визначається економічний потенціал 
зростання за рахунок власних коштів [1, с. 3-16].

Для простого відтворювання валової доданої вартості (ВДВ), тобто якщо темпи її 
приросту у  =0, допустима норма прибутку (г) визначається:
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Тип відтворення і темпи приросту ВДВ 
(валової доданої вартості) Необхідна норма прибутку, в % до ВДВ.

просте відтворювання, тобто
г = 0 22,9

розширене відтворювання, у тому числі
г = 0,001 33,3
г = 0,0108 39,7 (фактичний рівень в середньому за 

три роки)1—Нo'IIі-н 44,0
г = 0,02 49,1

Представлені розрахунки свідчать про те, що в даний час на підприємстві дійсно 
практично відсутні можливості для розширеного відтворювання ВДВ за рахунок власних 
коштів, оскільки вони можуть забезпечити тільки 1,08% приросту ВДВ. В той же час, при 
збереженні обумовлених умов, тобто збереженні параметрів відтворювання (фондомісткості, 
схильності до інвестування за рахунок власних засобів і т.д.), навіть для забезпечення 2% 
приросту норма прибутку в структурі ВДВ повинна складати не менше ніж 49,1%. Ці
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Для спрощення аналізу показники розглядаються як характеристики незалежні від 
часу. Тобто, володіючі стаціонарною траєкторією зростання, всі вартісні змінні 
визначають в зіставлених цінах. В цьому випадку рівняння 1 і 2 відображають потенційні 
виробничі можливості ВЕС без урахування обмеження на попит (табл. 1).

Таблиця 1
Співвідношення необхідної норми прибутку і можливих темпів приросту

валової доданої вартості.

kt -  фондомісткість:

а при розширеному відтворюванні, тобто у > 0, співвідношення між нормою 
прибутку і темпами приросту ВДВ буде наступним:

0)

(2)

де г -  норма прибутку, розраховується як частка чистого прибутку у ВДВ:

або, якщо ВДВ = yt, то тоді

де t -  час, за який визначається відповідна характеристика;
е -  коефіцієнт щорічного вибуття основних фондів, передбачається рівним нормі 

амортизації;
m -  показник середньої схильності до інвестування підприємства за рахунок власних 

коштів, тобто частка вкладення власних фінансових ресурсів в основний капітал;

при цьому J -  розмір інвестицій в основний капітал за рахунок власних засобів;
А  о . . л п т Н о о т , і , ї ш «  пі •
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розрахунки підтверджують, що на етапах "зрілості" і "уповільнення зростання" забезпечення 
стійкості функціонування може бути реалізовано тільки при реалізації механізму гнучкого 
розвитку і, як його складового елементу, збереження конкурентоспроможності. А у рамках 
стратегічного управління необхідна і реалізація інноваційних і інвестиційних програм розвитку.

Успішне функціонування підприємства певний час на ринку дозволяє йому займатися 
пошуком або розробкою нових продуктів або технологій, створюючи певну базу для 
адаптації інновації до даних виробничих умов, організації виробництва і подальшого 
просування на ринок.

Інноваційна стратегія підприємства -  це специфічне явище, що складалося протягом 
декількох останніх десятиріч. Сутність інноваційної стратегії полягає в активній дії 
господарюючим суб'єктом на ринок і у перспективній зміні внутрішнього середовища фірми 
відповідно до соціально-господарських тенденцій, що склалися.

Розробка інноваційної політики підприємства припускає визначення цілей і стратегій 
його розвитку на найближчу і дальню перспективи, виходячи з оцінки потенційних 
можливостей підприємства і забезпеченості його відповідними ресурсами.

При розробці інноваційної політики підприємства необхідно враховувати такі поняття, як 
життєвий цикл підприємства, продукції, технологічного устрою, в який входить і життєвий 
цикл енергоносіїв; життєвий цикл галузі виробництва, в якій функціонує саме підприємство, 
врешті-решт, і життєвий цикл самого товару. Різні періоди цих циклів створюють динаміку 
розвитку суспільства.

При антикризовому плануванні, а також при розробці інноваційної стратегії в першу 
чергу необхідно враховувати стадії циклічного розвитку, як самого підприємства і продукції, 
що на ньому виробляється, так і зовнішнього середовища, визначаючи черговий етап розвитку. 
Одним з найважливіших заходів при розробці, як антикризової програми, так і стратегічного 
планування, необхідна оцінка життєвого циклу самої інновації: чи це основоположна інновація, 
яка дасть поштовх розвитку нових підприємств і нових галузей, чи це поліпшуючі інновації, 
властиві підприємствам - віолентам, які мають стабільне фінансове і ринкове положення.

В розробках щодо перспективного розвитку підприємства необхідно враховувати основні 
чинники тих або інших явищ (зміна технологій, життєві цикли, сезонні коливання і т.д.), а не 
слідства -  зниження виробництва, втрата конкурентоспроможності товару, скорочення 
виробничого штату. У зв'язку з цим необхідно розробляти перспективні плани, визначаючі цілі, 
шляхи і методи їх досягнення.

Ідентифікація або визначення стратегії -  лише початковий етап стратегічного 
управління. В цілому процес стратегічного управління інноваціями може бути представлений 
схемою, наведеною на рис. 2.

Практично підприємство може застосовувати різні типи стратегії.
Наступальна стратегія характерна для фірм, що засновують свою діяльність на 

принципах підприємницької конкуренції. Вона властива малим інноваційним фірмам. 
Наступальна стратегія з високим ризиком, високою окупністю вимагає певної кваліфікації, 
здібностей бачити нові ринкові перспективи і швидко реалізувати їх в продуктах.

Захисна стратегія припускає невисокий ризик і придатна для компаній, здатних 
отримати прибуток в умовах конкуренції, підтримуючи норму прибутку за допомогою 
низьких витрат. Головна функція такої стратегії -  активізувати співвідношення "витрати -  
результат" в інноваційному процесі. Таку стратегію можна рекомендувати компанії, більш 
сильній у маркетингу, ніж в НДЦКР. Проте і такій компанії необхідний достатній науково- 
технічний потенціал, щоб швидко відповісти на інновації конкурентів. Імітаційна стратегія 
використовується фірмами, що мають сильні ринкові і технологічні позиції. Імітаційна 
стратегія застосовується фірмами, що не є піонерами у випуску на ринок тих або інших 
нововведень.
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Рис. 2 Стратегічне управління інноваціями

Ліцензування іноді називають поглинаючою стратегією. Навіть найкрупніші 
компанії не можуть створити повного фронту НДЦКР. Ліцензування може бути і 
підтримуючою стратегією для невеликих фірм, яким важко реалізувати впровадження 
крупного нововведення. Альтернативою придбанню технологій може бути залучення 
фахівців.
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При проведенні інноваційного аналізу з метою зниження ризику і невизначеності 
інноваційної діяльності на підприємствах (організаціях) здійснюються дослідження щодо 
оцінки запропонованих до здійснення інноваційних проектів.

На практиці оцінка інноваційних проектів на підприємствах здійснюється на основі 
системи критеріїв, що враховують чинники, які впливають ■ на ефективність проектів 
інноваційної діяльності на конкретному підприємстві (організації) в цілому, тобто 
визначається ступінь відповідності ринкової ситуації інноваційним стратегіям 
підприємства; рівень науково-дослідних робіт; рівень дослідно-конструкторських робіт; 
рівень виробництва; інноваційний маркетинг; фінанси і інноваційний ризик.

Підприємству необхідно організувати пошук нових ідей, проведення досліджень, 
швидку розробку нової технології або адаптацію до реальних умов існуючих технологій. 
Всі ці зміни не можливо провести без навчання персоналу: необхідна організація роботи 
по управлінню персоналом.

Таким чином, перехід підприємств до інноваційної стратегії, раціональної при 
певному рівні розвитку ринкових відносин, радикально змінює характер економічної 
системи країни.
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УДК 658.5.003.13 

Семенюк B.C.

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЦІНОВОГО ЧИННИКА НА ПОКАЗНИКИ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Обґрунтовано індивідуальність впливу цінового 
чинника на ефективність використання оборотних 
засобів промислових підприємств. Одержані 
залежності для визначення відносної і абсолютної 
зміни коефіцієнта оборотності під впливом цінового 
чинника. Запропоновані основні напрями мінімізації 
негативного впливу цінового чинника.

The individuality of influence of the price factor on 
the efficiency of industrial enterprises’ working capital 
has been grounded. The formulas have been obtained to 
calculate relative and absolute changes of the circulating 
coefficient under the influence of the price factor. The 
main methods of minimizing the negative influence of 
the price factor have been proposed.

Під час переходу промислових підприємств до ринкових механізмів господарювання 
істотно зростає роль управління фінансами на рівні підприємства. Найважливішими при 
цьому є питання достатності оборотних засобів, удосконалення механізмів їх планування і 
поповнення, ефективного використання.

Перехідний період почався з лібералізації цін, що викликало інфляцію, яка призвела 
до знецінення оборотних засобів підприємств. В результаті почалася криза неплатежів, які 
є не що інше, як своєрідні кредити, що компенсують дефіцит оборотних засобів. Тому 
інфляцію справедливо розглядають [1] як основний і постійний чинник “виснаження” 
оборотних засобів підприємств. Дефіцит оборотних засобів підприємств визначає 
погіршення їх використання, що проявляється у збільшенні тривалості обороту, яке з 
економічної точки зору тотожно їх вилученню з обігу.

Враховуючи вищенаведене, а також неоднорідність інфляційних процесів по 
окремих групах продуктів і ресурсів, на наш погляд, є актуальним визначення кількісного 
впливу цін (інфляція) на ефективність використання оборотних засобів окремо взятого 
промислового підприємства, тоді як інші автори [2, 3] розглядають цю проблему на 
макроекономічному рівні. Визначення впливу цін на абсолютну зміну швидкості 
обертання оборотних засобів підприємства дозволить оперативно контролювати 
ефективність їх використання і у разі її погіршення прикласти зусилля що до мінімізації 
негативного впливу цін.

Нами була зроблена спроба проаналізувати впродовж достатньо тривалого періоду 
часу (близько 10 років) вплив інфляції на оборотність оборотних засобів двох трубних 
заводів регіону. Початкова інформація для цього наведена в табл. 1.

Таблиця 1
Динаміка оборотності оборотних засобів підприємств

Показник
Періоди часу, роки

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Індекс інфляції, % 390 2100 10256 501 281,7 139,7 110,1 120,0
Коефіцієнт оборотності 
оборотних засобів 
першому заводу

8,356 5,019 2,619 3,579 4,846 4,651 4,600 4,759

Коефіцієнт оборотності 
оборотних засобів 
другого заводу

9,780 н/д 1,954 1,881 1,838 3,004 2,464 3,639
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де K0 -  фактичний коефіцієнт оборотності виробничих запасів в звітному періоді, 
грн./грн.;

Kq -  розрахунковий коефіцієнт оборотності виробничих запасів звітного періоду, 
розрахований в незмінних цінах базисного періоду, грн./грн.-,

ІцП -  індекс цін на реалізовану продукцію підприємства в звітному періоді в 
порівнянні з базисним, в частках одиниці;

Іц3 -  індекс цін на виробничі запаси, які придбані підприємством у звітному періоді
в порівнянні з базисним, в частках одиниці.

Залежність (2) є відносною зміною коефіцієнту оборотності виробничих запасів під 
впливом цінового чинника . На основі цієї залежності ми можемо визначити абсолютну 
зміну коефіцієнта оборотності виробничих запасів під впливом цінового чинника (ДД0(ц)):
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Характерним дня обох підприємств є різке падіння оборотності оборотних засобів за часи 
гіперінфляції. Визначення показників тісноти зв'язку для лінійної залежності між коефіцієнтом 
оборотності і коефіцієнтом інфляції дало наступні результати: теоретичне кореляційне 
відношення склало 0,77 для першого заводу і 0,52—для другого. Одержані результати, з одного 
боку, показують, що зв'язок між інфляцією і ефективністю використання оборотних засобів 
достатньо тісний, а, з іншого боку, що вплив інфляції на оборотність оборотних засобів є 
індивідуальною для кожного підприємства.

Основні причини, що визначають індивідуальність впливу зростання цін (інфляції) на 
ефективність використання оборотних засобів наступні:

1) інфляції властива неоднорідність по групах ресурсів і продуктів;
2) ліквідність ресурсів, що купуються, і готової продукції, для коленого підприємства різна;
3) ефективність менеджменту на підприємствах теж може бути різною.
У зв'язку з вищевикладеним вплив цінового чинника на ефективність використання 

оборотних засобів необхідно визначати для кожного підприємства окремо. Оскільки у складі 
нормованих оборотних засобів промислових підприємств значну питому вагу мають виробничі 
запаси, то і вплив цінового чинника розглянемо на прикладі ефективності їх використання. 
Використання виробничих запасів характерізіруєтея швидкістю їх обороту (Ко):

(1)

де РП -  обсяг реалізованої продукції підприємства за звітний період, грн.;
Опз -  середній залишок виробничих запасів за цей же період, грн.
Особливість впливу цінового чинника на оборотність виробничих запасів полягає у 

тому, що він впливає і на обсяг реалізованої продукції у вартісному виразі і на розмір 
середнього залишку виробничих запасів, але, як відзначалось раніше, вплив цей може бути 
різним на кожний з цих показників.

Для визначення впливу цінового чинника на оборотність виробничих запасів 
застосовано наступний методичний прийом. Спочатку, в залежності (1) чисельник і 
знаменник відношення визначаються в діючих цінах звітного періоду, а потім вони ж 
розраховуються в незмінних цінах базисного періоду. Шляхом поділу першого показника на 
другий, отримаємо:

(2)
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де Д М н е з м  -  зміна матеріаломісткості, розрахована у незмінних цінах базисного 
періоду, грн./грн.;

ІУ  -  індекс цін по елементах матеріальних витрат, у частках одиниці;
dj -  частка окремих елементів матеріальних витрат у їх загальному обсязі, у частках 

одиниці;
І™ -  індекс цін на товарну продукцію підприємства, у частках одиниці;
m -  кількість елементів матеріальних витрат.
На практиці для ефективного управління фінансами промислового підприємства 

недостатньо визначити вплив якогось чинника, у даному випадку цінового, на показники 
ефективності використання ресурсів. Необхідно також розкрити закономірності в зміні 
чинника і розробити заходи щодо мінімізації його негативної дії. Розглянемо вплив
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Запропонований методичний підхід може бути використаний і для визначення впливу 
цінового чинника на оборотність всієї маси оборотних засобів підприємства. В цьому випадку
індекс цін середнього залишку оборотних засобів (1° )  може бути визначений як середній
арифметичний із індивідуальних індексів цін (Іщ) за вадами оборотних засобів, зважених по 
питомій вазі цих елементів у загальному обсязі оборотних засобів (dj):

(3)

(4 )

де п -  кількість видів оборотних засобів.
Тоді зміна коефіцієнту оборотності оборотних засобів під впливом цінового чинника 

( АК0(ц)) буде визначатися як:

де K qEJM -  коефіцієнт оборотності оборотних засобів, розрахований у незмінних 
цінах базисного періоду, грн./грн.

Оцінку впливу цінового чинника на оборотність виробничих запасів відповідно до 
залежності (3) можна розглядати як окремий випадок залежності (5), коли визначається зміна 
ефективності використання одного виду оборотних засобів (п = 1).

Аналогічно можна діяти і при оцінці впливу цінового чинника на інші показники 
ефективності, що є порівнянням результатів виробництва з витратами, наприклад, 
рентабельність продукції, витрати на 1 грн. товарної продукції, матеріаломісткість продукції 
та інші.

Так, зміна матеріаломісткості продукції (АМЦ) під впливом цінового чинника буде 
визначатися:

(6)
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цінового чинника на оборотність оборотних засобів одного з найбільших металургійних 
підприємств Дніпропетровська. Вихідні дані та результати розрахунків наведені у табл. 2.

Як бачимо із наведених у табл. 2 результатів розрахунків, вплив чинника не є 
визначним у загальній динаміці коефіцієнту оборотності, але виступає як постійно діючий 
негативний чинник. Негативний вплив цінового чинника спричиняє випереджаюче 
зростання цін на сировину відносно зростання цін на готову продукцію.

Усунення негативного впливу цінового чинника можна досягти різними шляхами. 
Найпростіший з них -  зміна облікової політики підприємства. Як відомо, відповідно до П(С)БО 
9 [4] підприємство має можливість використовувати такі методи оцінки вибуття запасів:

1) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
Таблиця 2

Оцінка впливу цінового чинника на оборотність виробничих запасів
ВАТ “М3”

№
з/п Показники Один.

виміру
Значення по роках

2001 2002 2003

1. Обсяг реалізованої продукції у 
натуральному вимірі тис. т 1293,0 1224,1 1148,9

2. Вартість реалізованої продукції тис.грн 1009658,4 1020768,4 1077363,5

3. Витрати сировини та основних 
матеріалів тис. т 2579,9 2662,3 2626,5

4. Витрати сировини та основних 
матеріалів тис.грн. 403318,2 459006,9 529475,5

5. Середній залишок виробничих 
запасів тис.грн. 83287,0 39428,0 49989,9

6. Коефіцієнт оборотності 
виробничих запасів грн./грн. 12,12 25,89 21,55

7.

Зміна коефіцієнта оборотності у 
порівнянні з рівнем

року
у т.ч. за рахунок впливу цін

грн./грн
грн./грн.

- +13,77
-0,48

-4,34
-0,40

2) середньозваженої собівартості;
3) собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО);
4) собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);
5) нормативних витрат;
6) ціни продажу.
Методи ФІФО і ЛІФО є альтернативою традиційному для металургійних підприємств 

методу оцінки вибуття запасів за середньозваженою собівартістю. їх застосування, перед
усім, викликано дією цінового чинника.

Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси 
використовуються у тій послідовності, в який вони надходили на підприємство, тобто запаси, 
що вибувають, оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

Оцінка запасів за методом ЛІФО базується на припущенні, що запаси 
використовуються у послідовності протилежній тій, в який вони надходили на підприємство, 
тобто запаси, що вибувають, оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження 
запасів.

