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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

УДК 330.837 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ТРАНСФЕРТІВ:  

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

О. М. Зухба, к. е. н., доцент, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 
elenazukhba@mail.ru 

 
У статті проаналізовано напрямки реформування інституціонального регулювання 

пенсійних трансфертів в розвинутих країнах світу і в Україні. На основі інституціонального 
підходу аргументована важливість переходу до накопичувальної системи пенсійного забез-
печення як адекватної ринковим умовам. Проаналізовані інституціональні фактори, які об-
межують її впровадження в Україні.  

Ключові слова: інституціоналізм, солідарна пенсійна система, страхова пенсійна сис-
тема, накопичувальна пенсійна система, інституціональні обмеження соціальних трансфер-
тів. 

 
Постановка проблеми. Вирішення 

проблеми забезпечення соціально справед-
ливого розподілу доходів суспільства є 
ключовим завданням державної політики. 
Одним з шляхів її реалізації є система соці-
альних трансфертів, в тому числі пенсійна 
система. За її допомогою доходи різних 
верств населення розподіляються в часі, 
згладжуючи соціальні напруження.  

Існуюча в Україні солідарна пенсійна 
система в сучасних умовах діє неефективно, 
що викликає необхідність її глибоких сис-
темних перетворень. Але й застосування 
альтернативних пенсійних систем, вже ап-
робованих в світі, в умовах України також 
обмежено. Тому слід з’ясувати причини, які 
стримують її використання.  

Проблема забезпечення соціального 
захисту на протязі життя людини пов’язана 
з тим, що доходи і витрати населення не є 
збалансованими в часі. За Модільяні, люди 
намагаються вирівнювати граничну схиль-
ність свого споживання в умовах коливання 
поточних доходів, тому молодь скоріше по-
зичає, люди середнього віку – зберігають, а 
в старості – витрачають накопичене. У 
зв’язку з тим, що головною причиною па-
діння доходів домогосподарств є вихід на 
пенсію, основний мотив їх довгострокових 
накопичень є мотив збережень на старість. 
Тому важливо створення адекватних інсти-
туціональних умов ефективного викорис-
тання збережених коштів і їх розподілу че-
рез пенсійну систему. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження проблеми інституціо-
нального регулювання соціального захисту 
населення знаходяться в центрі уваги бага-
тьох науковців вже на протязі всього мину-
лого століття. Різноманіття підходів сфор-
мувало декілька напрямків наукової думки. 
На розвиток теорії соціальної держави і со-
ціального ринкового господарства вплинули 
роботи Х. Ламперта, К. Херманн-Пілата, 
Л. Ерхарда та ін. Моніторинг розвитку су-
часних світових систем пенсійного забезпе-
чення проводиться у працях С. Бернса, 
Е. Джеймса, Б. Ліндсі, А. Мойєра, Є. Уайт-
хауза. Питання соціального забезпечення 
домогосподарств тісним чином пов'язані з 
теорією добробуту, представленої концепці-
єю утилітаризму І. Бентама, теоріями сус-
пільного добробуту А. Бергсона, Н. Калдо-
ра, В. Парето, А. Пігу [1], П. Самуель-
сона [2], Т. Скітовскі, Дж. Хікса. Сучасний 
етап розвитку економіки добробуту пов'яза-
ний з роботами А. Сена, Дж. Стігліца [3], 
Дж. Ролза [4]. Питання пенсійного забезпе-
чення знаходяться в центрі уваги і вітчизня-
них науковців: Н. Горовця, М. Горовця [5], 
М. Гури [6], А. Вдовенко [7], О. Кириленко, 
А. Сидорчука [8], О. Коваля [9], Л. Соро-
кіної, О. Гурнака [10] та інших.  

Всі ці дослідження підтвердили, що 
пенсійне забезпечення посідає особливе міс-
це в інституціональному регулюванні роз-
поділу доходів. Зростання податкового на-
вантаження на працюючих і різка зміна ві-
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кової структури населення («старіння» насе-
лення) практично в усіх розвинених країнах 
світу і в Україні, тотальна дефіцитність 
державного бюджету, фінансова криза, що 
вибухнула останніми роками, а також недо-
сконалість самої системи пенсійного забез-
печення останнім часом суттєво загострю-
ють проблему споживання і виживання в 
цілому для всіх домогосподарств. Певним 
чином ця проблема знімається формуванням 
спеціальної накопичувальної системи пен-
сійного забезпечення. Перебудова інститутів 
пенсійного забезпечення, перехід від моделі 
«піраміди віків» до моделі особистих нако-
пичень можливі кількома шляхами. В Укра-
їні це, перш за все, розвиток інституту дер-
жавної пенсії, яка буде гарантувати міні-
мальний рівень споживання і яка передбачає 
розмір пенсії в залежності від рівня легаль-
ного заробітку протягом життя і відповідних 
пенсійних відрахувань. Формується інститут 
корпоративної пенсії, яку вже сьогодні мож-
на отримати, якщо працювати у великій 
компанії з власною пенсійної програмою. 
Ануїтет або приватну пенсію можна нако-

пичити в недержавному пенсійному фонді 
або у страховій компанії. Нарешті, можливі 
свої власні, особисті пенсійні накопичення, 
збережені на депозитному рахунку. Зрозу-
міло, що реалізація цих шляхів можлива 
лише за наявністю відповідних інституціо-
нальних структур, створення і розвиток яких 
допоможе домогосподарствам оптимізувати 
в часі інвестиційні потоки. 

Формулювання мети статті. Метою 
статті є визначення інституціональних об-
межень в регулюванні пенсійних трансфер-
тів в Україні з урахуванням світового досві-
ду їх подолання. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. В Україні держава займає активну 
позицію в національній економіці, яка за-
безпечує домогосподарствам умови безпеч-
ного хазяйнування, створює і підтримує ін-
ституціональне середовище, в тому числі 
законодавство про загальнообов'язкове дер-
жавне пенсійне страхування [11]. Зростання 
соціальних трансфертів майже повторює 
зростання доходів населення (табл.1).  

Таблиця 1 
Динаміка соціальних трансфертів в Україні у 2006–2012 роках 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доходи – всього, у % до попереднього року 132 136 105 123 115 111 
у тому числі: 
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти, у % 
до попереднього року – 125 140 114 116 110 112 

Розраховано автором на основі [12]. 
 
Соціальні трансферти здійснюються 

як у грошовій, так і у натуральній (продук-
товій) формі. Вони сприяють вирівнюванню 
доходів між соціальними групами населення 
і формують відчуття захищеності у майбут-
ньому. До соціальних трансфертів відносять 
соціальну допомогу, усі види пенсій, сти-
пендії, всі види отримуваної населенням до-
помоги з фондів соціального страхування, 
компенсаційні виплати і пільги, благодійну 
допомогу. У 2012 році частка соціальних 
допомог та інших одержаних поточних   
трансфертів українських домогосподарств 
становила 37,4 % від суми доходів. В сумі 
трансфертів 57 % прийшлося на доходи від 
соціальної допомоги, а соціальні трансферти 
у натуральній формі становили 36,5 % [12]. 
Слід зауважити, що система соціальних   

трансфертів в Україні досі має певні риси 
історичного минулого. Насамперед це 
пов’язане із соціальними очікуваннями на-
селення, сформованими в добу розвинутого 
соціалізму. Здобутки минулої економічної 
системи в сфері соціальних гарантій безпе-
речні, але в умовах зміни суспільного уст-
рою вони мають знайти нове інституціо-
нальне оформлення. Пошук адекватних ін-
ститутів має будуватися на перехресті ін-
ституціонального досвіду провідних соці-
ально орієнтованих держав і національних 
суспільних досягнень. 

В більшості розвинутих країн діє 
трирівнева система пенсійного забезпечен-
ня, яка включає солідарну пенсійну систему, 
накопичувальну обов’язкову і добровільну 
систему. Слід зазначити, що в Американ-
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ській пенсійній системі пенсії, які виплачу-
ють із пенсійних фондів, включають внески, 
які людина здійснює все трудове життя, а 
тому є різновидом збережень. Така сама  
система в різних варіаціях існує в багатьох 
розвинутих країнах світу – США [13], Шве-
ції [14; 15; 16], Німеччині та в інших держа-
вах [17; 18; 19; 20].  

Так, пенсійна система Великобрита-
нії передбачає кілька варіантів пенсійних 
виплат (1) Базова державна пенсія (Basic 
State Pension). У 2011–2012 році мінімальна 
базова пенсія для самотньої людини стано-
вила 102.15 фунтів на тиждень.; (2) Додат-
кова державна пенсія (S2P) введена з 6 квіт-
ня 2002 року і залежить від заробітної плати 
протягом усіх років роботи, але не нарахо-
вується тим, хто займався індивідуальною 
діяльністю. Додаткова державна пенсія не 
залежить від базової державної пенсії і ви-
плачується додатково. У разі смерті одного з 
членів подружжя, який отримував додаткову 
державну пенсію, другий може мати право 
на отримання до 50 % цієї пенсії. Макси-
мальна сума додаткової державної пенсії 
між квітнем 2011 і 2012 року становила 
159.52 фунтів за тиждень.; (3) Професійна 
пенсійна схема проводиться роботодавцем 
щодо працівників. У приватному секторі та-
кі пенсійні нарахування визначаються роз-
мірами прибутку підприємства або внеску 
працівника. Для компаній, у яких діє профе-
сійна пенсійна схема, обов'язковою є також 
схема додаткових добровільних внесків 
(AVC), яка дозволить працівникам інвесту-
вати більше коштів у майбутню пенсію [21]. 