Метод ЛІФО доцільно ви користувати на підприємствах, яким зростання виробничих 
витрат не погрожує зниженням попиту на їх продукцію на ринках збуту.
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Метод ФІФО доцільно використовувати на підприємствах, для яких має місце зниження 
ціни та попиту на продукцію, що вони виробляють.

Перехід до методів ЛІФО та ФІФО супроводжується зростанням обсягу аналітичної 
роботи, тому відповідно до рекомендацій Corana Corporation [5] перехід до методу ЛІФО з 
метою запобігання негативному впливу інфляції (цін) є доцільним за умови, коли рівень 
інфляції значно перевищує рівень прибутковості підприємства.

Усунення негативного впливу цінового чинника можна досягти і ін ти м шляхом -  через 
управління закупками та продажем.

Управління закупівлями спрямоване на підтримання оптимального розміру залишку 
виробничих запасів. Через управління закупівлями підприємство впливає на періодичність та 
кількість запасів, що закуповуються, внаслідок чого може змінюватись ціна запасів.

Управління продажем спрямовано на досягнення найбільших обсягів продажу при 
найвищих цінах.

Ще один шлях мінімізації негативного впливу цінового чинника пов’язаний с 
характером його дії. Дія цінового чинника виявляється, перш за все, протягом часу, це 
пов'язано з розривом у часі при придбанні ресурсів, використанні їх у виробництві, 
реалізацією продукції і надходженням оплати за неї. І чим більше ці розриви у часі, тим в 
більшій мірі може бути вплив цінового чинника.

Реальності української економіки полягає у тому, що за 12 років відбулися кардинальні 
зміни структури відтворювального процесу: стадія обігу стала переважати ж  за часом її 
здійснення, так і за розміром зосереджених коштів, над стадією виробництва. Так з 1995 по 
2001 р. питома вага виробничих запасів в загальному обсязі оборотних засобів знизилася з 
44,2 % до 23,1% при одночасному збільшенні питомої ваги дебіторської заборгованості з 
28,3% до 68,5% [6]. Превалювання часу знаходження коштів у сфері обігу в структурі 
повного циклу їх кругообігу приводить до підвищення рівня інертності економічної системи 
підприємства [7].

Дебіторська заборгованість збільшує тривалість обігу оборотних засобів підприємств і 
підсилює тим самим негативний вплив цінового чинника на ефективність їх використання. 
Тому основний напрям зменшення негативного впливу цінового чинника -  скорочення 
тривалості обороту шляхом ефективного управління дебіторською заборгованістю. 
Найрезультативніший, на наш погляд, шлях такого управління -  використання сучасних 
форм рефінансування дебіторської заборгованості.

Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки:
1. Вплив цінового чинника на ефективність використання оборотних засобів 

індивідуальний для кожного промислового підприємства.
2. Запропоновано методичний підхід, який дозволяє визначити відносну і абсолютну 

зміну коефіцієнта оборотності під впливом цінового чинника.
3. Обґрунтовано, що основна причина негативного впливу цінового чинника -  

збільшення тривалості обертання внаслідок наявності дебіторської заборгованості.
4. Мінімізувати вплив цінового чинника можна шляхом ефективного управління 

дебіторською заборгованістю.
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ФІНАНСИ ГАЛУЗІ 
ТА ПІДПРИЄМСТВА

УДК 330.131.7 

Брижатий В.В.

Ф ІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМ СТВА -ЕМ ІТЕН Т А
ФОНДОВИХ ІНСТРУМ ЕНТІВ

Досліджуються питання невизначеності та загроз 
для підприємства, яке виступає в ролі емітента 
фондових інструментів з метою залучення необхідних 
інвестиційних коштів. Визначено систему фінансово- 
інвестиційних ризиків підприємства-емітента, до якої 
включено ризик помилкової стратегії підприємства- 
емітента, ризики поточної ринкової діяльності, ризики 
опортуністичної поведінки менеджерів та ризики змін 
“правил гри”.

The challenges of uncertainty and threats faced by 
an enterprise as an emitter of fund tools, for the 
purpose of attracting necessary investment facilities, 
have been investigated. The system of financial and 
investment risks of an enterprise-emitter has been 
determined. It includes a risk of mistaken strategy of 
an enterprise-emitter, risks of current marketing 
activities, risks of opportunistic behavior of managers, 
and risks of change of “rules of game”.

Однією з умов підтримання та розвитку підприємницької діяльності економічних 
суб’єктів є залучення ними необхідних інвестиційних коштів. Ринкові перетворення, які 
здійснювалися в Україні протягом останніх 15 років, докорінно змінили умови формування 
підприємствами інвестиційних ресурсів. Однією з ознак перетворень стало широке 
використання різноманітних фінансово-інвестиційних інструментів, насамперед акцій. Про 
зростання ролі акціонерної форми підприємницької діяльності свідчить, зокрема, збільшення 
кількості акціонерних товариств, -  з 30922 на початок 1997 р. до 34662 на початок 2004 р. [1], 
тобто на 12%. Загальний обсяг випусків цінних паперів в Україні склав 110,26 млрд. грн., при 
цьому у 2003 р. був досягнутий найвищий річний показник для України -  23,6 млрд. грн., з 
них випуск акцій -  18 млрд. грн. (76,3%) [2].

З одного боку, акції можуть розглядатися як потенціал, як інструмент залучення коштів, 
з іншого, -  операції з акціями є джерелом економічного ризику, -  як для інвестора, так і для 
емітента. Економічна безпека підприємств, які набули статусу суб’єктів фондового ринку, 
стала залежати від їх здатності управляти ризиками фінансово-інвестиційної діяльності. Саме 
це визначає актуальність дослідження проблеми ризиків фінансово-інвестиційної діяльності.

В економічній літературі проблема економічних ризиків в цілому розглядається 
досить активно. Так, можна, зокрема, назвати цікаві праці таких авторів, як Ю. Булгаков, 
В. Вітлінський, Г. Великоіваненко, В. Додонов, Ю. Івченко, С. Ілляшенко, Ю. Петруня та 
інших науковців [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Разом з тим, треба зазначити, що переважною особливістю 
публікацій по проблематиці ризиків є акцентування уваги класифікації економічних ризиків, на 
економіко-математичних підходах щодо оцінок ризиків, їх моделювання, на проблемах ризиків 
портфельного інвестування. При цьому, ризики фінансово-інвестиційної діяльності 
підприємств-емітентів фондових інструментів розглядаються, в кращому випадку, 
фрагментарно, в контексті аналізу якоїсь іншої проблеми.

Основними цілями даної статті є: виявлення тих основних факторів, які формують 
невизначеність середовища діяльності для підприємства, яке через систему фондового ринку 
здійснює залучення інвестиційних коштів; визначення основних загроз та ризиків для 
підприємства, яке здійснює емісію фондових інструментів.
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Процес залучення інвестицій через систему фондового ринку характеризується певною 
невизначеністю, непередбаченістю, що є загальною властивістю ринкових процесів в 
цілому. Суб’єкт пропозиції інвестиційних коштів є основним економічним контрагентом для 
підприємства-емітента. Наскільки в цілому може бути непередбаченою його поведінка? На 
нашу думку, це залежить насамперед від таких факторів:

1. Фінансовий стан підприсмства-інвестора. Він є похідним від результатів ринкової 
діяльності цього підприємства. Чим складнішими є ринкові умови діяльності підприємства 
(рівень конкуренції на ринку, наявність міжринкової конкуренції, стан попиту на продукцію 
залежно від науково-технічного прогресу тощо).

2. Послідовність стратегії діяльності підприємства-інвестора, яка визначається 
лінією підприємницької поведінки власників та менеджерів підприємства. Послідовність -  це 
питання, на яке впливає багато чинників, серед яких можна виділити кваліфікацію 
вищевказаних людей, стиль їх управлінської діяльності, самооцінку своїх поточних та 
перспективних економічних інтересів і пріоритетів, а також інші.

S. Загальний стан фондового ринку країни. Цей параметр визначає в цілому інтерес 
інвесторів до інвестування шляхом придбання фондових інструментів. Цей інтерес є 
багатоаспектним поняттям. Можна зазначити, що він формується в двох площинах: перша 
як інтерес до самого підприємства-емітента; друга -  як інтерес до механізмів, за допомогою 
яких може бути практично реалізований інтерес до підприємства-емітента.

4. Фактор “правил гри”. їх творцем виступають державні інститути. Ці “правила” є 
динамічним елементом економічного життя, вони періодично змінюються. Можливість змін, 
на нашу думку, не може розглядатися як непередбачувана обставина. В будь-якому випадку 
треба приймати до уваги відносний характер стабільності, намагатися найефективніше 
прогнозувати зміни в зовнішньому середовищі. Невизначеність формують не зміни в 
“правилах” фінансово-інвестиційної діяльності самі по собі, а можливість появи неочікуваних 
змін -  в часі, за змістом тощо. Й в цьому випадку проблеми для підприємницької структури 
виникають як наслідок її неготовності, недостатньої спроможності в межах того ліміту часу, 
який вона має, адекватно відреагувати на зміни.

Тепер розглянемо, в чому можуть полягати загрози для підприємства-емітента (рис. 1).
Першою такою загрозою можу бути неодержання запланованої (необхідної) суми 

інвестиційних коштів через брак відповідного попиту з боку інвесторів вже на етапі 
проведення розміщення цінних паперів. Цю загрозу ми вважаємо можна кваліфікувати як 
загрозу, що надходить від самого ринку цінних паперів.

Другою загрозою може бути неодержання запланованої (необхідної) суми інвестиційних 
коштів через неналежне виконання інвесторами своїх зобов’язань по підписці на цінні 
папери. Цю загрозу можна кваліфікувати як загрозу, що надходить від окремих інститутів в 
період проведення емісії.

Третьою загрозою може бути те, як буде діяти акціонер-інвестор у межах 
внутрішньокорпоративних відносин (загроза післяемісійного періоду). Саме цей аспект є 
напевно найскладнішим для аналізу. Тут виникає, як свідчить практика, декілька 
важливих проблем:

а) наскільки поєднаються та корпоративна культура, традиції, що вже склалися в 
акціонерному товаристві-емітенті, з відповідними підходами та уявленнями, що є 
характерними для “нового” акціонера.

Новий акціонер може виступати потенційним носієм того імпульсу, що призведе до 
виникнення внутрішньокорпоративного конфлікту щонайменше на рівні власників 
підприємства. Конфлікт може мати й позитивні наслідки (конфлікт, що народжує розвиток), 
так і негативні наслідки (конфлікт, що народжує стримування, регресивні явища).

“Конфлікт-розвиток” -  його результатом може бути створення кращих 
внутрішньокорпоративних умов для розвитку підприємства. Наприклад, якщо завдяки позиції
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Рис. 1. Рівні та джерела загроз для підприємства -  суб’єкта попиту на
інвестиційні ресурси

нового інвестора забезпечується більша прозорість управління, більш глибокий аналіз 
діяльності підприємства та визначення відповідних напрямків її удосконалення, то це є 
потенційним елементом позитивного вдосконалення управлінської системи. Але при цьому 
коригується (усувається) та система управління, яка існувала на підприємстві і яка напевно 
була вигідною для окремих акціонерів або менеджерів. В такому випадку конфлікт не 
формує загроз (безпосередніх) для підприємства-емітента, але несе загрозу (безпосередню) 
для окремих суб’єктів. “Конфлікт-регрес” характеризується зовсім іншою суб’єктною 
структурою наслідків. При “конфлікті-регресі” загрози виникають одночасно як для іншої 
частини учасників корпоративного управління, так і для економічної безпеки самого 
підприємства-емітента;

б) якими є реальні, глибинні наміри нового суб’єкту корпоративного управління, 
наскільки новий інвестор є дійсно зацікавленим у розвитку підприємства;

в) як може змінитися рівень кваліфікованості управління підприємством-емітентом 
після входження до системи внутрішньокорпоративного управління нового суб’єкту. В 
даному випадку мова йде про загрозу втрати (зменшення) рівня якості управління компанією 
з подальшими відповідними наслідками.

Тепер ми можемо перейти до визначення системи ризиків для підприємства-емітента:
1. Ризики помилкової стратегії. Діяльність щодо залучення інвестицій може бути 

засобом забезпечення “довгострокових планів”, а, виходячи з цього, бути складовою 
загальної стратегії підприємства. З іншого боку, самі інвестиційні рішення можуть мати як 
стратегічний, так і нестратегічний характер. В цьому ряду рішення щодо залучення 
інвестиційних коштів через систему фондового ринку є, на нашу думку, стратегічним за своїм 
значенням, тому що воно торкається структури власників підприємства та передбачає, як
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правило, масштабні залучення інвестиційних коштів -  через емісію фондових інструментів 
підприємство намагається зробити те, чого неможливо (економічно недоцільно) досягнути 
через інші, більш традиційні механізми -  реінвестування, одержання кредиту або інші.

Помилкою в стратегії залучення інвестиційних ресурсів може бути саме звертання до 
таких інструментів як емісія акцій або емісія облігацій. Суть можливої помилки полягає в 
неправильних оцінках ряду важливих економічних параметрів.

По-перше, це може бути помилка самооцінки. Помилка власників та менеджерів в 
оцінці власної інвестиційної привабливості, помилка в оцінці можливого попиту з боку 
потенційних інвесторів на цінні папери даного підприємства.

По-друге, це може бути помилка в оцінці можливостей фондового ринку в цілому, в 
оцінці домінуючого інвестиційного настрою (фактор довіри до ринку в цілому, який ми 
аналізували вище) на цьому ринку в певний період часу (останнє є важливим, тому що 
інвестиційний настрій змінюється в часі). Несприятливий настрій погіршує шанси на успішне 
проведення емісії.

По-третє, це може бути помилка в оцінці рівня інтересу до емісійних паперів тих 
суб’єктів, які розглядалися емітентом як цільові потенційні покупці цих паперів. Помилки 
можуть стосуватися їх фінансового стану, їх інвестиційного потенціалу, а також реального 
інтересу до здійснення такого інвестування.

2. Ризики поточної ринкової діяльності. Ці ризики ми можемо визначити як ризики 
технологічного характеру. їх походження пов’язано зі змінами в поточних умовах фінансово- 
інвестиційної діяльності. На наш погляд, до таких ризиків можна віднести: а) ризики 
загострення конкурентної боротьби між інститутами, що діють у різних сегментах 
фінансового ринку; б) ризики помилок з боку підприємства-емітента щодо географічного 
вибору потенційних суб’єктів інвестиційної діяльності та побудови комунікаційної системи з 
потенційними інвесторами.

Що стосується комунікацій, то їх значення залежить від того, який інвестиційний план 
було покладено в основу емісії. Один із варіантів -  той, коли- інвестори практично визначаються 
ще на до емісійній стадії фінансово-інвестиційних відносин. Інший варіант -  до розміщення 
коло інвесторів (таких, які б дали вже свою попередню згоду на інвестування) не визначається. 
В останньому випадку за інвесторів треба боротися, їх треба переконувати в доцільності 
інвестування. Й саме рівень комунікацій, їх якісні характеристики виступають достатньо 
важливим фактором досягнення чи недосягнення підприємством-емітентом ринково- 
інвестиційного успіху. Нездатність комунікацій викликати у інвесторів зацікавленість до 
об’єкту інвестування створює ризик невдалої реалізації інвестиційного проекту.

3. Ризики опортуністичної поведінки. В основі можливого опортунізму з боку 
менеджерів підприємства-емітента є їх негативні очікування, очікування появи 
несприятливих наслідків відносно насамперед власне себе, своїх економічних інтересів від 
реалізації певного фінансового-швестиційного проекту (рис. 2). В останньому вони бачать 
загрозу для своїх інтересів. Такий опортунізм можна, на наш погляд, визначити як 
“'опортунізм заради себе”, опортунізм як реакція, як форма захисту своїх інтересів.

Поява нових акціонерів або посилення позицій когось із діючих акціонерів може 
розглядатися менеджером як: загроза його перебуванню на своїй посаді (кваліфікація 
менеджера, стиль його управління, психологічні, а також інші фактори можуть не 
задовольнити інвестора; загроза його перебуванню на посаді через можливу реорганізацію 
діяльності підприємства-емітента; загроза зменшення прямих та непрямих доходів менеджера 
з причин зміни умов оплати праці, зменшення влади на підприємстві.

Крім “опортунізму заради себе” може бути “опортунізм заради nidnpumcmed\ В 
останньому випадку ми можемо спостерігати такий своєрідний варіант альтруїстичної 
економічної поведінки. В його основі лежить недовіра менеджера до тих акціонерів, які можуть 
отримати вирішальну владу на підприємстві (недовіра до кваліфікації, підприємницьких
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Рис. 2. Причини та потенціал опортунізму менеджерів підприємства-емітента
фінансово-інвестиційних угодам

здібностей нового власника, його управлінської команди; недовіра щодо добросовісності 
підприємницьких намірів).

Такий альтруїзм, на нашу думку, в багатьох випадках не є абсолютно чистим 
альтруїзмом. “Опортунізм заради підприємства” може бути одночасно й усвідомленим 
“опортунізмом заради себе”, тому що менеджер не бачить себе в системі нової влади на 
підприємстві.

Щодо сили можливої опортуністичної поведінки менеджерів у цілому, то вона, на наш 
погляд, залежить від багатьох обставин, серед яких основними можуть бути названі такі: 
особливості характеру, світогляду менеджера; самооцінка менеджером своєї ринкової вартості 
як найманого працівника та можливостей альтернативного працевлаштування; тривалість 
періоду праці менеджера на даному підприємстві; оцінка менеджером потенціалу діючих 
акціонерів та потенційних нових акціонерів як протидіючої сторони.

4. Ризики змін “правил гри”. Доцільно можливі зміни поділити на три групи (за 
суб’єктною ознакою): а) зміни, що стосуються діяльності підприємства-емітента; б) зміни, що 
стосуються діяльності тих суб’єктів, які виступають інвесторами на фондовому ринку; в) зміни, 
що стосуються діяльності посередницьких інститутів, а також інших осіб.

Прикладами перших змін можуть бути зміни в оподаткуванні тих доходів, що отримує 
підприємство-емітент, зміни в процедурі проведення емісії тощо. Але важливими є те, що ці
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зміни не можуть бути несподіваними для емітента: по-перше, процес емісії є відносно 
тривалим; по-друге, з моменту прийняття змін до моменту їх введення, як правило, залишається 
достатньо часу, щоб суб’єкти економічної діяльності мани можливість підготуватися до них.

Тому висновок може бути таким: для самого періоду розміщення (емісії) цінних паперів, 
виходячи насамперед з його відносної нетривалості, загрози змін “правил гри” мають дуже 
невисоку міру вірогідності. Проте, якщо аналізувати не тільки емісійний період, а й період 
перед емісійної діяльності підприємства-емітента (підготовчий період), то в цьому випадку 
загрози можливих змін у “правилах гри” набувають більш реального характеру.

Тривалість підготовчого періоду є фактором витрат часу та ресурсів. Ці витрати стають 
доцільними, виправданими при досягненні необхідного кінцевого результату емісійного 
процесу -  залучення необхідних інвестиційних коштів. Й, навпаки, зазначені витрати часу та 
ресурсів (грошових, трудових та інших) стають втратами для підприємства при недосягненні 
інвестиційної цілі в межах проекту фондового ринку. Більш того, виникає відомий для 
економістів ефект втраченої вигоди -  як через нереалізацію планового інвестиційного проекту, 
так і через відмову в рамках певного періоду часу від розробки та реалізації альтернативного 
інвестиційного проекту.

Отже для підприємства-емітента з позиції ризиків змін “правил гри” найбільшого 
значення набуває не його діяльність безпосередньо в період проведення емісії, а та діяльність, 
яка може бути названа як підготовка до проведення емісії. В даному аспекті головного значення 
набуває фактор часу -  тривалість підготовчого періоду.

Залучення підприємством інвестиційних коштів через систему фондового ринку 
характеризується наявністю фактора невизначеності, що виявляє себе на рівні підприємств- 
інвееторів, фондового ринку в цілому, регуляторної діяльності держави. На цих рівнях 
формуються й відповідні загрози для підприємства щодо успішності проведення емісії, а 
також перспектив після емісійної діяльності. Основними складовими системи фінансово- 
інвестиційних ризиків підприємства-емітента виступають ризики помилкової стратегії, 
ризики поточної діяльності на фондовому ринку, ризики опортуністичної поведінки 
менеджерів підприємства-емітента та ризики змін у “правилах гри”. Зазначена система 
ризиків є динамічною системою, тому дослідження процесу її еволюції може бути одним із 
перспективних напрямків подальших наукових досліджень за цією проблематикою.
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УДК 657.6 

Петрик О.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОСТУЛАТІВ АУДИТУ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ
РОЗВИТКУ ЙОГО ТЕОРІЇ

Розвинуто інтерпретацію класичних постулатів The interpretation of classical postulates of
аудиту та запропоновано нові підходи до аудиту, auditing has been developed and the new
виходячи із сучасних реалій аудиторської діяльності. approaches to auditing have been offered.

Неодмінною умовою подальшого успішного розвитку аудиторської діяльності в 
Україні та у зарубіжних країнах є поглиблення та удосконалення його теоретичних 
положень, які досить часто є обгрунтуванням та поясненням практичного аудиторського 
досвіду. Одним із важливих напрямів розвитку теорії аудиту є удосконалення та 
доповнення його постулатів.

Вперше до проблеми створення теоретико -  методологічних основ аудиту привернули 
увагу в 1961 р. американські вчені Р. К. Мауц та X. А. Шараф, які запропонували низку 
постулатів. Під "постулатом" розуміють істину, як таку, поки вона не буде спростована. 
Згідно із Словником російської мови С. У. Ожегова, постулати -  "це вихідні припущення, 
які приймаються без доказів" [1, с. 505]. Тобто постулати -  це аксіоматичні ствердження, які 
визначають напрями діяльності аудитора, які вважаються правильними до тих пір, поки не 
доведено протилежне.

Отже, основоположниками постулатів аудиту стали X. А. Шараф і P. К. Мауц, які 
сформулювали вісім головних постулатів. Це стало поштовхом до подальших наукових 
досліджень. Над проблемою доповнення і удосконалення постулатів працювали Т. Лі в 
1982 р. та Джек С. Робертсон в 1985 p., які запропонували ще два постулати аудиту. Згодом, 
у 1993 р. професор Я. В. Соколов зробив спробу модернізувати існуючі раніше постулати 
аудиту, та запропонував нову версію постулатів, які, на його думку, найбільш прийнятні для 
застосування у Росії. Результати цих досліджень було опубліковано в статті "Десять 
постулатів аудиту" [2, с.36-38]. Проте, запропоновані Я.В.Соколовим наукові викладки не 
знайшли широкого обговорення і відображення у роботах інших вчених та стандартах 
аудиту. Усе це свідчить про необхідність подальшого наукового пошуку щодо можливості 
удосконалення постулатів аудиту.

Проведемо критичний аналіз восьми класичних постулатів аудиту P. К. Мауца та 
X. А. Шарафа [3, с. 87-91] та оцінку можливості їх реального дотримання у вітчизняній 
аудиторській практиці, удосконалення теоретичного формулювання.

1. Фінансова звітність і фінансові показники можуть бути перевірені.
Призначення аудиту полягає в тому, щоб перевірити надану підприємством фінансову 

звітність і висловити свою думку про неї. У Законі України "Про аудиторську діяльність" у 
статті 11 сказано, що публічна бухгалтерська звітність повинна бути перевірена аудитором. 
Контроль звітності аудитором передбачений також Міжнародними стандартами аудиту і 
низкою інших законодавчих актів. Тому цей постулат важко визнати помилковим, оскільки 
в противному випадку нівелюється суть аудиту і його мета. Однак, можуть траплятися 
випадки, коли перевірка фінансової звітності аудитором дуже ускладнюється або стає 
практично не можливою. За таких умов першочерговим для аудитора є з ’ясування 
можливості проведення аудиту. Це виникає у випадку неналежного ведення і організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві-клієнті, пропуску великої кількості інформації або 
її втрати з різних причин, неадекватного відображення здійснених господарських операцій, 
занедбаності ведення бухгалтерського обліку, неможливості створення цілісної уяви
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аудитора про ведення обліку і складання звітності на підприємстві. У такому випадку 
аудитор складає не аудиторський висновок, а дає відмову від думки, оскільки він не в змозі 
висловити об’єктивну думку про достовірність звітності.

Імовірність того, що аудитор не зможе перевірити фінансову звітність підприємства 
майже зводиться до нуля дією Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні" від 16.07.99 p. № 996-XIV, який зобов’язує всі підприємства, без 
винятку, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, вести 
бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством. За 
організацію ведення бухгалтерського обліку відповідають керівник і головний бухгалтер 
підприємства, які у випадку його недбалого ведення або втрати даних повинні вжити 
відповідних заходів по відновленню бухгалтерського обліку, приведенню його у 
відповідність до фактичного стану і наявності активів, капіталу і зобов’язань, складанню 
фінансової звітності відповідно до встановлених вимог П(С)БО.

Викладене вище означає що, правильність цього постулату підкріплюється не тільки 
логікою, а і практикою застосування на основі чинного законодавства України.

2. Конфлікт інтересів аудитора і адміністрації не є неминучим.
Під цим постулатом Мауц і Шараф розуміли, що аудитор і адміністрація, апарат 

управління, як правило прагнуть однієї мети -  дотримання діючого законодавства, 
надання вірної і неупередженої інформації користувачам фінансової звітності. Тому 
тривалий час так і вважалось, що конфлікт між адміністрацією і аудитором 
малоймовірний, хоча в деяких випадках можливий. У 70-х роках XX сторіччя ця думка 
дещо змінилась, оскільки аудиторами були виявлені численні факти зловживань, 
шахрайства, обману, викривлення звітності у результаті навмисних дій адміністрації 
(керівництва) окремих підприємств. Запропонувавши нове трактування цього постулату 
Дж. Робертсон вважає, що, навпаки, завжди існує імовірність зіткнення інтересів аудитора 
і керівників підприємства, яке перевіряють [4, с. 18]. Дійсно, аудитори в процесі 
аудиторської перевірки здійснюють певні аудиторські процедури, спрямовані на 
виявлення обману і помилок, які суттєво впливають на фінансову звітність. Проте, якщо 
помилки і порушення не були виявлені, то аудитор повинен погодитись із тим, що 
потенційний конфлікт не став реальним.

Р. Адамс як приклад конфліктів інтересів, наводить наступні ситуації:
1) адміністрація проводе навмисну політику обману зовнішніх утримувачів акцій і 
кредиторів; 2) адміністрація свідомо маніпулює сумами доходу та іншими даними, які 
входять до звітності, для підвищення власної винагороди; 3) аудитор та адміністрація не 
можуть дійти згоди з приводу вибору або застосування облікової політики чи облікових 
стандартів [3, с. 88]. У таких ситуаціях адміністрація може спробувати відмовитись від 
послуг теперішнього аудитора та звернутись до іншого, який погоджується з її обліковою 
політикою і підтвердить фінансову звітність. Звичайно, такі кроки є протизаконними і 
суперечать правилам аудиторської етики.

Проводячи перевірку фінансової звітності підприємства, аудитор не повинен 
виходити з того, що кожен керівник нечесний, є порушником, але разом з тим і не 
повинен вважати, що керівник (адміністрація) абсолютно чесні і не допускають помилок у 
своїй роботі. Це означає, що аудитор повинен знайти рівновагу між довірою і недовірою 
до адміністрації, відноситись до звітів, що перевіряються, з розумним скептицизмом, 
збирати необхідні аудиторські докази, на основі яких складати свій висновок.

Оскільки, як відомо, повинна в першу чергу діяти "презумпція невинності", то, на 
нашу думку, більш коректним формулюванням даного постулату є його викладення у 
редакції Мауца і Шарафа, які вважають, що конфлікт між аудитором і адміністрацією не є 
неминучим.
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3. Фінансова звітність та інша інформація, яка підлягає перевірці, не містить 
обумовлених таємною змовою помилок або інших незвичних викривлень.

Цей постулат тісно пов’язаний з двома попередніми і є їх логічним продовженням. 
Плануючи аудиторську перевірку і конкретні процедури контролю, аудитор не повинен 
виходити з того, що фінансова бухгалтерська звітність містить суттєві неточності, 
викривлення. В противному випадку аудитор має запланувати суцільну аудиторську 
перевірку всіх облікових регістрів, первинних документів для того, щоб виявити 
викривлення, в існуванні яких він заздалегідь був упевнений. Такий підхід 
невиправданий, оскільки безпідставно збільшує трудомісткість перевірки, її вартість та 
час проведення, але мало чим підвищує її ефективність. Тому третій постулат дає 
можливість і право аудитору проводити вибіркову перевірку і основну роботу спрямувати 
на оцінку (тестування) надійності системи внутрішнього контролю підприємства і 
системи його бухгалтерського обліку.

Разом з тим, Мауц і Шараф відзначають: "Цей постулат не звільняє аудитора від 
відповідальності за невиявлення викривлень, обумовлених таємною змовою або ін ти ми 
аномаліями. Коли, наприклад, зловживання були досить очевидними, що аудитор міг без 
особливих зусиль виявити їх шляхом звичайного тестування (тобто перевірок, метою яких 
є виявлення рядових помилок), він не може бути виправданим у випадку, коли його 
перевірки були настільки недостатні, що не виявили їх" [3, с. 89].

Аудитор повинен без упередження ставитись до звітності, що перевіряється, до 
керівництва підприємства і разом з тим забезпечити належну якість перевірки, оскільки 
він несе відповідальність за добросовісність у роботі, об’єктивність і обґрунтованість 
своїх висновків.

4. Задовільна система внутрішнього контролю усуває можливість невідповідностей 
(порушень правил роботи).

З метою дослідження суті даного постулату необхідно чітко визначитись, що слід 
розуміти під "системою внутрішнього контролю". Система внутрішнього контролю 
підприємства являє собою комплекс заходів, адміністративних та структурно- 
організаційних елементів, які в своїй сукупності спрямовані на упередження та виявлення 
помилок (порушень) (у тому числі в сфері бухгалтерського обліку і звітності), а також 
проведення своєчасних коригувань суттєвих помилок у процесі обробки інформації.

З точки зору теорії даний постулат можна вважати бездоганним. Теоретично це 
пояснюється тим, що чітко налагоджена система внутрішнього контролю повинна 
виключати можливість здійснення помилок і зловживань. Проте, як свідчить вітчизняний і 
зарубіжний досвід, у практичній роботі це майже не реальна ситуація. Аудиторські 
перевірки доводять, що чим досконаліша система внутрішнього контролю, тим більш 
вишукані методи вчинення протиправних дій застосовуються порушниками, в тому числі 
при викривленні фінансової звітності, здійсненні економічних зловживань.

Вважається, що помилку викрити набагато простіше, ніж умисне зловживання, 
шахрайство, оскільки останні, як правило, приховуються і вуалюються. Аудитор не може 
повністю виключати наявність помилок у бухгалтерському обліку і звітності 
підприємства-клієнта навіть при досить надійній системі внутрішнього контролю. Цей 
висновок обґрунтую виходячи із суті і методики визначення аудиторського ризику. 
Доведено, що: аудиторський ризик завжди існує (він ніколи не дорівнює нулю); однією із 
складових аудиторського ризику є ризик контролю, на який впливає оцінка надійності 
системи внутрішнього контролю. Отже, якщо припустити, що система внутрішнього 
контролю не допускає наявності помилок, то це автоматично означає, що аудиторський 
ризик дорівнює нулю (чого бути не може).
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Наведені аргументи є ще одним доказом правильності пропозиції Дж. Робертсона 
щодо заміни в постулаті слова "усуває" на слово "зменшує". З урахуванням цього 
зауваження постулат має таке формулювання: "Задовільна структура системи
внутрішнього контролю зменшує імовірність помилок і порушень".

Отже, основне змістовне навантаження цього постулату слід розуміти в тому, що 
аудитор повинен оцінити ступінь довіри до системи внутрішнього контролю 
підприємства, і виходячи з рівня її надійності планувати і здійснювати аудиторські 
процедури.

5. Постійне дотримання загальноприйнятих принципів обліку дозволяє створити 
об’єктивну уяву про фінансовий стан і результати господарської діяльності.

Одне із найважливіших завдань аудитора -  підтвердження точності інформації, яка 
міститься у фінансовій звітності. Виникають питання: відносно чого, яких стандартів і 
норм цю точність можна визначити; які дані вважати точними, а які не точними? Оскільки 
не існує аудиторського нормативу (ні в міжнародній, ні у вітчизняній практиці) щодо 
визначення точності, то аудиторам доцільно орієнтуватись на загальноприйняті принципи 
бухгалтерського обліку, визначені Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, 
Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", 
національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У зазначених 
документах викладені основоположні принципи ведення бухгалтерського обліку і 
складання звітності, дотримання яких обов’язкове для всіх підприємств, установ і 
організацій. Проте, аудитору слід пам’ятати, що за міжнародними і національними 
стандартами обліку підприємства мають право обирати (формувати) свою облікову 
політику на основі загальноприйнятих принципів, з умовою, що вона не буде суперечити 
їм. Наприклад, підприємство самостійно визначає метод нарахування амортизації, метод 
оцінки запасів (FIFO, LIFO, середньозважена) та інші елементи облікової політики. Крім 
того, допускаються відхилення від стандартів обліку у випадках, коли це забезпечує 
надання більш реальної і достовірної інформації у звітності підприємства про його 
фінансове становище. Тобто, облікова політика, яка є найбільш прийнятною, повинна 
дотримуватись послідовно та неухильно, оскільки тільки за цієї умови звітність буде 
вірною та об’єктивною.

Мауц і Шараф відзначають: "Відмова від цього принципу позбавила б аудитора 
підстав стверджувати, що фінансовий стан і результати діяльності представлені у 
фінансовій звітності об’єктивно. Без загальноприйнятого керівництва думка аудитора 
може стати настільки суб’єктивною, що не буде мати ніякої цінності для будь-кого" [З, 
с. 90].

Тому, зважаючи на те, що підприємство має право самостійно обирати облікові 
методи та при наявності обґрунтованих підстав змінювати їх, для аудитора важливо при 
підтвердженні точності звітності, впевнитись у постійності дотримання облікової 
політики підприємством протягом звітного періоду. Виходячи з викладених міркувань, 
пропоную викласти п ’ятий постулат Мауца і Шарафа у такій редакції: "Послідовне 
дотримання загальноприйнятих принципів обліку та постійність облікової політики дає 
можливість аудитору отримати точну і об’єктивну уяву про фінансовий стан і результати 
господарської діяльності".

Слід зважати на те, що у міжнародні і національні стандарти обліку постійно 
вносяться зміни і доповнення, вводяться в дію нові стандарти. Тому аудитор при перевірці 
фінансової звітності повинен впевнитись у дотриманні підприємством тих стандартів і 
загальноприйнятих принципів, які діяли у  звітному періоді, що контролюється.

6. Те, що було справедливим для підприємства у минулому, буде справедливим і в 
майбутньому, якщо немає доказів протилежного.
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Цей постулат ґрунтується на одному із основоположних принципів обліку -  
принципі безперервності діяльності, викладеному в п. 18 П(С)БО 1. Зазначений принцип 
безперервності діяльності передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи 
з припущення, що його діяльність триватиме далі. Автори даного постулату (Мауц і 
Шараф) вважають, що аудитору важливо перевірити не тільки дотримання принципу 
безперервності діяльності, а й інші більш широкі аспекти, такі як послідовність 
управлінських рішень, що приймаються, прогнози і передбачення на декілька звітних 
періодів наперед, інші припущення щодо майбутньої діяльності підприємства. Якщо цей 
принцип і постулат не дотримуються, то втрачає сенс проведення більшості аналітичних 
процедур та прогнозування.