Пенсійна система Австрії також скла-
дається з трьох рівнів [22]. (1) Державна пен-
сія, внески до якої здійснюють застраховані 
особи (10,25 % заробітної плати), само-
зайняті особи (16,25 – 20 % доходу особи), 
фермери (15 % заробітку), роботодавці 
(12,55 % фонду оплати праці). Пенсія за ві-
ком призначається при досягненні чолові-
ками 65 років, жінками – 60 років за умови, 
якщо особа підлягала соціальному страху-
ванню протягом 180 місяців за останні 30 
років, з яких 84 місяці працювала. Коефіці-
єнт заміщення заробітної плати пенсією ста-
новить 60%. (2) Накопичувальна професійна 
пенсійна система охоплює всіх осіб, які бу-
ли працевлаштовані після 31 грудня 2002 

року. Внески здійснює роботодавець (1,53 % 
заробітку працівника) і вони не підлягають 
оподаткуванню. Працівник не сплачує внес-
ків. (3) Приватна пенсійна система, внески 
за якої сплачуються відповідно до умов до-
говору. 

В Україні також обговорюється перс-
пектива переходу на подібну систему пен-
сійних накопичень. Але її застосування має 
суттєві інституціональні обмеження. Тому 
слід визначити можливості реформування 
національної системи пенсійного забезпе-
чення в контексті світового досвіду. Ство-
рення альтернативної системи пенсійного 
забезпечення в Україні, аналогічної західній 
моделі, почато ще у 2004 році, але накопи-
чувальна система ще фактично не впровад-
жена, розвиток добровільної недержавної 
пенсійної системи обмежений інституціо-
нальними чинниками (недовіра населення, 
недосконалість правового регулювання, об-
меженість застосування фінансових інстру-
ментів для інвестування недержавними пен-
сійними фондами, відсутність прозорої та 
ефективної системи моніторингу). Як пока-
зали результати дослідження науковців ін-
ституту демографії та соціальних дослід-
жень ім. М. В. Птухи НАН України, тради-
ційна солідарна система сьогодні вже не 
здатна забезпечити гідний рівень життя пен-
сіонерів [23, с. 40–52].  

У порівнянні з деякими пострадян-
ськими країнами рівень пенсійного забезпе-
чення в Україні виглядає не так вже й пога-
но. Мінімальна пенсія в Україні за 2001-
2008 роки зросла в 13,7 рази, тоді як в Біло-
русі в 5,3 рази, Казахстані в 4,7 раз, Киргиз-
стані – в 3, Молдові – у 8 разів. Найбільший 
темп зростання пенсій на пострадянському 
просторі – у багатих нафтою Росії (у 18 ра-
зів) і Азербайджані (також у 18 разів) [20]. 
На початку 2012 року середній розмір мі-
сячної пенсії в національній валюті в пере-
рахунку на долари США становив в Україні 
153,1 дол., Таджикистані 32 дол., Молдові 
74,6 дол., Киргизстані 111,2 дол., Вірменії 
70,2 дол. В той же час в Росії її рівень скла-
дав 257,1 дол., Казахстані – 192 дол., Азер-
байджані – 184, 5 дол., що вище українсько-
го майже вдвічі [24, с.12]. 

На початку 2013 року середній роз-
мір призначених місячних пенсій пенсіоне-
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рів, які перебувають на обліку в органах  
Пенсійного фонду, становив 1430 грн. Роз-
мір середньої пенсії у відсотках до прожит-
кового мінімуму на одну особу в 2012 році 
дорівнював 130,6%, а для осіб, які втратили 
працездатність – 161,8%. Розмір пенсії від-
носно рівня заробітної плати на початок 
2013 року становив лише 47,3% [24, с. 11]. 
Такі показники характеризують рівень пен-
сійного забезпечення як недостатній для  
гідного існування. Очевидно, що існуюча 
система пенсійного забезпечення потребує 
невідкладного реформування.  

15 квітня 2013 року Уряд України за-
твердив Постанову «Про підвищення розмі-
рів пенсій у зв’язку із зростанням середньо-
місячної заробітної плати штатного праців-
ника в Україні» [25], відповідно до якої під-
вищуються трудові пенсії у зв’язку із зрос-
танням середньомісячної заробітної плати в 
Україні порівняно з попереднім роком. Пен-
сії підвищуються на коефіцієнт 1,0298, що 
відповідає 20 відсоткам темпів зростання 
середньомісячної заробітної плати штатного 
працівника за 2012 рік у порівнянні з 2011 
роком. Підвищення проведено з 1 березня 
2013 року. Та динаміка макроекономічних 
показників свідчить про неможливість за-
безпечення навіть такого зростання за існу-
ючою системою формування пенсійних   
коштів. Пенсійний Фонд України, джерела-
ми наповнювання якого є обов’язкові стра-
хові внески працедавців, застрахованих осіб 
й асигнування з державного бюджету, про-
тягом багатьох років має стабільний дефі-
цит. У 2009 році його надходження покри-
вали лише 62,2 % усіх видатків. Головними 
причинами такого стану ПФУ є економічна 
криза, рівень демографічного навантаження 
на працездатне населення та частка тіньово-
го сектора національної економіки.  

Слід зауважити, що розвиток пенсій-
ного забезпечення має враховувати інтереси 
не тільки тих домогосподарств, які отриму-
ють пенсії зараз, але й тих, які мають їх 
отримувати у майбутньому, а також інте-
реси домогосподарств, які фінансують пен-
сійне забезпечення. Зміщення акцентів у бік 
врахування інтересів одних суб'єктів та іг-
норування інтересів інших неминуче приз-
веде до розвитку соціальних суперечностей 
і, отже, до негативних соціально-

економічних наслідків. Саме тому в умовах 
збільшення частки старших вікових груп у 
загальній кількості населення, наростання 
соціальної напруженості у суспільстві, що 
створює ефект зростання державних витрат 
на пенсійне забезпечення, в національній 
економіці має бути модифікований спосіб 
фінансування пенсійного забезпечення з за-
міною розподільного методу змішаним і на-
копичувальним. Останні методи фінансу-
вання пенсійного забезпечення домогоспо-
дарств у ринкових умовах повинні врахову-
вати рівень доходності пенсійних інвестицій 
та інфляційні втрати населення.  

Солідарна система для працівників у 
віці 35 років чи молодших буде удоскона-
люватися через накопичення їх персональ-
них внесків у Накопичувальному пенсійно-
му фонді. Зміни в існуючій солідарній сис-
темі повинні гарантувати, що перший рівень 
пенсійної системи і надалі буде здатний за-
безпечувати більшу частину пенсійного до-
ходу громадян України. Солідарна система 
базується на тому, що сьогоднішні праців-
ники фінансують пенсії сьогоднішніх пенсі-
онерів. У зв’язку із значним прогнозованим 
зменшенням кількості працівників у наступ-
ні 40 років внесено зміни для гарантування 
того, що система буде здатна виплачувати 
пенсії постійно. Це може бути забезпечено 
за рахунок розвитку альтернативної недер-
жавної системи пенсійного забезпечення.  

Згідно з реформованою пенсійною 
системою України [26], солідарна система є 
тільки одним компонентом пенсії, яку отри-
має працівник при виході на пенсію. Іншими 
джерелами стали страхова та накопичуваль-
на пенсія.  

Пошук домогосподарствами альтер-
нативних джерел соціальних трансфертів 
звертає їх увагу на недержавні пенсійні   
фонди. Але їх розвиток в Україні обмежує 
відсутність накопичувальної системи за-
гальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування, яка повинна стимулювати не-
державне пенсійне забезпечення. Створення 
недержавної системи пенсійного забезпе-
чення почалося у 1992 році, коли пенсійні 
фонди діяли у формі товариств з обмеженою 
відповідальністю або як трастові компанії.  

Інституціональне оформлення цієї ді-
яльності в Україні відбулося у 2003 році, 
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коли було прийнято Закон України «Про не-
державне пенсійне забезпечення» [11], вдос-
коналення якого відбувається досі (останні 
зміни від 11.10.2013). Цей Закон визначає 
правові, економічні та організаційні засади 
недержавного пенсійного забезпечення в 
Україні та регулює правовідносини, пов'яза-
ні з цим видом діяльності. Законодавство 
про недержавне пенсійне забезпечення 
складається з цього Закону, законодавства 
про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування, Законів України «Про страху-
вання» [27], «Про банки і банківську діяль-
ність» [28], «Про інститути спільного інвес-
тування (пайові та корпоративні інвестицій-
ні фонди) [29], «Про цінні папери та фондо-
вий ринок» [30], «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні» [31], 
«Про фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг» та ін-
ших нормативно-правових актів. Тобто 
створена певна система правового регулю-
вання недержавного пенсійного забезпечен-
ня.  