Міжнародний стандарт аудиту(МСА) 570 "Безперервність" покладає на аудиторів 
відповідальність за надання гарантії постійності діяльності підприємства у майбутньому 
(не менше одного року). Концепція діючого підприємства полягає в тому, що фінансова 
звітність складається виходячи з припущення про те, що підприємство має здатність до 
продовження діяльності і вона буде здійснюватись у найближчому майбутньому; що у 
підприємства немає ні намірів, ні необхідності в ліквідації або суттєвому зменшенні 
масштабів діяльності; а якщо такі наміри або необхідність існують, то звітність 
підприємства повинна складатись за іншими принципами, які необхідно висвітлити 
окремо.

При складанні звітності бухгалтер підприємства робить ряд припущень щодо 
майбутнього на підставі фактичних даних за звітний або попередні періоди. Це такі 
припущення: 1) розрахунок резерву сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості;
2) оцінка строку служби основних засобів і їх економічної корисності; 3) оцінка 
застарілих запасів; 4) розрахунок резерву по невирішених претензіях і судових справах.

Аудитору необхідно здійснити спеціальні аудиторські процедури, спрямовані на 
підтвердження можливості подальшого функціонування підприємства. Особливу увагу 
слід приділити оцінці подій, які сталися після дати складання балансу. Якщо будуть 
отримані докази того, що підприємство не зможе продовжувати свою діяльність у 
найближчому майбутньому, то це повинно знайти відображення в аудиторському звіті і 
висновку. Певна річ, аудиторський звіт не може сприйматись користувачами як 
абсолютна гарантія життєздатності підприємства в силу існування аудиторського ризику.

Дж. Робертсон на підставі даного постулату дійшов висновку, що відповідальність 
аудиторів за прогнози на майбутнє обмежена. Аудитори відповідають за рішення, 
вироблені на основі інформації, доступної на момент їх прийняття [4, с. 21].

Досить своєрідний підхід до трактування даного постулату представлено 
С. М. Бичковою, яка вважає, що аудиторська перевірка не може бути останньою; після неї 
через певний час, у наступному періоді, повинна бути, як мінімум, ще одна перевірка [5, 
с. 9]. Таке тлумачення не коректне, оскільки наступна аудиторська перевірка може не 
проводитись через відсутність: а) законодавчих вимог здійснення обов’язкового аудиту; 
б) небажання підприємства запрошувати аудитора для добровільної перевірки. Разом з 
тим, принцип безперервності діяльності цілком може бути витриманий.

Тому поділяю формулювання даного постулату Мауцом і Шарафом, яке у їх викладі 
найбільш точне і лаконічне.

7. Якщо перевірка фінансової інформації виконується з метою висловлення 
незалежної думки, то діяльність аудитора регламентується виключно його 
повноваженнями.

Неодмінною умовою довіри до аудиторського висновку та до перевіреної фінансової 
звітності є незалежність аудитора від підприємства-клієнта. Це загальновизнане
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обов’язкове правило аудиторської практики. Тому сьомий постулат сформульований 
Мауцем і Шарафом є теоретично абсолютно вірним. Проте на практиці виникають деякі 
проблеми по його дотриманню.

Зарубіжний та вітчизняний досвід свідчать про те, що часто паралельно з аудитом 
звітності аудитори надають підприємству послуги по складанню звітності і веденню 
бухгалтерського обліку; проводять консультації з питань оподаткування; здійснюють 
загальне фінансове обслуговування та супровід. Іноді аудиторські фірми створюються 
шляхом організаційного перетворення відомчих контрольно-ревізійних служб, які потім 
контролюють "свої", раніше підлеглі їм підприємства. Відомі випадки, коли окремі 
аудиторські фірми за мізерну оплату видавали позитивні аудиторські звіти, або чисті 
підписані бланки цих звітів підприємствам, звітність яких вони не перевіряли.

Це свідчить, що існують суттєві проблеми дотримання аудиторами правил 
професійної етики і, зокрема, принципу незалежності.

Контроль за дотриманням незалежності аудитора мають здійснювати Аудиторська 
палата України та Спілка аудиторів України.

Отже, щодо сьомого постулату Мауца і Шарафа випливає висновок, що аудитор у 
своїй професійній діяльності повинен керуватися виключно правилами аудиторської 
етики та нести відповідальність за незалежність і об’єктивність своєї думки про фінансову 
звітність не тільки перед підприємством-клієнтом, а в першу чергу перед зовнішніми 
користувачами її, перед суспільством та професійними організаціями.

8. Професійний статус незалежного аудитора адекватний його професійним 
обов’язкам.

Мауц і Шараф коментують: "на цьому постулаті основана концепція належної 
ретельності, вимога ставити роботу з клієнтом вище особистих інтересів і дотримуватись 
стандарту професійної компетентності" [3, с. 91].

• Цей постулат тісно пов’язаний з попереднім і є його продовженням. Аудитор 
зобов’язаний проводити аудиторську перевірку на високому професійному рівні, з 
належною якістю; дотримуватись Кодексу професійної етики. Аудитори повинні сприяти 
розвитку своєї професії, підвищенню її престижу і поваги у суспільстві. їм необхідно 
чітко дотримуватись професійних обов’язків, визначених статтею 23 Закону України "Про 
аудиторську діяльність".

Аудитори повинні виконувати всі умови договору на проведення аудиту, надавати 
свої послуги якісно і в обумовлені строки. У противному разі вони можуть бути 
притягнуті замовником до відповідальності (кримінальної та адміністративної) за 
недбалість (на основі договору) та іншими третіми особами (користувачами звітності), 
яким було завдано шкоди через неякісну аудиторську перевірку, неадекватний дійсності 
аудиторський висновок.

Це питання у вітчизняному законодавстві недостатньо врегульоване. Труднощі 
також полягають у тому, що Аудиторська палата України (АГГУ) лише здійснює розробку 
методичних роз’яснень по застосуванню MCA, які визнано АПУ у якості національних. 
Тому, для забезпечення в Україні відповідності професійного статусу аудитора його 
професійним обов’язкам, необхідно провести велику роботу з удосконалення 
нормативного та законодавчого регулювання питань аудиту, страхування аудиторської 
діяльності, в тому числі страхування відповідальності аудитора. З цією метою 
аудиторським фірмам України слід створити загальнодержавний страховий фонд (резерв) 
шляхом щорічних (щоквартальних) відрахувань. Призначенням коштів цього фонду може 
бути покриття штрафних санкцій, претензій, пред’явлених замовниками до аудиторів 
(аудиторських фірм).
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Викладені вище вісім постулатів Мауда і Шарафа складають філософію аудиту. 
Вони стали теоретичною основою аудиторської діяльності і відправною точкою для 
подальших досліджень у сфері аудиту. Над цим свого часу працювали Дж. Робертсон та 
Т. А. Лі, Флінт, Я. В. Соколов, В. В.Скобара, В. С. Рудницький. Проте внесені ними 
пропозиції мали певні недоліки та неточності.

У розвиток висловлених раніше критичних зауважень, коментарів, доповнень та 
уточнень формулювань постулатів, які розглянуто вище, пропоную три нових постулати 
аудиту:

1*. Систематичне проведення зовнішнього і внутрішнього контролю якості роботи 
аудитора підвищує ефективність аудиторської перевірки звітності та надійність її 
результатів.

2. Дотримання аудитором положень міжнародних, національних та 
внутрішньофірмових стандартів аудиту забезпечує належний рівень методики і організації 
аудиторської перевірки.

3. Використання комп’ютерних інформаційних систем і технологій не впливає на 
цілі аудиту, проте змінює способи застосування аудиторських процедур.

На підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що теоретики та 
практики аудиту в України повинні зробити свій внесок у розвиток теорії аудиту на базі 
світового доробку, враховуючи національні особливості ведення обліку, складання 
звітності, здійснення аудиторських перевірок, вимог Міжнародних стандартів аудиту.
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УДК 336.225.67 

Соловйова Л.О.

МОНІТОРИНГ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА -
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Розглядається проблема удосконалення 
системи збору, обробки та ефективного 
використання інформаційних ресурсів про клієнта 
з урахуванням досвіду податкової служби, а 
також досвіду інших країн світу у сфері 
податкової практики, запропоновано заходи щодо 
подальшого їх розвитку.

The problem of improving the system of collection, 
treatment, and effective use of information resources 
about the client, taking into account the experience of 
tax service as well as the experience of other countries 
of the world in the sphere of tax practice, has been 
considered. Some measures on the further development 
of the information resources have been offered.

З метою забезпечення максимального наповнення дохідної частини бюджету постає 
питання поліпшення системи адміністрування податків, що передбачає постійний контроль за 
своєчасністю та повнотою їх сплати суб’єктами підприємницької діяльності. Основним 
джерелом наповнення бюджету повинно стати усвідомлення платниками податків 
об’єктивної необхідності сплати податків, а основною функцією спеціалізованих державних 
податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків -  індивідуальне податкове 
супроводження великих платників податків шляхом здійснення постійного моніторингу їх 
господарської діяльності та упередження можливих порушень в сфері оподаткування [ 1 ].

У роботі по податковому супроводженню великих платників податків податкова служба 
України консультується та тісно співпрацює з Світовим банком і Міжнародним валютним 
фондом. Надають допомогу Україні також фахівці Міністерства фінансів Нідерландів. 
Вивчаючи роботу податкової та митної служби Нідерландів в рамках угоди про 
співробітництво та технічну допомогу між ДПА України і Податковою та митною службою 
Нідерландів проводиться комплекс заходів у напрямку вдосконалення роботи з великими 
платниками. Основна проблема, яка виникла при створенні офісів великих платників податків 
в Україні -  це збір інформації про клієнта.

Одним із важливих завдань галузевої команди спеціалізованої державної податкової 
інспекції по роботі з великими платниками податків (СДПІ ВПП) є отримання , узагальнення 
та ефективне використання інформації про платника податків для формування його образу як 
клієнта СДПІ ВПП та забезпечення індивідуального підходу. Відібрані за критеріальними 
показниками великі платники групуються за галузевими ознаками. Галузева структура 
спеціалізованої інспекції дає можливість організувати на новому рівні адміністрування 
податків, проводити якісний аналіз фінансово-господарської діяльності, налагодити 
партнерські відносини між платниками податків і податковою службою.

Індивідуальне податкове супроводження великих платників податків направлено на 
виконання першочергових завдань:
-  досягнення повної (100 відсоткової) сплати податкових зобов'язань за рахунок 

постійного податкового супроводження великих платників;
-  упередження виникнення податкового боргу (моніторинг фінансового стану платника 

податків, аналіз платоспроможності клієнта);
-  розширення бази оподаткування (збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів за 

рахунок орієнтації роботи на упередження вчинення злочинів у сфері оподаткування; 
виявлення та руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань, ухилення від 
оподаткування та фактів шахрайства).

Розглянувши три складові частини індивідуального податкового супроводження ВПП 
потрібно в контексті з присутністю у окремих суб’єктів підприємницької діяльності 
психологічного фактору. Розв’язання вказаної задачі дасть змогу створити інформаційні
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портрети підприємств по галузях, поліпшити фінансовий стан підприємств шляхом 
застосування диференційованого підходу до підприємств кожної галузі. Крім того, така 
робота дасть змогу вивести середні показники по групах підприємств, що дасть дані для 
розвитку задач реального прогнозування рівня надходжень до бюджету, моделювання змін в 
податковому законодавстві, організація ефективної системи відбору платників для 
проведення документальних перевірок.

Формування інтегрованого образу клієнта (ЮК), як елемента індивідуального 
податкового супроводження, створення ЮК -  дуже довга і кропітка робота і потребує сил 
всіх членів галузевих відділів і других структурних підрозділів С ДІЙ п о  роботі з ВПП.

ЮК -  це детальний опис платника податків, історії його фіскальної поведінки, 
фінансово-господарської діяльності і актуальних проблем, пов'язаних з оподаткуванням. 
Іншими словами -  це поєднання всієї інформації про клієнта. ЮК створюється на основі 
інформації, отриманої з різних джерел як внутрішніх так і зовнішніх. Внутрішня інформація -  
інформація, отримана податковими органами самостійно в процесі виконання ними 
контрольних функцій. Зовнішня інформація -  інформація про суб’єкти підприємницької 
діяльності, отримана податковими органами від контролюючих, правоохоронних органів, 
органів державної реєстрації та інших третіх осіб.

Координатор -  найбільш досвідчений в питаннях галузевої специфіки оподаткування 
клієнта головний державний податковий ревізор-інспектор, який є контактною особою у 
взаємовідносинах клієнта з органами державної податкової служби; забезпечує координацію і 
організацію роботи фахівців робочої групи податкового супроводження великих платників 
податків та інших підрозділів Дії! по податковому супроводженню закріпленого за ним кола 
великих платників податків. Клієнт -  великий платник податків у взаємовідносинах з 
органами державної податкової служби. [ 1 ].

Координатор для формування ЮК використовує всю наявну в СДШ ВПП інформацію 
про платника податків.

Методичні рекомендації щодо формування інтегрованого образу клієнта направлені на 
підвищення рівня індивідуального податкового супроводження ВПП , впровадженні в СДШ і 
рекомендуються використовуватись в організації робот із іншими категоріями платників 
податків в підпорядкованих органах державної податкової служби.

В інспекції проведена робота із створення податкової моделі клієнта. Податкова модель 
клієнта -  це сукупність табличних і графічних матеріалів, які відображають основні показники 
діяльності платників податків і взаємозв'язку між ними. В основу податкової моделі 
встановлений аналіз динамічних рядів економічних показників діяльності підприємства, які 
впливають на формування податкових зобов'язань. У першу черіу аналізу підлягають 
показники податкової звітності платника по основних видах податків. Елемент податкової 
моделі підприємства А приведено на рис. 1. На основі динамічних рядів таблиці за даними 
декларації ПДВ формується графічний матеріал з використанням елементів математичного 
аналізу. По осі X -  періоди звітності, по осі У -  значення показників. На підставі цих даних 
будується рівняння регресії і визначається лінія тренда. При цьому визначаються чинники, які 
мали вплив на об'єм і динаміку податкових зобов'язань в минулих періодах і робляться 
допущення на наявність і обсяг цих чинників в майбутньому періоді. Ці матеріали готуються 
координаторами на засідання робочих груп і комісії по збиткових підприємствах.

Для більш повного розуміння природи фінансово-господарських відносин клієнта СДШ 
ВПП необхідно розглядати, як економічну одиницю -  сукупність юридично зв’язаних з 
головним підприємством філій, структурних підрозділів, дочірніх підприємств, акціонерів, 
засновників та інших пов’язаних осіб. Це дозволить відстежувати товарно-грошові потоки, 
формування цін, передбачити зміну економічної політики на підприємстві та попереджувати 
можливу появу схем ухилення від оподаткування.
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Рис.І Елемент податкової моделі підприємства .

. Створення єдиного інформаційного фонду, систематизація і уніфікація всіх показників 
діяльності великого платника на основі внутрішньої інформації є складовою частиною 
інформаційної моделі побудованою з використанням веб-технологій. Інформаційна модель це 
інтранет сайт -  внутрішній сайт інспекції. Розробка такого сайту викликано необхідністю 
створення єдиного інформаційного простору на основі внутрішньої інформації.

Для виконання основних завдань, що стоять перед СДГП ВПП, координатору необхідно 
підтримувати інформацію, яка використовується при формуванні ЮК, в актуальному стані. Для 
чого потрібно:
-  постійно оновлювати інформацію про клієнта;
-  виявляти схеми приховування отриманих доходів, мінімізації податкових зобов’язань та 

ухилення від оподаткування, розробляти заходи по протидії їм;
-  підвищувати рівень достовірності інформації -  зіставляти та перевіряти отриману 

інформацію (митних органів, прикордонників, органів ДАІ тощо) шляхом надання запитів, 
проведення зустрічних перевірок, опитувань посадових осіб тощо;

-  здійснювати моніторинг податкових ризиків, розробляти заходи по протидії та усуненню 
причин, які сприяють порушенням податкового законодавства, контролювати 
результативність проведених заходів;

-  розробляти заходи щодо упередження виникнення фактів мінімізації податкових 
зобов’язань та шахрайства.

З метою аналізу інформацію про великого платника податків та на згідно методичних 
рекомендацій щодо формування інтегрованого образу великого платника податків інформація 
групується по розділам:

1) паспорт платника: повна назва СПД; юридична адреса; фактична адреса; 
ідентифікаційний код; дата реєстрації в державних органах; розмір статутного фонду;
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засновники: Ш.Б., ідентифікаційний код; внески; дані про посадових осіб: П.І.Б., 
ідентифікаційний код; основні види діяльності; наявність ліцензій; номер та дата видачі 
свідоцтва ПДВ.

2) структура економічної одиниці: схема організаційної структури економічної одиниці, 
місцезнаходження та ознак консолідованої сплати податків окремими її елементами; 
наявність філій, представництв та інших елементів економічної одиниці за кордоном; 
паспорти елементів економічної одиниці

3) аналіз фінансово -  господарської діяльності: характеристика виробництва (основної 
діяльності) (опис технологій, що використовуються, стан основних фондів, використання 
проектної потужності; рівень рентабельності тощо); аналіз руху грошових потоків

4) аналітична інформація в галузевому розрізі:
макроекономічний рівень, тобто аналіз роботи галузі (аналіз податкового навантаження 

підприємств галузі; аналіз фінансового стану підприємств галузі, аналіз фінансового 
результату роботи галузі; аналіз рентабельності (збитковості), аналіз тарифної та цінової 
політики підприємств галузі; аналіз результатів економічних експериментів, які передбачають 
пільгові умови оподаткування);

мікроекономічний рівень, або місце підприємства в галузі (аналіз/порівняння з середньо 
галузевими показниками податкового навантаження підприємства, аналіз/порівняння з 
середньо галузевими показниками тарифної та цінової політики підприємства, аналіз / 
порівняння з середньо галузевими показниками результатів економічних експериментів, які 
передбачають пільгові умови оподаткування, аналіз/порівняння з середньо галузевими 
показниками рентабельності або збитковості).