Будується і його організаційна струк-
тура. В Україні існує декілька видів недер-
жавних пенсійних фондів: (1) професійні, 
учасниками яких є всі працівники, пов’язані 
між собою за родом діяльності, що визнача-
ється у статуті фонду; (2) корпоративні, які 
охоплюють працівників певного підприєм-
ства, і (3) відкриті фонди, учасником якого є 
будь-яке підприємство чи фізична особа. 
Домогосподарства укладають персональні 
угоди, отримують соціальні трансферти, 
тобто є учасниками діяльності недержавних 
пенсійних фондів усіх видів незалежно від 
форми їх організації [8, С.134]. 

Система недержавного пенсійного 
забезпечення протягом останніх років роз-
вивається досить динамічно і має потенціал 
для подальшого розвитку пенсійного забез-
печення населення. У 2010 році загальна  
кількість укладених пенсійних контрактів 
становила 64,6 тис. шт. і охоплювала більше 
півмільйона учасників. Загальні активи 
НПФ за п’ять років (з 2005 р.) зросли більше 
ніж у 20 разів і досягли 984,6 млн грн [5, 
С. 23, 25]. У 2012 році вони вже становили 
1660,1 млн  грн [32, с. 1]. Сума пенсійних 
виплат зросла з 49 грн на одного учасника у 
2006 році до 267 грн у 2010 р. Однак, більшу 

частину пенсійних внесків здійснювали 
юридичні особи (95,7 %), а кількість осіб, 
що отримували пенсійні виплати, становила 
лише 39,3 тис. осіб [5, с. 23, 25]. Переваж-
ними напрямами інвестування пенсійних 
активів є депозити в банках (39,8 %), облі-
гації підприємств-емітентів України 
(16,5 %), цінні папери, дохід за якими гаран-
товано КМУ (16,5 %), акції українських емі-
тентів (7,6 %), цінні папери, дохід за якими 
гарантовано Радою міністрів АР КРИМ,   
місцевими радами (7,3 %) [5, с. 25]. У 2012 
році пенсійні внески становили 1 313,7 млн 
 грн, з яких 58,6 млн  грн – від фізичних осіб 
[32, с. 1].  

Але, як зазначають вітчизняні дослід-
ження [5, с. 25], сьогодні в Україні більшість 
недержавних пенсійних фондів не забезпе-
чує доходність пенсійних активів вище рів-
ня інфляції, а розмір інвестиційного доходу 
є недостатнім для забезпечення належної 
диверсифікації пенсійних активів у доходні 
фінансові інструменти. Тому станом на 
01.01.2013 р. кількість учасників недержав-
них пенсійних фондів дещо зменшилась (на 
1,7 %) у порівнянні із аналогічним показни-
ком попереднього року [32, с. 4]. Більшість 
учасників недержавних пенсійних фондів 
становили особи віком від 25 до 50 років – 
64,8 %. Питома частка осіб віком до 25 років 
у загальній кількості учасників становила 
лише 4,9 % (на 1,3 % менше, ніж у 2011 ро-
ці), тоді як осіб від 50 до 60 років  – 23,6 %, 
старше 60 років  – 6,8 % від загальної кіль-
кості учасників [32, с. 3]. Така вікова струк-
тура віддзеркалює недовіру молодого насе-
лення до пенсійних недержавних установ, 
хоча останні створювалися для задоволення 
насамперед інтересів молоді.  

Недержавні пенсійні фонди, акуму-
люючи грошові кошти юридичних і фізич-
них осіб у вигляді пенсійних внесків і зо-
бов’язуючись збільшити їх шляхом інвесту-
вання в різноманітні фінансові інструменти, 
виступають у ролі інституційних інвесторів. 
У загальній структурі інвестиційного порт-
феля НПФ на начало 2013 року активи роз-
поділяються таким чином: 

– 34,5 % загальної вартості активів 
НПФ розміщено на банківських депозитах 
(станом на кінець 2011 року – 29,5 %); 

– частка цінних паперів, дохід за 
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якими гарантовано Кабінетом Міністрів 
України, у консолідованому портфелі НПФ  
зменшилась як в абсолютному значенні – з 
209 млн.  грн. у 2011 році до  196,9 млн. 
 грн. у 2012 році, так і у відносному – з 
15,1 %  до 11,9 % відповідно; 

– частка корпоративних облігацій у 
консолідованому портфелі в порівнянні з 
2011 роком в абсолютному значенні збіль-
шилася з 346,5 млн.  грн. до  517, 9 млн. 
 грн., а у відносному – з 25,0 % до 31,2 %, 
відповідно; 

– у 2012 році в порівнянні з 2011 ро-
ком питома вага акцій українських емітентів 
у консолідованому портфелі НПФ  зменши-
лась з 18,4 % до  15,5 % і становила 
256,9 млн.  грн.; 

– зменшилась у загальній вартості ак-
тивів НПФ частка активів, інвестованих у 
цінні паперів, дохід за якими гарантовано 
Радою міністрів АР Крим, місцевими рада-
ми відповідно до законодавства (з 0,5 % 
станом на кінець 2011 року до 0,2 % станом 
на кінець 2012 року); 

– частка активів, інвестованих у бан-
ківські метали, у загальній вартості активів 
НПФ зменшилася з 1,9 % станом на кінець 
2011 року до 1,1 % станом на кінець 2012 
року; 

– станом на кінець 2012 року (як і у 
попередньому році) у консолідованому ін-
вестиційному портфелі НПФ відсутні іпо-
течні цінні папери; 

– дещо зменшилася частка активів, 
інвестованих в об’єкти нерухомості (з 3,5 % 
станом на кінець 2011 року до 2,9 % на кі-
нець 2012 року); 

– обсяг коштів на поточному рахунку 
станом на кінець 2012 року становив 9,3 млн 
 грн, або 0,6 % (станом на кінець 2011 року 
– 2,7 %) [32, с. 7]. Така динаміка віддзерка-
лює певне намагання домогосподарств ви-
користати фінансові інструменти ринку фі-
нансових послуг, зокрема, недержавних   
пенсійних фондів. В той же час фінансова 
діяльність домогосподарств на інших секто-
рах ринку фінансових послуг, а саме: ринках 
з надання кредитів (крім системи кредитної 
кооперації), позик, факторингу, фінансового 
лізингу, гарантій та поручительств, не від-
бувається. Це свідчить про необхідність 
вдосконалення системи фінансових інститу-

тів і створення атмосфери довіри до її на-
дійності. 

Висновки. На наш погляд, основні 
проблеми ринку накопичувального пенсій-
ного забезпечення в Україні пов’язані по-
перше, з неврегульованістю системи відно-
син між учасниками недержавних пенсійних 
фондів і органами управління цих фінансо-
вих установ. По-друге, існує певна необ-
ґрунтованість кількісних обмежень щодо 
структури активів пенсійних фондів, які 
ускладнюють мобільність руху інвестицій-
них коштів. Тому слід здійснити перехід від 
системи інституціональних заборон до пра-
вил «розумного інвестора», які є адекватни-
ми ринковій економіці.  

Таким чином, інституціональне регу-
лювання пенсійних трансфертів може буду-
ватися з урахуванням міжнародного досвіду, 
але слід враховувати особливості інституці-
онального середовища України: недовіру до 
влади, високі соціальні очікування населен-
ня, нерозвиненість ринкових інструментів, 
зокрема фінансових. В умовах жорсткого 
дефіциту державних ресурсів необхідно зо-
середитися на лібералізації ринкових засад 
формування і діяльності недержавних пен-
сійних установ, хоча й не слід відмовлятися 
від соціальної спрямованості суспільних 
фондів держави.   
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В статье проанализированы направления реформирования институционального регу-

лирования пенсионных трансфертов в развитых странах мира и в Украине. На основе инсти-
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туционального подхода аргументирована важность перехода к накопительной системе пен-
сионного обеспечения как адекватной рыночным условиям. Проанализированы институцио-
нальные факторы, ограничивающие ее внедрение в Украине. 

Ключевые слова: институционализм, солидарная пенсионная система, страховая пен-
сионная система, накопительная пенсионная система, институциональные ограничения со-
циальных трансфертов. 

The directions of reforming institutional regulation of pension transfers in the developed 
world and in Ukraine are analyzed. The importance of the transition to a funded pension system as 
being adequate to market conditions is rationalized on the basis of the institutional approach. Insti-
tutional factors hindering its introduction in Ukraine are analyzed. 