5) аналіз бухгалтерської звітності: аналіз динаміки виробництва та реалізації продукції в 
порівнянні з попереднім періодом; аналіз витрат, їх сгруктури і динаміки; аналіз втрат від 
наданих пільг, розстрочок бюджетних платежів та ефективність їх використання;

6) платіжна поведінка: аналіз податкового навантаження та рівня сплати платежів до 
бюджету -  надходження коштів до бюджету по видах платежів аналізується як у динаміці, 
так і за їх питомою вагою у загальному підсумку платежів; аналіз податкового боргу в розрізі 
основних податків проводиться в порівнянні з минулим періодом; своєчасність та повнота 
сплати податків [1]

Електронна база інтегрованого образа клієнта розміщується на внутрішньому сайті 
СДПІ. На сторінці „галузеві команди” в розділі „податкова поведінка” накопичуються бази 
даних автоматизованої обробки аналітичної інформації щодо аналізів діяльності платників. 
Приклад аналітичної інформації по ВПП макроекономічного рівня щодо аналізу податкового 
навантаження підприємства галузі в порівнянні за 2001 рік і 1-е півріччя 2002 року 
приведений на рис 2.

Таблиця 1
Розрахунок податкового навантаження ВПП

Назва сфери, назва 
відділу, назва 

галузі, 
підприємства

Валовий 
доход за 2001 

рік (стр.11 
декларації)

Нарахува
ння 

всього за 
2001 рік

Податкове 
наванта
ження за 
2001 рік

Валовий 
доход за 2002 

рік (стр. 11 
декларації)

Нарахува
ння всього 

за 2002 
року

Податкове 
наванта
ження за 
2001 рік

ВИРОБНИЧА
СФЕРА

Відділ податкового 
супроводження 

підприємств 
машинобудування

ВПП 324269,80 2916,23 0,90% 520325,10 4645,92 1,12

Економічний вісник НГУ 2 0 04  № З 105



B R A N C H  A N D  C O R P O R A T E  F IN A N C E S

Розрахунок податкового навантаження формується автоматизовано використовуючи бази 
даних податкової звітності та бази даних карток особових рахунків платників. Згідно 
розрахункових даних таблиці податкове навантаження ВПП за 2002 рік збільшилось в 
порівнянні з відповідним періодом 2001 року у зв’язку з зростанням валового доходу за 
відповідний період і збільшенням нарахування за відповідний період, інформація щодо 
діяльності платника податків аналізується координатором, узагальнюється та розміщується в 
комп’ютерній базі ЮК.

Поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства рекомендується 
проводити на великому підприємстві, платежі надходжень до бюджету якого є вагомим 
внеском до загального обсягу надходжень до бюджету України, а підвищення стійкості відіграє 
певну роль для відповідної галузі і регіону розміщення.

Таким чином, робота підрозділів спеціалізованих інспекцій щодо роботи з великими 
платниками повинна бути направлена на подолання психологічного фактору. її акцентом 
повинно стати постійне спостереження та контроль за фінансово -  господарською діяльністю 
клієнта.

Податкові органи повинні бути якомога раніше поінформовані про можливі випадки 
порушення податкового законодавства та відповідно реагувати на них належними діями, у тому 
числі передбачити та упереджувати можливі порушення податкового законодавства. Крім 
цього, відчуття платником податків того, що податковий орган знає про нього практично все, 
починаючи від моменту створення, підвищує свідомість платника. Свідомість платника 
податків -  це виконання своїх податкових зобов’язань своєчасно та в повному обсязі.

Отже, одним із важливих завдань є отримання, узагальнення та ефективне використання 
інформації про платника податків для формування його податкового образу як клієнта СДГП 
ВПП та забезпечення індивідуального підходу.
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ЕКОНОМІКА 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УДК 628.33

Недодаєва Н.Л., Шолда О.О., Григорюк М.Є.

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПЛАТИ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ В
УКРАЇНІ

Розглянуто різні точки зору на механізм 
формування системи управління природо
користуванням. Визначено економічну сутність 
сплати за забруднення навколишнього 
середовища. Проведено аналіз нормативних 
документів та існуючого стану сплати за 
забруднення.

Different points of view on the mechanism of 
forming the system of resource management have 
been considered. The economic nature of payments 
for environmental contamination has been defined. 
The analysis of the normative documents and of the 
present state o f things with payments for 
environmental contamination has been made.

У широкому спектрі науково-технічних проблем значна увага повинна приділятися 
питанням охорони навколишнього середовища в промислових регіонах. Це зумовлене 
масштабами техногенного забруднення і підвищенням соціальної значущості 
природоохоронних робіт. У науковому потенціалі екологічного профілю у вугільній 
промисловості проблема раціонального використання водних ресурсів є найбільш складною і 
неопрацьованою. Тільки оптимальне поєднання техніки, технології, організації робіт, діючого 
економічного механізму взаємовідношення природи і суспільства, існуючої системи 
юридичних обмежень і правового захисту природи забезпечить гармонічний розвиток 
навколишнього середовища.

У пропонованій статті відображено критичний аналіз існуючого механізму 
взаємовідносин між постачальниками забруднення і суспільством. Даний аналіз буде полягати 
в основі розробки зкоррегованого механізму плати за забруднення та водокористування.

Окремим питання удосконалення механізму сплати за забруднення вирішені у роботах
О.І.Амоши, І.О.Олександрова, С.П.Висоцького Л.СГалецького, О.П. Красавіна, О.О.Мінаєва, 
Л.К.Патокіна, та ін.

Проблема відшкодування збитків, заподіяних промисловою та господарською діяльністю, 
є чи не найголовнішою у системі охорони навколишнього середовища. Ця проблема 
знаходиться у центрі уваги уряду не тільки промислово розвинених держав. Вона виступає як 
інструмент регулювання відносин населення з довкіллям, наприклад, на африканському та 
південноамериканському континентах, де високими темпами знищується фауна та флора. Тому 
розгляд у часовому ракурсі механізму формування плати за користування природними 
ресурсами та за забруднення довкілля в Україні можна розглядати як один з найважливіших 
щаблів у вдосконаленні всієї системи природоохоронної діяльності.

Протягом останніх трьох десятиріч в Україні було сформовано систему управління 
природоохоронною діяльністю.

Розрізняються два головних періоди розвитку цієї системи:
1. Регулятивний -  з 60-х до початку 90-х років минулого сторіччя, коли було прийнято 

ряд законодавчих актів з питань охорони навколишнього природного середовища.

Економічний вісник НГУ 2004  № З 107



R A T IO N A L  M A N A G E M E N T  O F  N A T U R E

2. Еколого-економічний - починаючи з 1991 року, коли було введено в дію Закон України 
“Про охорону навколишнього природного середовища”, яким були встановлено засади 
формування економічних механізмів природокористування та природоохоронної діяльності [1].

Найважливішими функціональними елементами державної системи управління 
природоохоронною діяльністю є наступні складові економічного механізму 
природокористування та природоохоронної діяльності, а саме:
-  механізми зборів за забруднення навколишнього природного середовища та за 

спеціальне використання природних ресурсів;
-  механізм відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про 

охорону довкілля
-  система державного бюджетного фінансування природоохоронних заходів через 

головний розділ у складі Державного бюджету “Охорона навколишнього природного 
середовища та ядерна безпека”, Державний, республіканський АР Крим, обласні та 
місцеві (сільські, селищні, міські, районні) фонди охорони навколишнього природного 
середовища у складі відповідних бюджетів.

Слід відзначити, що одним із перших еколого-економічних інструментів 
природоохоронної діяльності став механізм плати за забруднення навколишнього 
природного середовища, впроваджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 
січня 1992 року №18 “Про затвердження Порядку визначення плати і справляння платежів 
за забруднення навколишнього природного середовища”. Згідно з цією постановою була 
введена пряма плата за забруднення , яка залежить від кількості та “якості” забруднюючих 
речовин що надходять у довкілля у результаті виробничої діяльності підприємства. Ця 
плата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, за скиди забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти та за розміщення відходів.

Важливо, що згідно з цією постановою плата за забруднення навколишнього 
природного середовища не звільняє підприємства від відшкодування збитків, заподіяних 
державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

Відповідно до цієї постанови Мінприроди (Міністерство екології та природних 
ресурсів України) за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном України в 1992 році ввело 
в дію спеціальну методику визначення тимчасових нормативів плати за забруднення 
навколишнього середовища [2].

В основу методології встановлення нормативів, які визначали розміри плати і 
стягнення платежів за забруднення, було покладено:
-  величину еколого-економічного збитку;
-  обсяг грошових коштів, який необхідно “отримати” з кожної тонни викидів, скидів, 

розміщених відходів для створення джерела фінансування екологічної діяльності, який 
був би незалежним від державного бюджету;

-  економічний стан підприємств-забруднювачів.
З метою вдосконалення діючою системи визначення розмірів плати, для підвищення їх 

ефективності в 1995 році Мінекобезпеки України здійснило розробку Базових нормативів 
плати за забруднення природного середовища з врахуванням отриманого досвіду та 
інфляційних процесів [3]. За основу був взятий індекс зростання цін на будівельно-монтажні 
роботи в цілому по країні, оскільки отримані кошти за забруднення довкілля, переважно 
мають спрямовуватися саме на будівельно-монтажні роботи із спорудження водоочисних 
споруд, полігонів для розміщення та утилізації відходів, газоочисного обладнання.

На основі офіційних статистичних даних та з врахуванням вищезазначених мотивів був 
визначений коефіцієнт індексації (92 рази) і замість Тимчасових нормативів плати за 
забруднення були розроблені “Базові нормативи плати за забруднення навколишнього 
природного середовища України” .та  “Методика визначення розмірів плати і стягнення
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платежів за забруднення навколишнього природного середовища України”, затверджені 
наказом Мінприроди та зареєстровані в Мінюсті України 14.05.1993 р. №46.

В Базових нормативах плати за забруднення навколишнього природного середовища був 
значно зменшений перелік визначених і встановлених попередньою Методикою ставок плати 
щодо викидів у повітря (із 2240 до 92), та скидів у воду (із 31 до 27 речовин). ~

Нормативи речовин, які не ввійшли до цього Переліку, визначалися через таблицю 
граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин та класу небезпечності. Це в свою 
чергу спонукало забруднювачів до розробки нормативів гранично допустимих викидів у 
повітря та гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти.

В зв’язку з постійним зростанням інфляції в країні Мінприроди за погодженням з 
Мінекономіки і Мінфіном України переглянуло розміри нормативів плати за забруднення 
довкілля і збільшило їх у 50,2 рази, взявши за основу середньозважений показник індексу 
інфляції в основних галузях народного господарства. З метою проведенім в подальшому 
своєчасної індексації нормативів плати за забруднення навколишнього природного середовища 
відповідно до зростання інфляції Мінприроди за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном 
України розробило і затвердило (наказ Мінприроди України від 27.05.1996 р. №49, 
зареєстрований у Мінюсті України 11.06.1996 р. №289/1314) Методику індексації нормативів 
плати за забруднення навколишнього природного середовища [4].

Впровадження в Україні механізму плати за забруднення навколишнього природного 
середовища принесло позитивні результати. Реалізовано важливий природоохоронний принцип 
“забруднювач та споживач платить”, що був затверджений Організацією Економічного 
Співробітництва і Розвитку (ОЕСР) в 1972 році як економічний принцип компенсації витрат, 
пов’язаних із боротьбою із забрудненням довкілля. Тепер забруднювачі повинні 
відшкодовувати витрати, пов’язані з попередженням забруднення навколишнього природного 
середовища і проведенням заходів боротьби із ним.

Стимулююча функція платежів спрямована на запобігання виснаження природних 
ресурсів і припинення безоплатного використання навколишнього середовища як 
приймальника забруднюючих речовин.

Економічна суть плати за забруднення довкілля полягає в тому, що:
-  забруднювач і споживач продукції змушений оплачувати (компенсувати) економічні збитки 

від негативного екологічного впливу на здоров’я людей, об’єкти житлово-комунального 
господарства (житловий фонд, міський транспорт, зелені насадження тощо), 
сільськогосподарські угіддя, водні, лісові, рибні та рекреаційні ресурси, основні фонди 
промисловості та ін. При цьому слід враховувати, що наразі не йдеться про юридичну 
відповідальність у повному обсязі за забруднення навколишнього природного середовища;

-  платежі за забруднення стали основою створення місцевих, республіканського АР Крим і 
Державного фондів охорони навколишнього природного середовища (далі екофондів) -  
незалежного від Державного та місцевих бюджетів джерела фінансування 
природоохоронних заходів і робіт.

При чому плата за забруднення, яка здійснюється в межах гранично допустимих викидів 
(ГДВ), гранично допустимих скидів (ГДС), тимчасово погоджених викидів (ТПВ), тимчасово 
погоджених скидів (ТПС) відноситься на собівартість продукції (включається до валових витрат) 
і оплачується споживачем, чим реалізовано принцип “споживач платить”. До понаднормативного 
(понад ГДВ, ГДС, ТПВ, ТПС), понадлімітного забруднення застосовуються штрафні санкції, які 
сплачуються за рахунок прибутку підприємсгва-забруднювача.

В умовах ринкових відносин господарювання плата за забруднення стимулює виробника 
до зменшення рівня забруднення, з метою зменшення ціни продукції та підвищення її 
конкурентоспроможності.

Слід зазначити, що екологічні нормативи (ГДВ, ГДС, ТПВ, ТПС) регулярно 
переглядаються і стають більш жорсткими та встановлюються на окремі терміни із зазначенням 
природоохоронних робіт, які має виконати підприємство-забруднювач довкілля.
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Проте з часу виходу постанови Кабінету Міністрів України від 13.01.1992 року №18 
відбулося ряд змін в політичному устрою України, економіці та у природоохоронному, 
бюджетному та податковому законодавствах, отриманий певний досвід в справлянні збору за 
забруднення навколишнього природного середовища. Тому Мінекобезпеки України за 
погодження з іншими заінтересованими органами виконавчої влади розробило нову редакцію 
порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного 
середовища і стягнення цього збору [5].

Характерною відзнакою та рисою цього порядку є спрощення системи платежів за 
забруднення навколишнього природного середовища. Зокрема скасовано авансову 
щоквартальну форму плати за забруднення, яка в умовах нестабільності роботи підприємств 
стала “несправедливою”. Авансова форма сплати в багатьох випадках призводила до переплат 
підприємствами збору до екофондів і викликала багато нарікань. Тому новим порядком 
встановлено, що збір за забруднення навколишнього природного середовища сплачується 
платниками щоквартально відповідно до фактичних обсягів викидів (для стаціонарних джерел 
забруднення), скидів, розміщення відходів та кількості (маси) використаного пального (для 
пересувних джерел забруднення) до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Остаточна сплата збору за звітний рік проводиться платниками відповідно до фактичних 
обсягів викидів, скидів, розміщення відходів та кількості використаного пального (для 
пересувних джерел забруднення) у 40 денний термін після звітного року на підставі даних 
річної звітності про кількість В И К И ДІВ  (2 ТП-повітря), скидів (2 ТП-водгосп), розміщення 
відходів (№1 -токсичні відходи), та даних бухгалтерського обліку платника про кількість 
(масу) використаного пального.

Остаточний розрахунок збору за звітний рік й сплата його здійснюється платниками, які 
не подають річної звітності, за довідками про фактичні обсяги викидів, скидів, розміщення 
відходів та використаного пального, що подаються до органів державної податкової служби, за 
попереднім погодженням з органами Мінекоресурсів України.

Новим порядком розширено перелік платників за забруднення пересувними джерелами 
забруднення, шляхом введення нормативів плати за забруднення при спаленні ними зрідженого 
нафтового та стисненого природного газу, мазуту.

З метою спрощення системи плати встановлено перелік основних забруднюючих 
речовин, за викиди, скиди яких обов’язково справляється плата. Одночасно Рада Міністрів АР 
Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські ради, за поданням органів Мінекоресурсів 
України можуть збільшувати перелік видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір 
за викиди і скиди. Це нововведення дає можливість в разі незначних обсягів забруднення, а 
відповідно і розмірів платежів (коли адміністративні витрати щодо визначення та встановлення 
платежу в декілька разів перевищують розмір самої плати) такий платіж не стягати.

Перелік викидів основних забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел 
забруднення включає 25 видів, а скиди у водні об’єкти -9. Рішенням Донецької обласної 
ради від 17.08.99 №28/7-177 цей перелік для викидів налічує 51 речовину, для скидів у водні 
об’єкти-3 7 .

Нормативи збору за викиди в атмосферу основних забруднюючих речовин коливаються у 
дуже широкому спектрі -  від 67871 до 2 грн., а за скиди у водні об’єкти -  від 206 до 1 грн. При 
визначенні розміру платежу за забруднення природнього середовища використовуються 
коригуючі коефіцієнти, які походять з таких факторів, як кількість населення і тип населеного 
пункту, басейн морів та річок, в які скидаються забруднюючі речовини, місце та характер 
розміщення відходів у навколишньому середовищі.

Одним із важливих моментів нового порядку є покладання контролю за повноту та 
своєчасність платежів за забруднення до екологічних фондів на Державну податкову 
адміністрацію.

Відповідно до Закону України [1] збори за забруднення довкілля платники (крім 
розташованих у місцях загальнодержавного значення) перераховують у таких розмірах:
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20 відсотків - на окремі рахунки до місцевих екофондів, що утворюються у складі 
сільських, селищних, міських бюджетів;

ЗО відсотків - на окремі рахунки до республіканського екофонду АР Крим та обласних 
екофондів, що утворюються у складі бюджетів АР Крим, обласних бюджетів;

20 відсотків - на окремий рахунок до Державного екофонду, що утворюється у складі 
державного бюджету.

Збір, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди та 
розміщення відходів у межах лімітів відносяться на валові витрати виробництва та обігу, а за 
перевищення цих лімітів -  стягується з прибутку, що залишається у розпорядженні юридичних 
осіб. Фізичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності, сплачують свій збір за 
рахунок свого доходу. Збір, який справляється за викиди пересувними джерелами забруднення, 
відноситься на валові витрати виробництва та обіїу. Для бюджетних організацій збір за 
забруднення навколишнього природного середовища відноситься на видатки і передбачається в 
кошторисі доходів і видатків.

Облік платників плати за забруднення довкілля та контроль за своєчасністю внесення до 
1999 року номінально здійснювався тери торіальними органами Мінекоресурсів України. Проте 
практичні можливості контролю за станом надходження платежів на спеціальні рахунки 
місцевих рад органами Мінекоресурсів обмежені, що давало можливість окремим платникам 
уникати від сплати цього збору до екофондів. Тому, новим порядком передбачено, що не 
внесені своєчасно кошти збору стягуються з платників у встановленому податковим 
законодавством порядку органами Державної податкової адміністрації України .

За період 1999-2001 pp. до діючого механізму плати за забруднення довкілля було 
внесено та запроваджено ряд наступних основних змін та доповнень:

1.Постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.1999 р. № 1984 було всі нормативи 
збору за викщщ основних забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у сумі 1376 грн. 
зменшені до 422 грн. за 1 тонну; до нормативу збору за розміщення малобезпечних відходів (1У 
класу токсичності) у сумі 0,2 грн. за 1 тонну, в тому числі додатково затверджено норматив збору 
за розміщення нетоксичних відходів гірничодобувної промисловості у сумі 0,02 грн. за 1 тонну.

2.Постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2001р. № 1261 передбачено:
-  підприємства гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному 

експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 р. до 1 січня 2002 p., сплачують збір 
двома платіжними дорученнями: 10 відсотків до Державного екофонду і 20 відсотків до 
обласного та місцевих екофондів. Решту 70 відсотків загальної суми зборів зазначені 
підприємства використовують самостійно для виконання природоохоронних заходів на 
підприємстві;

-  фізичні особи -  суб’єкти підприємницької діяльності включають збір до складу витрат 
виробництва (обігу).

3. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. № 1779 скасовано 
встановлення лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення, а також п’ятикратний розмір збору за понадлімітні викиди в 
атмосферу. Тому, за обсяги понадлімітних викидів забруднюючих речовин, здійснених 
протягом 2001 року до 27 грудня включно, збір обчислюється в п’ятикратному розмірі, а за 
обсяги забруднюючих речовин, викинутих з 28.12.2001р. (після набрання чинності 
постановою), збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів викидів.

4. Мінекоресурсів України листами від 01.11.1999р. №14-6/850 та від 21.09.2001р. №8/4- 
4/857 додатково повідомило, що:
-  до сукупності рухомого складу автомобільного транспорту входять автомобілі, причепи і 

напівпричепи (у тому числі і спеціалізовані). Тракторна техніка, у тому числі 
сільськогосподарська, дорожньо-будівельна та інша на шасі тракторів, до складу 
автотранспорту не відноситься;
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-  підприємства та організації купують паливо (бензин, дизпаливо, газ) не за масою, а за 
об’ємом. Для переводу нафтопродуктів з об’єму у масу необхідно використовувати 
перевідний коефіцієнт. При виробництві, зберіганні та відпуску кожна партія 
нафтопродуктів повинна мати паспорт якості, в якому надається показник “густина 
нафтопродукту”. Він залежить від марки нафтопродуктів та є обов’язковим для визначення, 
згідно з чинними стандартами на паливо. Показник “густина нафтопродукту” і є перевідним 
коефіцієнтом з об’єму у масу, який треба використовувати при виконанні розрахунків суми 
збору за викиди від пересувних джерел забруднення довкілля.

Для обліку надходження коштів, отриманих від плати за забруднення навколишнього 
природного середовища та спеціальне використання природних ресурсів, й використання цих 
коштів Мінприроди України були розроблені, а Мінстатистики України введені відповідні 
форми державної статистичної річної звітності (форма №1 -  екологічні виграти), яка 
складається підприємствами-природокорисіувачами та забруднювачами довкілля.

Таким чином, заходи, заподіяні державою щодо удосконалення всієї системи формування 
стабільних бюджетних джерел фінансування природоохоронних програм з метою забезпечення 
їх своєчасної розробки та практичної реалізації призвели до позитивних результатів. Досить 
зазначити, наприклад, що за період 1999-2001 pp. кількість підприємств-платників збору в 
Донецькій області зросла із 1300 до 6090 підприємств різних галузей промисловості. Найбільше 
зростання кількості платників сталося в містах Донецьк, Авдіївка, Єнакієво, Краматорськ, 
Макіївка, Харцизьк, Амвросиєвському та Старобешевському районах (в основному за рахунок 
виявлення власників пересувних джерел і юридичних осіб, що розміщують побутові відходи). 
Кількість екофондів в області зросла з 95 до 116.

Дуже важливим показником досягнутих результатів є фактичне надходження до фондів 
охорони природного середовища. В порівнянні з 1999 роком вони зросли в 2001 році в чотири 
рази, а в 2002 році у три с половиною рази. Останні три роки із фактичних надходжень у 
держбюджет стабільно перераховуються близько 35 %.

У завершенні потрібно визнати, що фактичний стан довкілля в Україні не проявляє 
тенденцій до його покращення . Це свідчить про те, що законодавство та економіко-правовий 
механізм захисту природнього середовища потребують подальшого вдосконалення, а також 
про необхідність формування нової, більш благонадійної структури державної економіки та 
вдосконалення нормативних актів щодо плати за користування природними ресурсами.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ 
МОДЕЛЮВАННЯ

УДК 65.012

Зелікман В .Д., Заяць Є.І.

ЕКОНОМ ІКО-М АТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ  
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВОМ

На підставі аналізу співвідношення витрат на 
збирання і обробку інформації та економічного 
ефекту від її використання при прийнятті 
управлінських рішень запропоновано економіко- 
математичну модель визначення оптимальної 
кількості інформації, яка має надходити 
менеджерові для прийняття якісного 
управлінського рішення.

On the basis of the ratio analysis between the 
costs of collecting and treating information and the 
economic effect from its use when making 
managerial decisions, the economical and
mathematical model of determining the optimum 
quantity of information to be received by a manager 
for making an administrative decision of high quality 
has been proposed.

Ринкові відносини, які встановилися на сьогоднішній день в Україні, вимагають від 
вітчизняних підприємств максимальної ефективності їх виробничо-господарської діяльності, 
що може бути забезпечено тільки при наявності ефективної системи управління, яка дозволяла 
б оперативно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища.

У таких умовах особливо зростає роль інформаційного забезпечення системи управління 
підприємством, оскільки менеджери для прийняття обґрунтованих управлінських рішень 
повинні бути забезпечені достатньо повною та достовірною інформацією. При цьому надання 
менеджерові додаткової релевантно! інформації, як правило, призводить до підвищення якості 
прийнятого управлінського рішення, але вимагає додаткових витрат на пошук цієї інформації, її 
збір, обробку, збереження і передачу особі, що приймає рішення (ОПР).

Це потребує ситуаційного визначення кількості інформації, яка дозволила б одержати з 
урахуванням необхідних витрат максимальний економічний ефект від її використання.

В останні роки питанням удосконалення систем інформаційного забезпечення діяльності 
підприємств приділяється особлива увага [1-7]. Розглянуті, зокрема, питання оцінки 
ефективності інформаційного забезпечення [4, 5], розроблена економіко-матемагична модель 
розрахунку оптимальної періодичності надходження інформації до менеджера, що приймає на 
основі цієї інформації управлінські рішення [5-7]. При цьому кількість інформації, що 
надходить до ОПР, не аналізується.

Разом з тим, в роботах, що присвячені інформаційному забезпеченню процесу прийняття 
управлінських рішень, не розглянуті питання оптимізації кількості інформації, що надходить до 
менеджерів.

Метою даної роботи є розробка економіко-математичної моделі, використання якої 
дозволить визначати оптимальну кількість інформації, що повинна надходити до менеджера 
для забезпечення прийняття їм ефективного управлінського рішення.

Основним критерієм для визначення економічної ефективності інформаційного 
забезпечення системи управління підприємством є співвідношення витрат на збирання і 
підготовку інформації та вигод від її використання. Інформаційні послуги повинні надаватися
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тобто економічний ефект від використання інформації при її відсутності також відсутній. 
Таким чином, в моделі не розглядаються прямі або непрямі збитки, пов’язані з 

неотриманням необхідної інформації, -  їх величина буде врахована в якості позитивного 
економічного ефекту від одержання такої кількості інформації, що дозволить уникнути цих 
збитків.
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тільки тоді, коли економічна вигода від її використання (збільшення доходів фірми, 
зменшення сум штрафних санкцій або втрат від несвоєчасних та неякісних управлінських 
рішень та ін.) перевищує витрати на її одержання (пошук, збір, обробку, збереження і 
передачу інформації ОПР, що безпосередньо використовує дану інформацію для прийняття 
управлінського рішення).

Для визначення оптимальної кількості інформації Qopt введемо поняття „дохід від 
інформації” D, під яким розуміються вигоди в грошовому виразі, безпосередньо пов’язані з 
використанням даної інформації, тобто економічні результати управлінського рішення, 
прийнятого завдяки наявності цієї інформації. Зрозуміло, що доход від інформації залежить 
від її кількості:

(1)
де Q -  кількість інформації, яка надходить до менеджера;
Fd(Q) -  певна функція, яка виражає залежність суми вигод у грошовому виразі, 

безпосередньо пов’язаних з використанням даної інформації, від її кількості.
Очевидно, що вигод, пов’язаних з використанням інформації, при її відсутності бути 

не може, тобто доход від „нульової” кількості інформації Do дорівнює 0:

(2)
Витрати на пошук, збір, обробку, збереження і передачу інформації також залежать 

від кількості інформації, отриманої менеджером:

(3)
де С -  витрати, необхідні для підготовки інформації, яка надходить до менеджера;
Fc(Q) -  певна функція, яка виражає залежність суми витрат у грошовому виразі, 

безпосередньо пов’язаних з пошуком, збором, обробкою, збереженням та передачею 
інформації, від її кількості.

Аналогічно доходам, очевидно, що у випадку ненадання менеджерові інформації (Q = 0) 
витрат на її підготовку не буде потрібно, тобто витрати на нульову кількість інформації Со 
також дорівнюють 0:

(4)
Економічний ефект від використання визначеної кількості інформації може бути 

розрахований по формулі:

(5)
і, отже, також являє собою залежність від Q:

де Fe(Q) -  певна функція, яка виражає залежність економічного ефекту, пов’язаного 
з використанням даної інформації, від її кількості, причому економічний ефект від 
„нульової” кількості інформації Ео, виходячи з виразів (2) та (4), дорівнює 0:

(6)

(7)
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де / d(Q), /с(О) та / e(Q) -  відповідно похідні функцій (1), (3) та (6) залежностей 
доходу, витрат і економічного ефекту від кількості отриманої та використаної інформації:

вирази (9 -  11) будуть використовуватися для розрахунків диференціалів функцій 
додаткового доходу, додаткових витрат і додаткового економічного ефекту і набудуть вигляду:

де F ^  (Q; AQ) -  певна функція, яка виражає залежність економічного ефекту,
пов’язаного з використанням даної інформації, від її кількості та зміни цієї кількості.

Нехтуючи дискретністю функцій (1), (3), та (6), у випадку нескінченно малої 
додаткової кількості інформації

де Fq (Q; AQ) -  певна функція, яка виражає залежність суми витрат у грошовому
виразі, безпосередньо пов’язаних з пошуком, збором, обробкою, збереженням та 
передачею інформації, від її кількості та зміни цієї кількості.

Отже, економічний ефект від використання додаткової кількості інформації також 
залежатиме як від AQ, так і від Q:

де F ^  (Q; AQ) -  певна функція, яка виражає залежність додаткового доходу, 
пов’язаного з використанням даної інформації, від її кількості та її зміни цієї кількості;

При цьому і додатковий доход, і додаткові витрати залежать як від величини 
додаткової кількості інформації, так і від базової кількості наявної інформації, тобто

При цьому кількість інформації має бути виражена в умовних одиницях. Під умовною 
одиницею інформації в даній роботі розуміється мінімальна інформація, отримання якої ОПР 
призведе до зменшення ступеня невизначеності середовища прийняття рішень і може 
призвести до зміни управлінського рішення, що приймається. Такою одиницею інформації 
може бути фактичний коефіцієнт витрат сировини, пропозиція від постачальника, інформація 
про ціну 11ідприємства-конкурента на аналогічну продукцію тощо.

Очевидно, що одержання додаткової кількості достовірної релевантно!' інформації AQ 
приведе до прийняття економічно більш вигідного управлінського рішення, що принесе 
підприємству додатковий доход AD. Однак, з іншого боку, отримання додаткової кількості 
інформації AQ вимагатиме додаткових витрат АС, і, отже, використання додаткової інформації 
надасть економічний ефект

(В)

(9)

(10)

(П)

(12)

(13)

(14)

(15)



E C O N O M I C - M A T H E M A T I C A L  S I M U L A T I O N

Отже, логічно припустити, що функція (3), яка виражає залежність витрат на 
одержання інформації від її кількості, буде безперервно зростаючою, і також може бути 
виражена формулою, що включає експонентну функцію:
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(18)

(19)

(20)

(22)

(23)

(24)

Додатковий дохід AD, що визначається за формулою (9), не є лінійною функцією від 
AQ, оскільки одержання кожної наступної додаткової кількості інформації приводитиме 
до меншого додаткового доходу, ніж попереднє. При цьому існує певний максимальний 
доход Dm, що буде отриманий при прийнятті оптимального (ідеального) управлінського 
рішення, що призводить до одержання найкращих результатів:

Логічно припустити, що функція (1), яка віддзеркалює залежність доходу від 
кількості отриманої достовірної релевантної інформації, використаної при прийнятті 
управлінського рішення, буде монотонно зростаючою, мати загасаючий характер та 
асимптотично наближатися до значення Dm. Така залежність може бути визначена 
формулою, що включає експонентну функцію:

де k -  емпіричний коефіцієнт, обумовлений досвідним або експертним шляхом для 
конкретної організації, який показує ступінь впливу зміни кількості отриманої інформації 
на зміну доходу від її використання.

Очевидно, що залежність (20) задовольняє як умові (2), що характеризує дохід від 
використання для прийняття управлінського рішення „нульової” кількості інформації:

так і умові (19), що характеризує. дохід від використання нескінченно великої 
кількості отриманої інформації:

При цьому залежність збільшення величини доходу від наявної кількості інформації 
(16), що є похідною функції (20), має вигляд:

Функція, виражена залежністю (23), є монотонно убуваючою, тобто одержання 
кожної наступної додаткової кількості інформації приводитиме до меншого додаткового 
доходу, ніж попереднє.

З іншого боку7, залежність витрат на одержання необхідної кількості інформації, що 
визначається за формулою (10), також не буде лінійною.. Однак, на відміну від доходу, 
витрати на збір, обробку, збереження і передачу для кожної наступної додаткової 
кількості інформації будуть більші, ніж для попередньої, і при використанні для 
прийняття управлінського рішення нескінченно великої кількості інформації витрати на її 
одержання також будуть нескінченно великими:



Е К О Н О М І К О - М А Т Е М А Т И Ч Н Е  М О Д Е Л Ю В А Н Н Я

Графік залежності витрат на пошук, збирання, обробку, збереження та передачу 
інформації, а також доходів та економічного ефекту від її використання при прийнятті 
управлінських рішень від кількості отриманої інформації приведений на рис. 1.
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де п та m - емпіричні коефіцієнти, котрі, як і для виразу (20), визначаються для кожної 
конкретної організації досвідним або експертним шляхом і показують відповідно ступінь 
впливу зміни кількості отриманої інформації на зміну витрат на її пошук,, збір, збереження, 
обробку і передачу (аналогічно к )  та співвідношення зміни к і л ь к о с т і  інформації і витрат на неї. 

Необхідні витрати при повній відсутності інформації становлять:

(25)

Що відповідає умові (4), а при використанні для прийняття управлінського рішення 
нескінченно великої кількості інформації витрати на її одержання складатимуть:

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

що відповідає умові (24).
При цьому залежність збільшення величини витрат на збір, обробку, збереження і 

передачу додаткової кількості інформації від наявної її кількості (17), що є похідною 
функції (25), матиме вигляд:

Функція, виражена залежністю (28), є монотонно зростаючою, тобто одержання кожної 
наступної додаткової кількості інформації буде приводити до більших додаткових витрат, ніж 
попереднє.

Таким чином, формула для розрахунку економічного ефекту від використання певної 
кількості інформації з урахуванням виразу (6) та залежностей (20) і (25) матиме вигляд:

З урахуванням виразів (7), (21) та (26) економічний ефект від використання для 
прийняття управлінського рішення „нульової” кількості інформації становитиме:

що підтверджує вираз (7).
Очевидно, що економічний ефект від використання нескінченно великої кількості 

інформації

що з урахуванням залежностей (22) та (27) складатиме:

тобто використання для прийняття управлінського рішення нескінченно великої 
кількості інформації безумовно є максимально збитковим.

При використанні додаткової кількості інформації залежність збільшення 
економічного ефекту (18), що є похідною функції (29), з урахуванням залежностей (23) і
(28) матиме вигляд:



E C O N O M I C - M A T H E M A T I C A L  S I M U L A T I O N

1 -  дохід від використання інформації; 2 -  витрати на підготовку інформації;
З -  економічний ефект від використання інформації

Рис. 1. Залежності прибутковості, витрат і вигідності використання інформації від її
кількості
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Для визначення оптимального значення Q, при якому буде одержаний максимальний 
економічний ефект від використання інформації, необхідно знайти критичні точки функції 
(29), у яких перша похідна даної функції, виражена рівнянням (33), дорівнює 0:

де Qkp -  кількість інформації в критичній точці функції (29). 
З рівняння (34) після перетворень одержимо:

(34)

(35)

Очевидно, що вираз (35) буде мати сенс тільки при дотриманні умови:

Оскільки всі коефіцієнти, що використовуються в моделі, мають ненегативні 
значення, нерівність (36) буде безумовно дотримуватися.

Таким чином, функція (29) буде мати тільки одне критичне значення в точці, 
визначеній за формулою (35).