Keywords: institutionalism, PAYG pension system, pension insurance system, funded pen-
sion system, institutional constraints of social transfers. 
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МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ – СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

КОНТЕКСТ 

Л. І. Яковенко,  д. е. н., професор, Полтавський національний педагогічний  
університет імені В. Г. Короленка, yakovenko_pdpu@ukr.net 

У статті проаналізовано напрямки модернізації системи вищої освіти України. Наго-
лошується на необхідності переходу до партнерської взаємодії між суб’єктами освітніх від-
носин, індивідуалізації навчання, побудові більш гнучкої та різноманітної системи освіти 
України, забезпеченні її диверсифікації. Обґрунтовується перехід до інтегрованої моделі фі-
нансування вітчизняної вищої освіти. 

Ключові слова: вища освіта, модернізація системи вищої освіти, індивідуалізація, ди-
версифікація, фінансування вищої освіти. 

Постановка проблеми. Найважли-
віше завдання сучасної системи освіти і ви-
ховання – навчити жити і працювати по-
новому, відповідно до сучасних реалій, 
оскільки із традиційними стандартами і сте-
реотипами мислення і поведінки в сучасно-
му світі складно справлятися з викликами, 
загрозами і невизначеністю. Безсумнівно, 
що освіта має історичний характер, зміню-
ваний від однієї історичної епохи до іншої. 
В основі класичної системи освіти – імпера-
тив підготовки людини, яка знає, тоді як ни-
нішній стан справ у суспільстві та економіці 
гостро потребує підготовки людини, яка не 
просто знає, але розуміє і рефлексує, здатна 
до діалогу і компромісів. Сучасна людина 
розуміє інших людей, інші культури, спе-
цифіку сучасного буття, проблеми навко-
лишнього середовища, усвідомлює власне 

місце в суспільстві та відповідальність за 
наслідки своїх дій. Нездатність вписати себе 
в складний, швидко мінливий світ, подолати 
власний егоїзм стає соціально небезпечною. 
Забезпечення ефективного адаптування лю-
дини потребує переорієнтації суспільної 
свідомості на набуття якісно нових знань і 
навичок. Важливою в цьому аспекті є роль 
освіти, зокрема, вищої.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемам аналізу змісту соціально-
економічних відносин у сфері вищої освіти,  
напрямів їх розвитку присвячена значна  кіль-
кість робіт  вітчизняних  вчених, зокрема: В. 
Антонюк [1], О. Грішнової [2], М. Згу-
ровського [3], І. Каленюк [4] та інших.  

Однак аналіз літератури засвідчує, 
що сьогодні практично відсутні теоретико-
методологічні роботи з проблем, пов'язаних 
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із процесом модернізації вищої освіти, його 
вивченням як складного соціально-еко-
номічного, соціокультурного і соціально-
педагогічного проекту, який характеризу-
ється опорою на міждисциплінарні знання, 
інтегративністю і економічний розвиток, 
який набуває особливих рис, змінюється по-
рівняно з індустріальним періодом. Водно-
час  проблема вищої світи не зводиться до 
суто економічних параметрів, а включає со-
ціальні, гуманітарні, культурні, духовні 
складові.  

Формулювання мети статті. Метою 
статті є визначення змістовних характерис-
тик напрямів модернізації вищої освіти у 
сучасних умовах соціально-економічного 
розвитку суспільства. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Трансформація вітчизняної сис-
теми освіти актуалізує теоретичне осмис-
лення проблем розвитку галузі, сутності 
змін, визначення їх мети, напрямів, траєкто-
рії і наслідків. Останнім часом трансформа-
ція відбувається як модернізація в єдності її 
економіних і соціальних вимірів, адаптуван-
ня освіти до соціально-економічних і техно-
логічних змін, здійснення інноваційних змін 
у сфері виробництва, обміну та споживання 
знань і одночасна інтеграція у міжнародне 
економічне середовище. 

В умовах глобалізації освіта перетво-
рюється на міжнародний інститут, виходить 
за межі національних держав. Значно зрос-
тає потреба в постійному оновленні знань і 
підвищенні кваліфікації унаслідок інформа-
ційно-технологічної революції. Освіта пере-
творюється на безперервний процес, який 
триває упродовж усього життя людини. За-
галом мова має йти про створення стрункої 
системи безперервної освіти, що враховує і 
можливості конкретного індивіда, і потреби 
суспільства. Безперервність повинна забез-
печуватися багаторівневою структурою сис-
теми освіти, різноманітністю навчальних 
закладів, спадкоємністю освітніх і освітньо-
професійних програм.  

При цьому модернізація вищої освіти 
не має зводитися до суто технологічних чи 
організаційно-функціональних заходів, а 
повинна враховувати реалії часу та супереч-
ності соціально-економічного розвитку [5]. 

Зміни у вищий освіті – це не лише   

вітчизняний феномен. Національні системи 
освіти різних країн світу, спираючись на 
власну історію і традиції, одночасно вияв-
ляють тенденцію до безперервної інституці-
ональної трансформації інколи швидше, ніж 
набуває поширення обґрунтування потреб у 
таких змінах. Ці процеси відбуваються пос-
тійно, адже національним системам освіти 
всіх держав притаманні одинакові пробле-
ми, а різниця полягає в гостроті, масштабах  
та цілеспрямованості пошуків позитивних 
рішень [6].  

Основними тенденціями, які спосте-
рігаються у сфері вищої світи в останні де-
сятиліття, є її масовість, зростання частки  
платної освіти, а також поширення програм  
освіти впродовж усього життя.  

Причини того, що вища освіта стає 
масовою, загальною, з одного боку, форму-
ються на ринку праці: збільшення кількості 
робочих місць, які потребують від претен-
дентів складнішої та тривалішої підготовки, 
ніж та, яка забезпечується початковою чи 
середньою професійною освітою. Оскільки 
структура ринку праці та умови праці в пе-
ріод становлення економіки знань стрімко 
змінюються, бо виникають нові спеціаль-
ності та форми праці, то вища освіта дозво-
ляє переходити від однієї кадрової позиції  
до іншої, оволодівати новими чи додатко-
вими навичками, перебудовуватися і здобу-
вати нові необхідні знання в процесі перена-
вчання чи самостійно. 

З іншого боку, соціальні трансфор-
мації останніх десятиліть ХХ ст. спричини-
ли зміни соціальних функцій освіти: вона  
стала мінімально необхідною умовою для 
професійної і соціальної кар’єри, для досту-
пу до престижних знакових  комунікаційних  
мереж (приміром, політичних структур), які 
є основою формування соціального капіта-
лу.  

Крім цього, навчання у вищому на-
вчальному закладі служить середовищем, у  
якому молодь проходить соціальну адапта-
цію до «дорослого» життя. Університети 
виконують роль «тимчасового укриття в  
суспільстві, ураженому хронічним безробіт-
тям, структури, яка дозволяє молодим лю-
дям на кілька років відкласти момент істи-
ни, котрий неминуче приходить тоді, коли  
їм доводиться зустрітися із жорсткими реа-

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2014, №1 17_________________________________________



 

 

ліями ринку праці» [7]. Особливо актуаль-
ною ця теза є в умовах циклічного спаду та  
суттєвого скорочення робочих місць. Масо-
ва або навіть загальна вища освіта сьогодні 
розглядається як важливий елемент демо-
кратизації суспільства. У країнах ОЕСР у 
2006 році студентів було на 8 млн. більше, 
аніж на 10 років раніше, у Фінляндії і 
Польщі їх кількість подвоїлася. У середньо-
му в країнах ОЕСР 54 % молоді отримують 
вищу освіту; в Австралії і Новій Зеландії 
цей показник дорівнює 81 % [8]. 

Світова  практика  функціонування  
вищої освіти, демонструє ускладнення    
функцій інститутів вищої освіти, серед яких 
спостерігається:  

– відмова  від традиційних форм і
програм навчання та перехід до набуття  
знань упродовж усього життя, що, у свою 
чергу, передбачає розширення кола спожи-
вачів послуг вищої освіти, а також урізно-
манітнення освітніх програм відповідно до  
потреб різних категорій населення, ринку  
праці та суспільства загалом;  

– перехід від традиційної функції
передачі (трансляції) знань до виконання  
широкої суспільної ролі, яка відповідає со-
ціально-економічним потребам, що зміню-
ються;  

– реалізація  підходу «соціального
включення» в суспільство через освіту;  

– інтенсивна підтримка процесу ре-
гіонального та локального розвитку; 

– сприяння розвиткові громадян-
ського суспільства та підвищення відпові-
дальності кожного його члена.  

Основу  ефективного функціонуван-
ня сфери вищої освіти загалом і сучасних  
вищих  навчальних закладах зокрема має 
становити зорієнтований на потреби студен-
тів підхід, який передбачає  підвищення  до-
ступності та розширення можливостей  уча-
сті в програмах вищої освіти; розвиток на-
вчання впродовж життя; зростання масового 
попиту на вищу освіту; відмову від  став-
лення до вищої освіти як до одноразового 
процесу; підвищення якості освіти та  пос-
тійне вдосконалення професійних навичок. 