Слід відзначити, що QKp буде оптимальним (тобто призведе до максимального, а не 
до мінімального економічного ефекту) тільки при негативному значенні другої похідної 
функції (29), тобто при виконанні умови

Похідна функції (33) визначається за формулою:



Е К О Н О М І К О - М А Т Е М А Т И Ч Н Е  М О Д Е Л Ю В А Н Н Я

d/E(Q)/dQ -  d(k-Dm/ekQ-m-n-enQ)/dQ = -  Dm/ekQ -  m-n2enQ. (38)

Оскільки значення усіх коефіцієнтів та змінних, що входять до виразу (38), -  величини 
ненегативні, умова (37) буде безумовно дотримуватися, і, отже, критичне значення функції
(29) буде оптимальним, тобто призведе до максимальної економічної ефективності 
використання даної кількості інформації для прийняття управлінського рішення.

Зрозуміло, що функція (29) має сенс тільки для ненегативних значень Q. Умова

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

буде дотримуватися при

звідки

При цьому у випадку, коли

критичне значення Q складає:

а, отже, у даній ситуації найбільш вигідним буде прийняття інтуїтивного рішення, 
яке не вимагає витрат на пошук, збирання, обробку', збереження та передачу інформації.

У випадку недотримання умови (39) функція (29), що виражає залежність 
економічного ефекту від використання визначеної кількості інформації, буде монотонно 
убутною, і, отже, максимальний економічний ефект буде отриманий на нижній границі 
області визначення даної функції, тобто при Q = 0.

Таким чином, оптимальна кількість інформації, що приводить до максимального 
економічного ефекту від прийняття на основі цієї інформації управлінського рішення, 
може бути визначена за формулою:

При цьому економічний ефект від використання оптимальної кількості інформації 
буде максимальним і складе:

(44)

(45)

(46)

(47)
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вираз (45) набуде вигляду:

При дотриманні умови:
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Для визначення емпіричних коефіцієнтів, які використовуються в моделі, необхідні дані 
про залежності доходу від використання певним менеджером інформації при прийнятті 
управлінського рішення з визначеної проблеми та витрат на одержання цієї інформації від її 
кількості в умовах конкретного підприємства. Необхідно відзначити, що ці залежності носять 
стохастичний характер, і тому при визначенні емпіричних констант для функцій (20) і (25) 
необхідне використання методів математичної статистики і теорії ймовірності.

Оскільки оптимізація кількості інформації, що надходить, розглядається в умовах 
існуючої системи обліку на підприємстві і не передбачає модифікацію цієї системи, то 
капітальні витрати відсутні. При необхідності реорганізації системи обліку, пов’язаної з 
капітальними вкладеннями (наприклад, придбання ПЕОМ для автоматизації обліку на 
підприємстві), визначаються нові значення коефіцієнтів (Dm', k', n', m'), і для нових умов 
розраховуються оптимальна кількість інформації та економічний ефект від її використання при 
прийнятті управлінського рішення.

Збільшення кількості релевантної інформації, яка надходить до менеджера, як правило, 
підвищує якість прийнятого управлінського рішення. Збирання, обробка та підготовка 
додаткової інформації вимагає додаткових витрат.

Аналіз співвідношення витрат на забезпечення інформацією осіб, що приймають рішення, 
та економічних вигод від використання ними цієї інформації дозволив розробити економіко- 
математичну модель визначення оптимальної ситуаційної кількості інформації, яка повинна 
надходити до Менеджера.

Застосування запропонованої оптимизаційної моделі дозволить підвищити ефективність 
інформаційного забезпечення системи управління підприємством.

Запропонована економіко-математична модель визначення оптимальної ситуаційної 
кількості інформації може стати одним з вихідних елементів для розробки комплексної системи 
інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень на підприємстві.

При недотриманні умови (46):

Таким чином,

(48)

(49)
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МАРКЕТИНГ

УДК 336.64

Савчук В.П., Будаева О.В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ М АРКЕТИНГОВИХ ПРОГРАМ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Обгрунтовано підходи та методи оцінки 
реакції ринку на різноманітні маркетингові заходи 
в умовах невизначеності. Запропоновано модель 
оцінки ризику маркетингових програм розширює 
можливості менеджменту в частині ухвалення 
рішень про доцільність планованих 
маркетингових програм.

The approach to and the methods of evaluating 
the market reaction to various marketing programs 
under uncertainty have been substantiated. The 
suggested model of assessing a risk of marketing 
programs extends the possibilities of management in 
respect to the expediency of planned marketing 
programs.

В сучасних умовах, коли ринкове оточення носить яскраво виражений турбулентний 
характер, методи аналізу і ухвалення рішень повинні бути адекватними цьому стану. 
Турбулентність ринкового оточення проявляється у високому ступені невизначеності стану 
бізнесу і реакції ринку на ті або інші стратегічні і тактичні дії підприємства. Стан 
невизначеності проявляється у дії наступних чинників:

-  тимчасова невизначеність, яка обумовлена тим, що неможливо із точністю до 100% 
передбачити значення впливу того або іншого чинника в майбутньому;

-  невизначеність точних значень параметрів ринкової системи, яку можна 
охарактеризувати як невизначеність ринкової кон'юнктури;

-  непередбачуванісгь поведінки учасників в ситуації конфлікту інтересів.
Перераховані чинники впливають на всі сфери діяльності підприємства, однак до

найбільш високого ступеня невизначеності схильні показники реакції ринкового середовища на 
маркетингові ініціативи і програми, які їх реалізують. Дійсно, як відреагує ринок на 
менеджмент підприємства, кий вирішить інвестувати деяку, достатньо велику, суму грошей на 
нову маркетингову програму(наприклад, просування нового бренду). Реакція ринку на дану 
програму є неоднозначною. Ніхто не в змозі передбачити точну реакцію ринку, від якого 
підприємство чекає збільшення цін і (або) обсягів продажів. У кращому випадку досвідчені 
фахівці в області маркетингу підприємства визначать інтервал невизначеності відносно даної 
реакції ринку. У зв'язку з цим стає актуальною задача ухвалення рішень відносно ефективності 
маркетингових програм в умовах невизначеності.

Задача оцінки ефективності маркетингових програм розглядалася в роботах низки авторів 
[1-2], які, проте, не робили допущення про невизначеність в частині реакції ринку на ті або інші 
маркетингові заходи. В той же час існує достатньо ефективний методичний інструментарій 
аналізу стану економічних об'єктів в умовах невизначеності [3]. Даний інструментарій 
заснований на методах теорії вірогідності і математичної статистики.

У даній публікації проведено комплексне дослідження підходів і методів оцінки реакції 
ринку на різноманітні маркетингові заходи в умовах невизначеності. Конкретно, оцінюється 
реакція ринкового середовища на пропозицію підприємства в частині дії на це ринкове
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середовище за допомогою активних дій. До активних дій в першу чергу ми відносимо 
маркетингові програми, які мають короткострокові і довгострокові плани в частині позитивної 
реакції ринку на збільшення ціни і (або) збільшення обсягу продажів. Мета даної роботи по суті 
полягає в оцінці ризиків підприємства в межах своєї маркетингової діяльності.

Особливість імовірнісного аналізу будь-якого явища міститься в тому, щоб прийняти у 
якості випадкових змінних ті величини, які схильні до невизначеності. Оцінка результуючого 
ефекту проводиться за допомогою імовірнісних показників, наприклад, у вигляді вірогідності 
якого-небудь небажаного явища, (припустимо, зменшення операційного прибутку). У даній 
роботі у якості випадкових змінних приймаються величини, що відповідають за реакцію ринку 
на збільшення маркетингових витрат, тобто обсяг продажів і ціна. Оцінка вірогідності 
негативного ефекту на значення результуючого показника є критерієм ухвалення рішення про 
вірність тієї або іншої програми. Таким чином, за основу ухвалення рішення береться деяка 
модель реакції ринку на додаткові маркетингові витрати, яка піддається імовірнісному аналізу. 
В результаті цього аналізу оцінюється показник ризику небажаного ефекту, на підставі якого 
ухвалюється рішення про доцільність цих витрат. Загальна послідовність рішення задачі може 
бути представлена таким чином:
1. Складається детермінована модель оцінки показника результативності маркетингової 

програми (наприклад, модель оцінки зміни операційного прибутку) залежно від позитивної 
реакції ринку.

2. Показники збільшення ціни товару або послуги, а також обсягу продажів приймаються 
випадковими величинами, які формалізуються за допомогою імовірнісних категорій.

3. Встановлюються кількісні характеристики невизначеності ціни і обсягу продажів.
4. Оцінюється закон розподілу вірогідності того показника, який був змодельований на 

першому кроці.
5. Оцінюється показник ризику цієї маркетингової програми у вигляді вірогідності негативного 

результату, наприклад, вірогідність того, що операційний прибуток зменшиться.
Оцінена на п'ятому кроці вірогідність є критерієм ухвалення рішення.
Вплив маркетингових програм слід розглядати ж  двоєдине завдання: збільшення 

поточного прибутку компанії, з одного боку, і зростання іміджу фірми, що створює 
інтегральний ефект, який позначається протягом декількох найближчих років, з іншого.

В зв'язку з цим можна виділити два напрями створення вартості за рахунок 
маркетингових програм, названі короткою і довгою хвилею створення вартості.

Коротка хвиля створення вартості припускає швидкий вплив маркетингових програм 
на підвищення операційного прибутку.

Довга хвиля створює довгостроковий ефект від маркетингових програм, пов'язаний з 
довгостроковими тенденціями зростання прибутку.

У цій статті розглядається перший напрям, який забезпечує короткостроковий ефект 
маркетингу, пов'язаний із зростанням операційного прибутку. Це означає, що маркетингові 
витрати є виключно поточними "валовими витратами періоду", тобто включаються до 
собівартості. Ці витрати повинні сприяти зростанню ціни і (або) зростанню обсягу продажів, 
що повинно привести (з урахуванням можливої цінової еластичності попиту) до зростання 
доходу компанії.

Базова модель розрахунку операційного прибутку (ОР, який дозволяє оцінити ефект 
короткострокової маркетингової дії, має вигляд:
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де Q -  обсяг продажів у натуральному виразі 
Р  -  ціна одиниці продукції;

(1)
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Vl -  змінні витрати на одиницю продукції;
F  -  постійні витрати підприємства за період.

Використання цієї моделі для аналізу результативності маркетингової програми може 
бути здійснено таким чином. Підприємство планує зростання маркетингових витрат протягом 
року на певну величину Fm, яка розглядається як додаткові постійні витрати. Результат цих 
витрат повинен позначитися на зростанні ціни і обсягах продажів. В той же час зростання 
продажів спричинить зростання загальних змінних витрат. По цільовій установці маркетингової 
програми все це повинно збільшити операційний прибуток.

Ключовою особливістю моделі є неоднозначне зростання ціни і обсягу продажів, який 
формалізується за допомогою невизначених величин. Ця невизначеність породжує 
невизначеність зміни операційного прибутку. Таким чином, з'являється імовірнісне 
трактування результативності маркетингової програми. Оскільки її результат в частині 
збільшення прибутку є невизначеним, оцінюється вірогідність того, що операційний прибуток 
збільшиться. І по значенню цієї вірогідності ухвалюється рішення про те, наскільки ефективна 
маркетингова програма.

У прикладному аналізі найбільш поширені наступні способи формалізованого опису 
невизначеності економічних показників [3]:
-  імовірнісний розподіл: безперервний розподіл випадкової величини, який заданий точно, але 

невідомо яке конкретно значення прийме випадкова величина (рис. 1а);
-  суб'єктивна вірогідність: розподіл заданий у вигляді вірогідності появи окремих значень, 

визначених експертним шляхом (рис. 16);
-  інтервал невизначеності: розподіл випадкової величини невідомо, але відомо, що вона може 

приймати будь-яке значення в певному інтервалі (рис. їв).

Рис. 1. Способи формалізованого опису невизначеності

Найбільш поширений перший спосіб опису невизначеності. Причому в якості 
імовірнісного розподілу використовується нормальний (гаусовий) закон розподілу, 
щільність за яким визначається за допомогою наступного виразу:
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(2)

де x -  значення випадкової величини;
mx -  математичне очікування (МО|);
а х -  середнє квадратичне відхилення (СКВ|).
Розрахунок вірогідності попадання гаусової випадкової величини в який-небудь 

проміжок проводиться за допомогою інтегральної функції Лапласа:
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(3)

значення якої легко може бути набуте за допомогою відповідної функції електронних 
таблиць Excel.

У економічному аналізі ризик звичайно трактується як можливість фінансової втрати, 
пов'язаної з: недосягненням поставленої мети, або з неоднозначністю прогнозованого 
результату.

У зв'язку з цим в якості кількісної характеристики ризику найчастіше використовуються 
наступні величини:
-  величина відхилення від прогнозованого значення (розмах варіації), або довжина інтервалу 

невизначеності;
-  вірогідність настання несприятливої події, наприклад, збитку або недосягнення цільового 

прибутку;
-  імовірнісні характеристики цільового показника (наприклад, операційного прибутку): 

середнє значення (математичне очікування), середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт 
варіації.

Поняття математичного очікування (МО) і середнього квадратичного відхилення (СКВ) є 
базовими в теорії вірогідності і математичній статистиці. Перше позначає центр групування 
випадкової величини, друге -  розкид випадкової величини щодо центру групування. 
Коефіцієнт варіації визначається, як відношення СКВ до МО, тобто відносна характеристика 
розкиду випадкової величини. Розмах варіації випадкової величини пов'язаний з середнім 
квадратичним відхиленням за допомогою правила "шість сігма": довжина інтервалу 
невизначеності приймається на рівні шести СКВ.

Розглянемо ефективність маркетингових програм, які спрямовані на досягнення 
швидкого результату. Особливістю даного розрахунку є те, що додаткові маркетингові витрати 
включаються у валові витрати. Ефект від цих витрат планується одержати протягом року, і цей 
ефект повинен виявиться в зростанні операційного прибутку.

Припустимо, що маркетинговим відділом підприємства розроблена комплексна програма, 
яка вимагає додаткових маркетингових витрат у розмірі Fm- За оцінками маркетологів це 
повинно привести до зростання середньої ціни продажів на X  грошових одиниць і до зростання 
обсягу продажів на У одиниць товару. За аналогією з (1) визначимо величину операційного 
прибутку ОРм, який планує одержати підприємство в результаті цієї програми:
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Віднімаючи (1) з (4) отримаємо ефект Z, який підприємство планує одержати в 
результаті реалізації маркетингової програми:

(4)

(5)
У цьому співвідношенні X  і У носять випадковий характер, оскільки на практиці дуже 

важко передбачити точні значення ціни і обсягу продажів. Для опису їх невизначеності в 
принципі можна скористатися будь-якою з формалізацій, представлених на рис. 1. Найбільш 
зручним в цілях практичного застосування є спосіб опису невизначеності за допомогою 
щільності розподілу безперервної випадкової величини (рис. 1а). Причому в якості закону 
розподілу використовуватимемо гаусовий закон, щільність за яким описується 
співвідношенням (2).

Для отримання формалізованого опису цих випадкових величин необхідно встановити 
математичне очікування (МО) і середнє квадратичне відхилення (СКВ) кожної випадкової
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величини. Ці параметри задаються експертним шляхом у наступному вигляді: експерт 
маркетолог вважає, що зростання маркетингових витрат на величину FM призведе до 
зростання ціни продажів на ар і зростанні обсягу продажів на а<д відсотків. При цьому він не 
впевнений в цих значеннях абсолютно і тому призначає міру невизначеності своєї експертної 
оцінки, задаючи коефіцієнт варіації, ж  для зростання ціни продажів vy, так і для зростання 
обсягу продажів vy. Маючи приведені вище показники, легко можна розрахувати МО і СКВ 
для випадкових величин зростання ціни X  і зростання обсягу продажів Y:
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Оскільки величини X  і Y прийняті випадковими, результат маркетингових програм 
(Z) також є випадковою величиною. Тому в якості критерію доцільності ухвалення 
маркетингової програми слід використовувати вірогідність того, що випадкова величина Z 
приймає негативне значення. Цю вірогідність назвемо ризиком маркетингової програми:

(6)

(7)

(8)
де Р  позначає символ вірогідності.
Функція (5), яка пов'язує випадкову величину Z з випадковими величинами X  і Y, не 

є лінійною. Тому, строго кажучи, величина Z не може мати нормальний розподіл [4]. 
Проте, її розподіл близько до нормального закону. Для того, щоб розрахувати показник 
ризику (8) необхідно скористатися інтегральною функцією Лапласа. Неважко отримати 
остаточну формулу для показника ризику маркетингової програми:

(9)

де mz -  математичне очікування Z;
сTz— середнє квадратичне відхилення Z.

Таким чином, для розрахунку показника ризику маркетингової програми слід 
оцінити МО і СКВ показника зміни операційного прибутку Z  Представимо 
співвідношення у вигляді лінійної частки ряду Тейлора і розрахуємо МО і СКВ одержаної 
лінеаризованої форми. Для МО з (5) легко слідує:

(10)

де МО величин X  і Y розраховуються за допомогою формул (6) і (7).
Для розрахунку СКВ показника Z використаємо загальне співвідношення [4]:

(П)

де P X Y - коефіцієнт кореляції між зміною ціни і обсягу продажів. 
Для даного випадку одержимо:

(12)
Відзначимо важливість коефіцієнта кореляції в цій моделі. Річ у тому, що сумісний 

розгляд ціни і обсягу продажів призводить до обліку стохастичної залежності, яка в даному 
випадку носить негативний характер- зростання ціни звичайно супроводжується зменшенням
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обсягу продажів. Експерт оцінює силу цієї залежності і встановлює відповідне цій силі 
значення коефіцієнта кореляції (наприклад, -  0,6).

Розглянемо приклад оцінки ризику маркетингової програми за допомогою 
вищевикладених положень. Припустимо, що підприємство має економічні показники 
діяльності за рік, наведені у табл. 1:

Таблиця 1
Економічні показники діяльності підприємства

Всього за рік 
($)

На одиницю 
продукції ($) %

Виторг від продажу (без ПДВ) 880000 220 100%
Змінні витрати 480000 120 55%
Маржинальний дохід доход 400000 100 45%
Постійні витрати 300000 X X
Операційний прибуток 100000 X X

Маркетинговий відділ підприємства планує проведення нової рекламної кампанії. 
Річний бюджет цієї програми оцінений у сумі $78000, що складає 26% від загальної суми 
постійних витрат підприємства. Маркетологи планують зростання ціни продажів у 
середньому на 5% (на 11$), а зростання обсягу продажів у середньому на 10% (на 400 
одиниць). Експерти оцінюють точність свого прогнозу у 20% коефіцієнта варіації, внаслідок 
чого СКВ зростання ціни і зростання обсягу продажів відповідно складають $2,2 і 80 одиниць 
виробів. Використовуючи правило "шести сігм", ми робимо висновок про те, що інтервал 
можливих значень зміни ціни складе ($4,4; $17,6), а інтервал можливих значень зростання 
обсягу -  (160; 640).

Підставивши значення вихідних даних у формулу (10), визначимо середнє значення 
зміни операційного прибутку:
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Для розрахунку СКВ показника Z необхідно обумовити значення коефіцієнту 
кореляції. Експерти припускають достатньо високий ступінь залежності ціни товару від 
обсягу продажів і оцінюють коефіцієнт кореляції на рівні -0,6.

Розрахунок за формулою (12) дає:

Тепер для оцінки ризику маркетингової програми залишається скористатися 
формулою (9):

Судячи з одержаної оцінки, ризик маркетингової програми невисокий і її сміливо можна 
реалізовувати.

Така оптимістична оцінка далеко не завжди може мати місце у практиці. Якщо бюджет 
маркетингової програми стане агресивнішим при такій же результативності, то величина 
ризику стане вищою. Зокрема, якщо сума додаткових витрат на плановану маркетингову 
програму складе $90000 (тобто 30% від загальної суми постійних витрат підприємства) проти 
$78000, запланованих раніше, то оцінка ризику складе більше ніж 57%, що є неприйнятним. 
Щоб понизити ризик, необхідно забезпечити істотніше поліпшення результативності
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діяльності підприємства. Зокрема, при бюджеті маркетингових витрат на рівні $90000 
необхідно забезпечити середнє зростання ціни на 6,5%, що складає в середньому додатково 
$14,3 (а не $11) на кожній одиниці продукції. Лише в цьому випадку показник ризику 
залишиться на рівні 10%.

На рис. 2 показана залежність ризику маркетингової програми від величини суми 
маркетингового бюджету.

Рис. 2. Залежність ризику маркетингової програми від величини суми маркетингового
бюджету

Як видно з одержаної закономірності, величина ризику істотно залежить від суми 
бюджету маркетингових витрат. В той же час вплив коефіцієнту варіації такого, що 
віддзеркалює ступінь невизначеності (невпевненості) експерта відносно прогнозу зростання цін 
і обсягів впливає на показник ризику менш істотно, що знижує напруженість експерта при 
призначенні прогнозних значень результатів планованої маркетингової програми.

Запропонована модель оцінки ризику маркетингових програм розширює можливості 
менеджменту в частині ухвалення рішень про доцільність планованих маркетингових програм. 
Насправді, задаючи результати маркетингової програми не у вигляді точних значень (яких на 
практиці ніколи немає), а у вигляді інтервалів, менеджер істотно зменшує ступінь своєї 
відповідальності за початкові дані, на підставі яких ухвалюються рішення. Це дозволяє 
гнучкіше і більш обґрунтовано приймати відповідні управлінські рішення.

Отримані в роботі результати можуть бути розвинені у напрямку оцінки маркетингових 
програм направлена на створення довгострокових результатів, які проявляються у вигляді 
регулярного збільшення прибутку протягом декількох років після реалізації програми.
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УДК 658.8 

Б е р с у ц ь к а  О.А.

М О Д Е Л Ю В А Н Н Я  К О М У Н ІК А Ц ІЙ Н И Х  П Р О Ц Е С ІВ  У М А РК Е Т И Н Г У

Розглянуто сутність і визначено основні 
принципи комунікаційної політики
підприємства. Наведено модель оптимізації 
витрат на рекламну кампанію, надано варіанти 
розпоДілу комунікаційних інструментів з позиції 
їхньої ефективності.

The nature of the communication policy of an 
enterprise has been considered and its main principles 
have been determined. The model of cost optimization 
of an advertising campaign has been introduced and the 
variants of distributing the communication instruments 
in terms of their efficiency have been given.

В останні десятиріччя зростали вимоги до якості продукції та рівня обслуговування, 
скорочувався час просування нових продуктів на ринок, що викликає необхідність 
вдосконалення комунікаційної політики підприємства. Основною метою комунікаційної 
політики, що є засобом впливу підприємства на зовнішнє і внутрішнє середовище, є 
формування попиту та стимулювання збуту. Напрями комунікаційної політики обумовлені 
станом ринку, який має свої особливості на сучасному етапі розвитку: високу насиченість, 
труднощі зі створенням нових продуктів, високі вимоги до якості продукції.

Основним об'єктом дослідження та розробки комунікаційної політики підприємства є 
комунікаційні процеси в маркетингу. Під комунікаційними процесами розуміються 
систематично комбіноване використання сукупності інформаційних зв’язків -  пошук ринкової 
інформації, вибір місії підприємства, ринкового сегменту, каналів збуту, визначення 
оптимальних умов реалізації продукції, реклама створення позитивного образу підприємства і 
його діяльності.

Мета даної роботи -  розкрити принципи моделювання комунікаційних процесів в 
маркетингу. Комунікаційна політика виступає сполучною ланкою між товарно-ціновою 
політикою та розподілом. В умовах посилення конкурентного тиску, особливо збільшення 
значущості не цінових чинників конкуренції, підприємству, щоб успішно конкурувати, 
недостатньо створити доступний для цільових споживачів і задовольняючий їх потреби 
продукт.

Динаміка перетворень у сучасній економіці, процеси глобалізації ринків і загострення 
конкурентної боротьби призводять до комунікаційних процесів взаємодії і діалогу між 
підприємствами і кінцевими споживачами. Загальна схема комунікаційних взаємодій в 
маркетинговому управлінні подана на рис. 1.

На схемі можна виділити два контури управління:
1) управління доходами таким чином, щоб вони залишалися на рівні, що перевищує 

певний мінімум, який гарантує підприємству фінансову "безпеку";
2) управління структурою виробничої програми продукції, що випускається, з погляду її 

постійної відповідності структурі споживчого попиту за показниками асортименту, 
якості і кількості продукції, що випускається.

Можна виділити також два контури збурень. Це коливання навколишнього середовища 
і технічні нововведення. Елементами першого контуру є: зміни споживчого попиту, 
економічної і політичної ситуації, фінансова криза, зміна структури ринку постачальників, 
зміни на ринку конкурентів та ін. Технічні нововведення є чинником змін у споживанні та 
цінах на продукцію.

Комунікаційні процеси є ефективним методом інформаційної дії в маркетинговому 
управлінні. Комунікаційна політика являє собою дії виробника, спрямовані на 
здійснення взаємодії фірми зо всіма суб'єктами маркетингової системи на основі 
обґрунтованої стратегії використання комплексу ефективних комунікативних засобів [1,4].
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Рис. 1. Схема комунікаційних взаємодій в управлінні маркетингом

Комунікаційний зв'язок включає множину (рис. 2) з восьми елементів: М= \м■, і = 1,8]. їх
призначення: МІ -  відправник; М2. -  кодування; М3 -  повідомлення і засоби . 
розповсюдження інформації; М4 -  розшифровка; М5 -  одержувач; М6 -  реакція у 
відповідь; М7 -  зворотний зв'язок; М8 -  перешкоди.

Набір засобів комунікаційної дії класифікується за допомогою поняття комплексу 
просування, зміст якого може варіюватися залежно від рівня ринкового розвитку й 
особливостей типу ринку. Традиційно в рамках цього підходу виділяють чотири основні 
засоби комунікації: реклама R; формування громадської думки F; персональні продажі Р; 
стимулювання збуту S.

Рис. 2. Елементи процесу коммуникації

Значущість елементів, що утворюють комплекс комунікації, не є однаковою на 
різних типах ринків. Найбільш часто на споживчому ринку види комунікацій за ступенем 
значущості розподіляються таким чином: я = (R, S, Р, F). Проте якщо подивитись на 
елементи комплексу просування не з позицій обсягів інвестицій, а з позицій формування 
ефективної комунікаційної стратегії КЕ, схема виглядатиме іншим чином [2].
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Фундаментом комунікаційної політики є формування громадської думки F. Це 
обумовлено характером цієї діяльності, а також її актуалізацією, пов'язаною з тенденціями 
розвитку як світового, так і вітчизняного споживацького ринку. За обсягами інвестицій ця 
діяльність може і не займати головної позиції, але значення, що додається інструментам 
формування громадської думки, особливо в частині управління іміджем, зростає. 
Комунікаційна політика, щоб бути ефективною, повинна будуватися не на пошуку 
унікальних комерційних аргументів для просування товару, а на концентрації на його 
унікальних купівельних властивостях, тобто характеристиках, за якими потенційний 
споживач віддасть перевагу товару, порівнявши його з аналогічними продуктами інших фірм.

Наступним комунікаційним інструментом є реклама R. Реклама більшою мірою, ніж 
інші елементи комплексу комунікацій, пов'язана з діяльністю щодо формування громадської 
думки, її засоби можуть слугувати як стратегічним цілям, так і оперативним тактичним 
завданням.

Особисті продажі Р є наступним шаром за ступенем конкретизації комунікаційних 
зусиль. Безсумнівно, що їх ефективність підвищується після дії реклами. На споживчому 
ринку продавець працює з відвідувачами торгової точки вже як з носіями погреби, 
сформованої заходами F  і рекламою R.

Найвищий шар комунікаційного впливу -  стимулювання збуту S. Ефективність 
стимулювання збуту більшою мірою була пов'язана з дією реклами, ніж ефективність 
особистих продажів. За ступенем конкретизації комунікаційного впливу стимулювання збуту 
є самим верхнім шаром, оскільки заходи щодо стимулювання є дискретними в часі, і більшою 
мірою прив'язані до суто оперативних завдань підприємства.

Таким чином, з позицій комунікаційної ефективності КЕ, більш переважним є 
наступний варіант розподілу комунікаційних інструментів: =(F, R, Р, S). При цьому
КЕЫ>КЕ(ж).

Принципи, які доцільно дотримувати під час розробки комунікаційної політики, 
наступні:

1. Принцип послідовності, який вимагає узгодження кожної змінної величини з 
іншими змінними. Так, наприклад, висока якість реклами повинна супроводжуватися 
ретельно спланованими заходами щодо стимулювання, які посилюють ефект реклами.

2. Принцип зваженого підходу, який припускає дослідження й облік чутливості 
ринку до мінливих змінних кон'юнктури ринку.

3. Принцип урахування зміни бюджетних і інших витрат фірми.
Для досягнення ефективної комунікації необхідно виявити цільову аудиторію. 

Підходи до моделювання цільової аудиторії розглядаються в роботах [3, 4]. Цільову
аудиторію утворюють споживачі: G  =  {G ,, G2, G3, G4, G5} , представниками G , , І -  1,5
яких є: G1 -  нові користувачі товарної категорії; G2 -  споживачі, лояльні торговій марці; 
G3 -  непостійні споживачі торговельної марки; G4 -  непостійні споживачі інших 
торговельних марок; G5 -  споживачі, лояльні іншій торговельній марці.

Метод лівереджу вибору цільової аудиторії припускає виділення важелів зростання 
продажів R — AV!S  і зростання прибутку Rp=AP/ S, де AV -  очікуване зростання продажів 
АР -  зростання прибутку Р  у розрахунку на одного покупця, S -  вартість заходів на 
рекламу та стимулювання збуту.

Рекламний важіль має особливості для кожної з розглянутих раніше груп G покупців 
за стадіями життєвого циклу (табл. 1). Життєвий цикл продукту є головним чинником, що 
визначає відносну частку реклами по відношенню до стимулювання збуту. Він вміщує 
чотири стадії: впровадження <0, ТВ>, зростання <Тв, Тр>, зрілість <ТР, Т3> і спад <Т3, Т>. 
Загальна тривалість життєвого циклу складає Т.
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Таблиця 1
К омунікаційні стратегії

Споживачі
цільової
аудиторії

Характеристика важеля

G1 R R G' ( g  > R G'( t2), tx < t2; tv t2 є  [0.,T]

Rp R G; { t x) > R G; { t 2\  tx < t2- tv t2 e [ o , r ]

G2 R R Gl (t}) < R °2 (t2), /, <t2; tv t2 e [0  ,T];

Rp K 2( 0 < RG2(f 4 <*2; tx,t2 G[Q,T]

G3 R R ^ i t ^ R H h ) »  h <h> tv t2 z[<d,Tpl  

R G'{ t , ) < R G'( t  Д  t3 < t4, t3,t4 e \T p ,T ] ,  

R G% ) > R G* ( t ,)> R G>(t4)

Rp є [ 0 ^ 1 ,

R °;(t3) < R c; ( t 4), t ,< t 4; t{, t2 <E[Tp , T l

R f { h ) < R f { t , ) > R ^ U )

G4 R R G* ( /,) < R 6> (t, ), R *  (t2) < R c> (It2)% , t2 e  [0 ,Tp]; 

R c« 0 ,)  > R G< (t3) > R c< (t4) ,t3,t4 є  [Tp,T ]

Rp R ° /( tl) <RGpJ(tx), R G; ( t 2) < R G; ( t 2y,tv t2 e[0 ,T p];

rG;  ( /,) > rG;  (h  ) > rG;  (и  )>ч *u e  \тр л

G5 R < R C4(h) < R Clih )  < R Cl{ t ^

R Gs{tx) > R Gi(t2y,tv t2 ^[Q ,T]

Rp R ? ( t l) < R G*{tl) < R G>(tl) < R ? ( t l);

Л ? Й ) > Л ? ( / 2) ;/1,/2 є [0 ,Т ’]

Нові покупці G1 товарної марки характеризуються зменшенням важеля R  і важеля Rp в 
міру просування по життєвому циклу. Споживачі групи G2 мають найбільший збутовій 
потенціал і для їх утримання необхідні порівняно невеликі затрати. Важіль для цієї групи є 
високим упродовж всього життєвого циклу. Непостійні споживачі торговельної марки G3 
мають високий важіль на ранніх стадіях життєвого циклу, а далі важіль цих споживачів стане 
середнім. Непостійні споживачі інших торговельних марок G4 характеризуються тим, що для
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них характер зміни важеля з часом аналогічний групі G3, але з самого початку він перебуває 
на більш низькому рівні. Лояльні споживачі G5 іншої торгівельного марки володіють 
достатньо низьким збутовим потенціалом упродовж усього життєвого циклу.

Найважливішим комунікаційним інструментом є реклама [3]. Теоретико-множинна 
модель рекламного процесу має вигляд: Q  ={D, П, A, S, V, N, Р), де D -  множина 
рекламодавців; П  -  множина предметів реклами; А -  множина рекламних агентств; S -  
множина видів рекламних повідомлень; V -  множина видів рекламних засобів; N  -  множина 
носіїв рекламних засобів; Р -  множина споживачів рекламних засобів. На елементах
множини П  можна ввести простір відносин R = {Rn, Rd, Ra Rs, rVj Rp), елементи якого 
виражають відповідні відносини переваги: Rncd^xlJ -  відношення переваги предметів реклами; 
RddDxA -  відношення переваги рекламодавців; RacAxS -  відношення переваги рекламних 
агентів; RsaSxV -  відношення переваги рекламних повідомлень; RvcrVxN -  відношення 
переваги рекламних засобів; RpcrNxP -  відношення переваги споживачів реклами.

Виходячи з принципу диверсифікації, під час випуску на ринок нового товару фірма 
привертає увагу споживачів декількома рекламними засобами. Загальний фінансовий 
капітал фірми, що виділяється на рекламну компанію, складає F. Залежно від 
інтенсивності розповсюдження рекламних засобів даний ринковий сегмент постає у 
вигляді декількох ділянок (вузлів). На ділянці і перебуває Di споживачів реклами. 
Споживачів к-ї реклами в і-м вузлі Dik можна розбити на дві групи: долю споживачів а,к, 
що вперше побачили рекламу, і долю споживачів Д*, що позитивно відреагували на 
рекламу. Зведені дані рекламної компанії подані в табл. 2.

Таблиця 2
Зміна рівня запасів у системі під час проведення рекламної кампанії
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№
Кількість 

споживачів, які 
побачили рекламу

Кількість споживачів, 
які відреагували на 

______ рекламу______

Кількість споживачів, 
які не відреагували на 

______ рекламу_______

Зміна рівня 
запасів у 
системі

1

2

k

Загальне число споживачів, які позитивно відреагували на всю рекламну компанію, 
складе:

Отже, задача оптимізації витрат на рекламну компанію виглядає таким чином:
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В результаті рішення задачі виходить якнайкращий розподіл обмежених засобів для 
отримання за рахунок реклами максимального числа можливих споживачів продукції. У 
свою чергу прибуток П  фірми залежить функціонально від кількості охоплених 
споживачів С даного сегменту: 77 =  F (C )  =  F((f>(R)) =  f  ( R ) . Малі затрати R на

рекламу можуть призвести до збитків. Можна вказати діапазон ( R , R ) ,  в якому перебуває 
оптимальне значення R *

Таким чином, маркетингові комунікації є найважливішим інструментом 
маркетингової стратегії та практичної реалізації ринкових цілей підприємства. При 
комунікації необхідно враховувати різні сигнали, що йдуть від ринку: тенденції розвитку, 
навколишні мікро- і макроперетворення, потреби та переваги покупців. Підприємство 
повинне приділяти особливу увагу якості своєї комунікаційної політики. Це доводить 
необхідність розробки схеми повного використання потенціалу доступного комунікаційного 
інструментарію, що є сукупністю як інструментів, що використовуються для створення 
методичних основ комунікаційної політики (закономірності, ефекти, принципи і правила 
здійснення комунікаційної політики, а також методи, моделі і алгоритми), так і інструментів, 
що використовуються при її реалізації (засоби комунікації).
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