Реалії свідчать, що нині вітчизняна 
освітня система слабо зорієнтована на під-
готовку мислителів та інноваторів, пред-
ставників креативного класу, здатних ство-

рювати конкурентоспроможні інтелектуаль-
ні продукти, які б у подальшому забезпечу-
вали стабільний соціально-економічний роз-
виток країни. Серед іншого, це призводить 
до проблем у професійній адаптації випуск-
ників Вищих навчальних закладів на ринку 
праці. 

Mодернізація передбачає узгодження 
економічних і суспільних інтересів суб’єктів 
модернізації. Оскільки в ринкових умовах 
вища освіта сформована як сфера бізнесу, як 
ринок освітніх послуг, то суб’єктами модер-
нізації є власне суб’єкти ринку освітніх пос-
луг: споживачі – домогосподарства (сту-
денти і їхні батьки), а також роботодавці, 
виробники – вищі навчальні заклади, держа-
ва і загалом суспільство. Їхні інтереси різ-
нопланові, однак функціонування вищої 
освіти спрямоване на досягнення суспільно-
го інтересу – підвищення якості людського 
капіталу, розвитку людини на основі знань 
та інтелекту. Узгодження інтересів та супе-
речностей між суб’єктами модернізації до-
сягається через діяльність навчальних за-
кладів із посилення практичної спрямова-
ності навчального процесу, максимального 
наближення студентів до майбутньої профе-
сії. Навчальний процес за рахунок універса-
лізму має бути організований так, щоб мо-
лодий фахівець міг перекваліфікуватися і 
обрати іншу професію. 

Варто ще раз наголосити, що вища 
освіта не суто ринкова сфера, а середовище, 
зорієнтоване на розвиток особистості, збе-
реження та передачу культурних традицій. 
Освіта, зокрема і вища, має розглядатися не 
як джерело доходів, «доходний дім», а бути 
осередком виховання світогляду. І це не 
«виламування душі» людини, а створення 
змагального механізму різних систем цін-
ностей і моделей поведінки, що дозволяє 
зробити особистісний вибір на основі осо-
бистісної рефлексії [9]. У цьому зв’язку ак-
туалізується модернізація відносин між ви-
кладачем та студентом, перехід до партнер-
ської взаємодії. Орієнтація на студента як 
активного суб’єкта можлива лише за умови 
рівноправного діалогу, застосування актив-
них методів навчання, активізації міждис-
циплінарних контактів, що передбачає: сту-
дент – це не просто слухач, а це активний 
учасник навчального процесу, який самос-
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тійно виробляє знання і формує той індиві-
дуальний комплекс знань, який у подаль-
шому стане основою особистої індивідуаль-
ної конкурентоспроможності на ринку пра-
ці.  

Процес становлення партнерських 
стосунків є послідовним усвідомленням їх-
ньої необхідності, розвитком співтворчості. 
Він формується з певних елементів. Перший 
– перехід від патерналістських взаємин між 
викладачем і студентом до відносин парт-
нерства на основі персональної відповідаль-
ності, незалежності, спільного творчого по-
шуку, взаємної зацікавленості в інтелекту-
альному розвиткові, професійному та мо-
ральному зростанні. Другий – соціальний 
діалог представників сфери вищої освіти 
(викладачів, науковців, студентів) із 
суб’єктами з інших сфер суспільного вироб-
ництва, що реалізується на основі взаємодії 
освіти, науки і виробництва. Третій – кон-
такти у процесі становлення громадянського 
суспільства, оскільки освітні ефекти ство-
рюються не лише в системі освіти, а і поза 
нею, в процесі неформального навчання за 
рахунок інших, додаткових, паралельних чи 
альтернативних офіційній системі форм. 

Процес модернізації загострює пи-
тання про необхідність гнучкішої і різнома-
нітнішої системи вищої освіти, тобто забез-
печення її диверсифікації. Диверсифікацію 
варто розглядати як невід’ємну складову 
модернізаційного проекту, як соціально-
економічний процес, явище, що базується на 
досягненнях різних галузей знань та інте-
гративно детермінується ними. Сучасна ди-
версифікація відображає формування нової 
освітньої парадигми, яка включає орієнта-
цію на особистість, а не суто на виробниц-
тво, передбачає підвищення гнучкості ос-
вітньої системи, необхідність врахування 
постіндустріальних вимог до результатів 
діяльності вищої освіти. Із сфери підготовки 
кадрів для економіки вища освіта перетво-
рюється в сферу проектування людьми влас-
ного життя, завдяки ідеям, планам, які вті-
люються в життя. Індивідуальні підходи до 
диверсифікації вищої освіти базуються на 
особистих інтересах і перевагах споживача, 
які формуються на основі комплексу інфор-
мації про освітні послуги, їхню якість, рей-
тинги вищих навчальних закладів, потреби 

ринку праці в сучасних умовах, внаслідок 
уявлень про власне місце і роль у суспільній 
системі. Відбувається відтак, моделювання 
проектування власного життя, підготовка до 
участі в конкуренції, напрацювання особис-
тих конкурентних переваг. Важливо, щоб 
здатність до диверсифікації способів отри-
мання знань у процесі формування компе-
тенції сучасного спеціаліста була доповнена 
вмінням самостійно продукувати наукові, 
професійні знання, ті, що допоможуть йому 
ефективно функціонувати в соціумі. 

Ще один важливий напрям модерні-
зації – індивідуалізація навчання в освітніх 
системах спрямовується на розв’язання  
проблеми гуманізації освіти. Фахівці нази-
вають принципи, на яких базується процес 
індивідуалізації. 

1. Принцип усвідомленої перспекти-
ви («зроби себе сам»), відповідно до якого 
кожен має можливість активної участі у  
формуванні власної стратегії освіти. Знання 
автоматично стануть витребуваними, а не 
нав’язаними жорсткими рамками навчаль-
них планів, посилюється мотивація навчан-
ня та ефективність засвоєння знань.  

2. Принцип гнучкості системи вищої 
освіти, відповідно до якого зміст навчання і 
шляхи засвоєння знань та набуття професій-
них навичок відповідає потребам чи рівневі 
претензій особи. В цьому аспекті виправда-
ною є система багаторівневої вищої освіти 
при реалізації можливості зміни спеціаліза-
ції при отримання кількох спеціальностей у 
період навчання у ВНЗ чи зміні спеціаліза-
ції.  

3. Принцип динамічності системи 
вищої освіти, пов’язаний із здатністю швид-
ко реагувати на зміни в економіці.  

4. Принцип індивідуального навчан-
ня, реалізація якого приводить до виникнен-
ня між викладачами та студентами атмосфе-
ри співпраці, що сприяє підвищенню якості 
сприйняття інформації і напрацюванню 
професійної майстерності [10]. 

Відбуваються модернізаційні пере-
творення і в сфері фінансових відносин. На-
магаючись знайти оптимальні варіанти фі-
нансування освіти, більшість країн прагне 
застосовувати комбіновані підходи, що доз-
воляють не лише забезпечити громадянам 
доступ до вищої освіти, а контролювати 
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якість роботи вищого навчального закладу 
та результати навчання студентів. Вітчизня-
на вища освіта потребує переходу до інтег-
рованої моделі фінансування освіти, яка б 
ґрунтувалася на багатоканальному держав-
ному фінансуванні вищої освіти, кредиту-
ванні навчання у вищому навчальному за-
кладі, підтримці економічних суб’єктів, кот-
рі самостійно оплачують власне навчання. 
Така система з одного боку дозволить залу-
чити додаткові кошти для оплати навчання 
студентів, поліпшити матеріально-технічну 
базу вищих навчальних закладів, підвищити 
конкурентоспроможність оплати праці про-
фесорсько-викладацького складу, а з іншого 
– створить умови для впливу споживачів
освітніх послуг на їх якість. Унаслідок цього 
створюються основи для формування полі-
тики ефективної взаємодії та розподілу від-
повідальності за фінансування цієї системи 
між державою, домогосподарствами, праце-
давцями. В процесі пошуків джерел фінан-
сування світова практика демонструє акти-
візацію університетів в напрямі формування 
науково-дослідницьких комплексів, а також 
становлення підприємницьких університетів 
[11]. 

Одночасно, слід виокремити ще два 
аспекти – добровільну взаємодію через гро-
шові відносини (приміром, фінансова допо-
мога ВНЗ та окремим викладачам та студен-
там, оплата навчання, надання грантів то-
що), а також контакти, які набувають нині 
значного поширення не лише у освіті, а со-
ціумі в цілому – актуалізація грошових від-
носин. О. Тоффлер у роботі «Революційне 
багатство» описує її як невидиму, прихова-
ну, але важливу складову системи створення 
багатства на основі знань та науки (наряду з 
видимою, грошовою економікою). «Грошо-
ва система в найближчому майбутньому роз-
ростеться найрадикальнішим чином, однак 
те, що ми робимо без грошей, буде справля-
ти все більший і більший вплив на те, що ми 
робимо за допомогою грошей» [12]. Справ-
ді, останнім часом виникають такі форми 
освіти, які здійснюються без участі виклада-
ча, через обмін інформацією, знаннями і до-
свідом, приміром, між мільйонами користу-
вачів персональних комп’ютерів, які не за-
кінчували спеціальних курсів, а нині оперу-
ють функціями, які початково були доступ-

ними тільки кваліфікованим системним 
операторам. Подібний тип навчання нази-
вають «товариським», одним з його інстру-
ментів є Інтернет. 

Освітні ефекти створюються не лише 
в системі освіти, а й поза нею, в рамках не-
формального навчання, за рахунок інших 
форм, додаткових альтернативних чи пара-
лельних по відношенню до існуючої систе-
ми. «Освіта поза системою освіти включає в 
себе в першу чергу освітні проекти, які реа-
лізуються громадськими організаціями, а 
також позасистемну освітніх установ (додат-
кова освіта, різного роду ініціативи шкіл і 
окремих вчительських колективів), які не 
включені в традиційні програми. Позасис-
темна освіта нині існує і набуває значного 
розвитку, причому це не лише окремі про-
позиції ентузіастів, новаторів, ініціативних 
груп, а «живі форми, які відповідають зна-
чимим суспільним завданням» [13]. Прикла-
дами можна вважати потужні програми еко-
логічного спрямування; різноманітні форми 
Інтернет-освіти; просвітницьку діяльність 
різного роду організацій, спрямовану, при-
міром, на збереження історичної пам’яті; 
проекти з підготовки юних лідерів тощо. 
Подібного роду діяльність, заснована на за-
садах довіри і добровільності, спирається на 
актуальні «соціальні замовлення» сус-
пільства. В 2000-х рр. дослідники описують 
процеси краудсорсингу – використання «ре-
сурсу натовпу» [14], вирішення суспільно 
значимих завдань силами добровольців, які 
координують діяльність через інформаційні 
технології, а також спільного створення благ 
в ході взаємодії споживача і виробника [15], 
що безумовно актуально і для вищої освіти, 
де відбуває спільне вироблення знань ви-
кладачем і студентом [5]. 

Висновки. Таким чином, ці та деякі 
інші напрями модернізаційних змін у вищій 
освіті можуть стати основою її розвитку, 
відповідного сучасним реаліям, а відтак – 
трансформувати середовище формування 
нової генерації суспільства. 

Досягнення результативності  функ-
ціонування системи вищої освіти та відпо-
відності  вимогам постіндустріального роз-
витку  вимагає кардинальних змін в освіті 
відповідно до вимог сучасності. У цьому 
зв’язку модернізацію вищої освіти слід роз-

ECONOMIC THEORY ______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2014,  №120_________________________________________



 

 

глядати в нерозривній єдності із процесами 
модернізації економічної системи загалом, 
яку нині для України можна визначити як 
перехід до пріоритетного розвитку економі-
ки, що ґрунтується на знаннях і високих  
технологіях. 
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В статье проанализированы направления модернизации системы высшего образова-
ния Украины. Акцентируется на необходимости перехода к партнерскому взаимодействию 
между субъектами образовательных отношений, индивидуализации обучения, построении 
более гибкой и разнообразной системы образования Украины, обеспечении ее диверсифика-
ции. Обосновывается переход к интегрированной модели финансирования отечественного 
высшего образования 
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The trends of modernization of higher education in Ukraine are analyzed. The need to move 
to the partnership between the subjects of educational relations, individualization of learning, creat-
ing a more flexible and diverse education system in Ukraine, and ensuring its diversification is em-
phasized. The transition to an integrated model of financing higher education is substantiates. 
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diversification, higher education funding. 
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УДК 330.567.2.: 330.566.6 
ВПЛИВ ДОХОДІВ НА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО 

СПОЖИВЧОГО РИНКУ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

О. В. Прушківська, магістр, Київський національний університет  
імені Тараса  Шевченка, prushkovskaya_ok@mail.ru 

Л. О. Баластрик, к .е. н., доцент, Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка, balastryk_2006@ukr.net 

У статті досліджується вплив доходів на функціонування внутрішнього споживчого 
ринку. Виокремлено структуру доходів та витрат домогосподарств. Здійснено класифікацію 
споживчого ринку та досліджено його сутність на основі методології конструювання катего-
рій. Проаналізовано тенденції структури витрат домогосподарств в посткризовий період та 
з’ясовано існуючі деформації на внутрішньому споживчому ринку. Обґрунтовано необхід-
ність зростання доходів в національній економіці як стимулу розвитку внутрішнього спо-
живчого ринку.   

Ключові слова: витрати домогосподарств, доходи домогосподарств, закони Енгеля, за-
робітна плата, споживчий ринок, структура споживчого ринку.  

Постановка проблеми. Розвиток вну-
трішнього споживчого ринку України в пост-
кризовий період викликає неабиякий інте-
рес як для практиків, так і для теоретиків. 
Сприятливі перспективи розвитку перетво-
ряться на реальність тільки тоді, коли темпи 
зростання економіки країни визначатимуть-
ся  розширенням його місткості та підви-
щенням ефективності.  

Сучасний стан товарного обігу на вну-
трішньому ринку України характеризується 
певними позитивними рисами, але він не 
відповідає потребам економічної модерніза-
ції, перш за все через відсутність дієвого 
механізму ціноутворення та незбалансова-
ність між попитом і пропозицією. Така си-
туація зумовила деформацію усього відтво-
рювального процесу та поглибила неефек-
тивність зв’язків між виробництвом, обмі-
ном та споживанням. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретичні і практичні аспекти про-
блем розвитку споживчого ринку в Україні 
висвітлені в працях багатьох українських 
вчених: О. Азарян, В. Апопій, В. Базилевич, 
А. Задоя, А. Ігнатюк, І. Ільїна, В. Лагутін, Л. 
Лігоненко, А. Мазаракі, В. Мандибура,       
А. Мельник, С. Мочерний, О. Пустовойт, В. 
Федько, Г. Филюк, І. Чернявський, О. 
Шевчук та ін. [1–9].  

Але потребують подальшого дослід-
ження тенденції розвитку споживчого ринку 
в посткризовий період, оскільки сформована 

структура внутрішнього споживчого ринку 
в докризовий період не відповідає інтересам 
виробників та потребам споживачів. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є виокремлення впливу доходів 
на формування внутрішнього споживчого 
ринку в посткризовий період. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. За функціональними ознаками 
важливість споживчого ринку в економіці 
будь-якої країни є безперечною. На даному 
ринку домогосподарства забезпечують свої 
потреби в продовольчій і непродовольчій 
продукції вітчизняного та іноземного вироб-
ництва. Споживчий ринок відіграє важливу 
роль у забезпеченні відповідного рівня жит-
тя населення, а його розвиток є найважли-
вішою передумовою прискорення темпів 
економічного зростання національної еко-
номіки. 

Функціональні особливості руху това-
рів на споживчому ринку в узагальненому 
плані зводяться до того, що він є сполучною 
ланкою між виробництвом товарів масового 
вжитку та споживанням, регулятором руху 
найрізноманітніших видів продукції, забез-
печуючи пропорціональність структури ви-
робництва та суспільних потреб у даному 
підрозділі економіки. Споживчий ринок є 
найбільш ідеальним місцем для прояву за-
кону вартості насамперед через вплив на сис-
тему ціноутворення, тобто остаточне визна-
чення суспільної вартості товару [6, c. 24]. 
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Дослідження сектору внутрішнього 
споживчого ринку, де реалізуються вітчиз-
няні товари, є важливим з кількох причин. 
По-перше, на ньому, як правило, формуєть-
ся попит на вітчизняні сировинні ресурси та 
інвестиційні товари, тобто він визначає век-
тор розвитку економічної діяльності в галу-
зях, які виробляють сировину, напівфабри-
кати, верстати та обладнання. По-друге, збіль-
шення обсягу продажу вітчизняних спо-
живчих товарів є свідченням зростання про-
дуктивності праці національної економіки, 
оскільки ці товари мають найбільшу додану 
вартість порівняно із сировиною та напівфа-
брикатами, використаними для їх виготов-
лення. В докризовий період питома вага віт-
чизняної продукції на споживчому ринку 
країни мала тенденцію до зменшення, що 
супроводжувалося зростанням макроеконо-
мічних диспропорцій у вигляді від’ємного 
сальдо торговельного балансу, інфляції, 
уповільнення темпів ділової активності то-
що. В посткризовий період спостерігаємо 
поглиблення деформацій споживчого ринку, 
які пов’язані не тільки з економічною кри-
зою, а й з політичною кризою в Україні. Від-
сутність чіткої стратегії розвитку націона-

льного виробництва та дієвого механізму 
регулювання споживчого ринку потребує 
глибоких теоретичних досліджень в цьому 
аспекті. 

Поняття «споживчий ринок» є певною 
мірою збиральним поняттям, оскільки харак-
теризує складну сукупність окремих видів 
споживчих ринків, які   можна класифікува-
ти по об’єктах, суб’єктах, особливостях вза-
ємодії тощо. В науковій літературі найбільш 
поширеною класифікацією споживчого рин-
ку є  ринок споживчих товарів і ринок пос-
луг. Також виділяють ринок продовольчих і 
непродовольчих товарів; внутрішній ринок і 
зовнішній, та за просторовою ознакою (регі-
он, район, місто, село) та ін.  

На наш погляд, для аналізу тенденції 
розвитку і функціонування ринку спожив-
чих товарів доцільно виокремити ринок то-
варів поточного споживання та ринок това-
рів довгострокового використання. Така 
класифікація споживчого  ринку дозволяє 
аналізувати не тільки кругообіг товарів в 
цілому, а й за терміном споживання, а також 
досліджувати вплив споживчого попиту на 
розвиток галузей національної економіки 
(рис.1).   

Рис. 1. Структура споживчого ринку 

На наш погляд, для глибокого розу-
міння споживчого ринку як економічної ка-
тегорії доцільно дослідити її через методо-
логію конструювання категорій 
А. Старостіної, яка виділяє такі складові: 
«сутність явища» «зміст явища» та «резуль-

тат явища» [14]. 
Наведені визначення поняття «спожив-

чий ринок» в таблиці 1 свідчить, що в су-
часній економічній літературі, як у вітчиз-
няній, так і зарубіжній немає одностайності 
щодо визначення цієї категорії. 
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Таблиця 1  
Трактування категорії «споживчий ринок» у підходах різних авторів  

№ Автор, рік 
Сутність яви-

ща 
Зміст Результат явища 

1. Л. Лігоненко [4] 
сегмент (підсис-
тема) 
ринку 

що характеризує сукупність 
соціально-економічних стосу-
нків виробника і споживача 
споживчих товарів, що фор-
муються в процесі купівлі-
продажу(оренди), і послуг 

для кінцевого 
споживання 

2. Р. Шніпер, 
А. Новосьолов 

територіальна 
організація сфе-
ри обігу 

яка покликана забезпечити 
населення товарами на основі 
розвитку товарно-грошових 
відносин 

при мінімальних 
витратах обігу. 

3. Ф. Котлер [11] 
окремі особи і 
домогосподарс-
тва, 

які купляють товари і послуги для використання їх 
в особистому споживанні 

4. С. Мочерний [7] 

процес купівлі 
домогосподарс-
твами товарів та 
послуг 

для особистого споживання 

5. С. Кузьміна, 
Л. Левчук [10] відносини 

з приводу просування товару 
(послуги) від виробника до 
кінцевого споживача безпосе-
редньо або за участю оптових 
та роздрібних торгівельних 
мереж 

6. Н. Чепурін, 
Е. Кисельова [12] 

спосіб взаємодії 
виробників і 
споживачів 

заснований на децентралізова-
ному, неособистому механізмі 
цінових сигналів 

7. Е. Азарян [1] система еконо-
мічних відносин 

що реалізують себе через рух 
економічних потреб одне до 
одного, що виражаються через 
попит, пропозицію та ціну на 
споживчі товари 

задоволення потреби усіх уча-
сників через відповідні товари 
та послуги відповідної власти-
вості або характеристики 

8. В. Теліпко [13] 

форма госпо-
дарських зв'яз-
ків між товаро-
виробниками та 
споживачами 

шляхом купівлі-продажу 
товарів 

За методикою А. Старостіної усі авто-
ри виділяють «суть» та «зміст явища», але 
«результат явища» є не у всіх науковців. Зо-
крема, С. Кузьміна, Н. Чепурін та В. Теліпко 
не виділяють в своїх визначеннях  спожив-
чого ринку «результат явища». 

Базуючись на вищезазначене необхід-
но сформувати авторське визначення спо-
живчого ринку. Споживчий ринок – це сис-
тема соціально-економічних відносин, які 
виникають  між виробництвом та особистим 
споживанням, що здійснюється безпосеред-
ньо або за участю оптових й роздрібних тор-
гівельних мереж, де відбувається задово-
лення потреб усіх учасників ринку через від-
повідні товари та послуги певної властиво-

сті або характеристики. Слід підкреслити, 
що в даному визначенні є усі три складові 
конструювання категорій: «суть», «зміст», 
«результат». А саме: «суть» – це система 
соціально-економічних відносин; «зміст» – 
які виникають  між виробництвом та особис-
тим споживанням, що здійснюється безпо-
середньо або за участю оптових й роздріб-
них торгівельних мереж; «результат» – це 
задоволення потреб усіх учасників ринку.    

Важливо зазначити, що взаємодія спо-
живача і виробника відбувається у  відповід-
ному зовнішньому середовищі, що об’єднує 
середовище економічне, інституціональне, 
технічне, соціально-культурне, природниче 
та правове, як таке, що регламентує 
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взаємовідносини всіх учасників споживчого 
ринку.  

Багатофункціональність споживчого 
ринку в системі суспільного виробництва 
підтверджує, що його функції в певній мірі 
співпадають з функціями ринку загалом, але 
і відрізняються, оскільки вони обумовлені 
економічним призначенням споживчих благ. 

Серед найбільш важливих функцій 
споживчого ринку є наступні: 

 реалізація частини валового націо-
нального продукту, який призначений для 
задоволення індивідуальних і колективних 
потреб населення, за допомогою якого від-
шкодовуються затрати на виробництво і 
обіг, що забезпечує нормальний хід відтво-
рювального процесу. Тобто, споживчий ри-
нок є сполучною ланкою між виробництвом 
і розподілом, з одного боку, і з особистим 
споживанням, з іншого; 

 економічне стимулювання зростан-
ня виробництва, підвищення його ефектив-
ності, яке спонукає виробників створювати  
якісні споживчі блага, що користуються по-
питом. При невідповідності попиту і пропо-
зиції товарів виникають диспропорції в кру-
гообігу грошових доходів населення, і, як 
наслідок, порушення механізму відтворен-
ня; 

 доведення товарів до кінцевих спо-
живачів через механізм товарного обігу. 
Обмінюючи грошові доходи на товари, на-
селення задовольняє свої потреби в матеріа-
льних і духовних благах. Особисте спожи-
вання працюючого є ніщо інше, як відтво-
рення робочої сили. Задовольняючи за до-
помогою доходів свої потреби, людина тим 
самим створює умови для відтворення своєї 
робочої сили і отримує можливість знову 
працювати. Отже, споживчий ринок сприяє 
відшкодуванню затрат робочої сили і поєд-
нання факторів виробництва; 

 формування ціни на споживчі това-
ри і послуги за допомогою визначення їх 
суспільної вартості і корисності через меха-
нізм взаємодії попиту і пропозиції; 

 забезпечення динамічної про-
порційності зростання попиту і пропозиції 
товарів і послуг, підтримка збалансованості 
між ними як за загальним об’ємом, так і за 
товарними групами; забезпечення перероз-
поділу доходів населення через механізм 

ринкових цін; 
 генерування інформації про 

кон’юнктуру ринку, його ємність, структу-
ру, культуру і якість обслуговування спожи-
вачів; 

Слід підкреслити, що в економічній 
практиці усі функції споживчого ринку тіс-
но переплітаються  і взаємодіють одна з од-
ною. Важливим індикатором функціональ-
ності та дієвості споживчого ринку є рівень 
доходів населення. 

Доходи населення характеризують 
стан купівельної спроможності, та є визна-
чальним фактором у відношенні соціальних 
можливостей споживачів. Економічним пос-
тулатом є те, що рівень споживання безпо-
середньо залежить від рівня доходу. Зазна-
чимо, що у кейнсіанській теорії ефективний 
сукупний попит є рушієм розвитку націона-
льної економіки, оскільки він включає в се-
бе споживчий та інвестиційний попит. Ко-
жен вид попиту відображає певні функціо-
нальні залежності в економіці. Зокрема, за 
Дж. М. Кейнсом споживчий попит є функці-
єю від доходу при даній системі розподілу. 
Звідси слідує, що одним із вагомих  завдань 
стимулювання розвитку економіки країни є 
підвищення доходів населення. Нагальною 
проблемою сучасності в економіці України
є своєчасна виплата заробітної плати, 
пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат.  

Доходи населення, як соціально-
економічна категорія, характеризують сто-
сунки в суспільстві з приводу присвоєння, 
використання та розподілу створюваного 
продукту. Головним критерієм диференціа-
ції суспільства виступають розмір та джере-
ла доходів. Доходи населення відображають 
економічні зв’язки між членами суспільства 
з приводу споживання виробленого продук-
ту за рахунок їхньої трудової активності, 
використання власності, яка перебуває в їх-
ньому розпорядженні та соціальних транс-
ферів. 

Державний комітет статистики в наці-
ональній економіці виділяє такі види дохо-
дів домогосподарства: грошові доходи, не 
грошові доходи, загальні доходи та сукупні 
ресурси. Грошові доходи домогосподарства 
складаються з суми грошових та натураль-
них надходжень, одержаних членами домо-
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господарства у вигляді оплати праці, дохо-
дів від підприємницької діяльності та дохо-
дів від власності, а також пенсій, стипендій, 
соціальної допомоги. Не грошові доходи 
домогосподарств включають вартість спо-
житої продукції, отриманої з особистого під-
собного господарства, а також суму безго-
тівкових пільг на оплату товарів та послуг з 
охорони здоров’я, туристичних послуг та 
послуг транспорту й зв’язку. Загальні дохо-
ди складаються з суми грошових та негро-
шових доходів. Важливо зазначити, що ця 
класифікація приведена у відповідність до 
міжнародної класифікації індивідуального 
споживання товарів та послуг за цілями 
COICOP-HBS, рекомендованої до викорис-
тання Євростатом [16]. 

Аналіз статистичних даних свідчить, 
що за останній період поліпшилася структу-
ра доходів в національній економіці. Зокре-
ма, збільшилась частка населення, яка має 
джерелом доходів економічну активність 

(зарплата, прибуток, змішаний дохід, дохо-
ди від власності) і перевищує трансфертну 
частку у загальній структурі доходів. У 
першому півріччі 2013 частка грошових до-
ходів у структурі сукупних ресурсів домого-
сподарств складала 91 %. Більше половини 
сукупних ресурсів домогосподарств – це до-
ходи від зайнятості – 54,6%, а трансфертна 
частка за цей період склала 29% [15].  

Розглядаючи вплив доходів на форму-
вання споживчого ринку доцільно проаналі-
зувати їх динаміку в докризовий та посткри-
зовий період. Аналіз доходів населення 
України, за даними Держкомстату України 
за період 2002–2012 рр., свідчить про істот-
не їх зростання[15]. Вагоме значення у фор-
муванні доходів має заробітна плата. Так, 
номінальна заробітна плата в 2012 році по-
рівняно з 2007 роком зросла на 60,7%. А до-
ходи в цілому за цей період зросли на 80,41 
%.(табл. 2). 

Таблица 2 
Доходи населення 2002–2012 рр. (млн.грн.) 

Роки Доходи –
всього 

Зарплата 
Прибуток 

та змішаний 
дохід 

Доходи від 
власності 

Соціальні допомоги та ін-
ші одержані поточні тран-

сферти 
2002 185073 78950 33540 5297 67286 
2003 215672 94608 36330 6706 78028 
2004 274241 117227 43828 8337 104849 
2005 381404 160621 58404 11072 151307 
2006 472061 205120 69186 13855 183900 
2007 623289 278968 95203 20078 229040 
2008 845641 366387 131139 28432 319683 
2009 894286 365300 129760 34654 364572 
2010 1101015 449553 160025 67856 423741 
2011 1266753 529133 200230 68004 469386 
2012 1457864 609394 224920 80769 542781 

Складено за : [15] 

Дані Держкомстату свідчать про зрос-
тання доходів населення, але не слід забува-
ти, що зростають, на жаль, не реальні дохо-
ди, а номінальні. В цілому підвищення доб-
робуту населення веде до збільшення плато-
спроможного попиту, який сприяє розвитку 
економіки країни.  

Існує тісний зв’язок між рівнем дохо-
дів і структурою витрат сім'ї. Ці закономір-
ності вперше дослідив німецький економіст 
Ернст Енгель. Вчений довів, що зі зростан-
ням доходу частка витрат на їжу помітно 
зменшується, витрати на одяг, житло, змі-

нюються порівняно менше, а питома вага 
витрат на задоволення культурних та інших 
нематеріальних потреб помітно збільшуєть-
ся. Сім'ї з нижчими доходами витрачають 
більшу частку доходів на їжу, одяг, житло. 
Ця закономірність має назву першого закону 
Енгеля. 

Якщо проаналізувати статистичні дані 
в українській економіці, то спостерігаємо 
тенденцію, яку досліджував Енгель. Напри-
клад, в домогосподарствах із середньодушо-
вим загальним доходом в місяць до 480 грн. 
на одну особу – 58,5% доходів іде на продук-
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ти харчування, а в домогосподарствах з до-
ходом понад 3720 грн. – на продукти харчу-
вання витрачається 30,9%. На охорону здо-
ров'я в цих групах доходів спостерігається 
така тенденція з 1,4% до 2,4% відповідно. 
На освіту в групі, де дохід складає менше 
480 грн. витрачається 0,9%, а в групі понад 
3720 грн. – 1,9 %, тобто закон Енгеля, як ба-
чимо, має свій прояв. Цікавою є тенденція в 
національній  економіці, де із зростанням 
доходів значна частка припадає на рестора-
ни та готелі. Зокрема, в групі домогоспо-
дарств із доходами до 480 грн. спостерігає-
мо 1,7%, а в групі домогосподарств понад 
3720 грн. – 4,1%[17]. Тобто, українці в су-
часних умовах прагнуть добре харчуватись і 
відвідувати ресторани (споживачі з високи-
ми доходами) і менше витрачати на охорону 
здоров'я та освіту. 

Дані свідчать також про існування па-
радоксу Гіффена в українській економіці. В 
структурі споживання продуктів бачимо, що 
малозабезпечені верстви населення збіль-
шують споживання хліба й хлібобулочних 
продуктів і картоплі[17]. 

Із вищезазначеного слідує, що в україн-
ській економіці формування споживчого 
ринку відбувається за загальноцивілізацій-
ними принципами, тобто витрачаючи свої 
доходи на продукти харчування, одяг, житло 
одночасно стимулюється розвиток галузей 
легкої та харчової промисловості, які є 
складовими вторинного сектору економіки. 
Витрати домогосподарств на освіту, охоро-
ну здоров’я стимулюють розвиток галузей 
третинного сектору економіки, які є домі-
нуючими в постіндустріальному суспільстві.  

Споживчі настрої домогосподарств ві-
дображають тенденцію внутрішнього попи-
ту на споживчому ринку. Тому доцільно 
проаналізувати структуру витрат домогос-
подарств за останній період. 

Зокрема, середньомісячні сукупні ви-
трати одного домогосподарства у І півріччі 
2013 р. склали 3745 грн., що на 7% більше, 
ніж у відповідному періоді 2012 р. Міське 
домогосподарство витрачало в середньому 
за місяць 3928 грн., сільське – 3331 грн. У 
середньому на одного члена домогосподарс-
тва сукупні витрати  становили 1775 грн. на 
місяць, у міських домогосподарствах – 1898 
грн., у сільських – 1521 грн. Серед усіх су-

купних витрат домогосподарств 90% стано-
вили споживчі витрати (у І півріччі 2012р. – 
91%). Найбільш вагомою статтею (53%, як і 
у І півріччі 2012 р.) сукупних витрат домо-
господарств продовжували залишатися ви-
трати на харчування (включаючи харчуван-
ня поза домом)[17].   

На купівлю непродовольчих товарів та 
оплату послуг (без витрат на харчування по-
за домом) домогосподарства направили 34% 
усіх витрат, що на 0,2 в.п. більше, ніж у січ-
ні–червні минулого року. Витрати на алко-
гольні напої та тютюнові вироби становили 
відповідно 1,5% та 1,9% сукупних витрат 
домогосподарств (у січні–червні 2012 р. – 
1,5% та 2,0%). Частка неспоживчих сукуп-
них витрат зменшилася на 0,5 в.п. і склала 
десяту  частину усіх витрат домогоспо-
дарств. Вартість харчування у І півріччі 
2013 р. у середньому на одну особу стано-
вила 31 грн. [17]. 

Рисунок 2 наглядно демонструє, що в 
структурі грошових витрат домогосподарств 
України у 2013 році переважала  частка ви-
трат на продовольчі товари та харчування 
(53%). Важливо зазначити, що в країнах з 
розвиненою ринковою економікою частка 
витрат на продовольчі товари та харчування 
складає від 15 до 25%. Домінування в струк-
турі витрат домогосподарств витрат на хар-
чування   свідчить про низький розвиток 
економіки, в якій і низький рівень доходів 
населення. Схиляючись до кейнсіанської 
теорії щодо трактування заробітної плати 
зазначимо, що помірне її зростання є умо-
вою зростання сукупного попиту як стимулу 
до зростання економіки і зменшення соціа-
льного незадоволення. Витрати підприємців 
на підвищення заробітної плати стають од-
ночасно доходами працівників. Цей взає-
мозв’язок породжує мультиплікатор еконо-
мічного зростання. Переважання в економіці 
України теорії неокласичного трактування 
заробітної плати, яка дає підприємцям мож-
ливість підтримувати її на рівні прожитко-
вого мінімуму стримує економічне зростан-
ня в країні в цілому та розвиток споживчого 
ринку, зокрема. 

Важливу роль у зростанні заробітної 
плати та доходів в цілому повинна відігра-
вати держава шляхом регулювання інфляцій 
них процесів та розміру мінімальної 
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Складено за: [17] 

Рис. 2. Структура грошових витрат домогосподарств України у 2013р. 

заробітної плати, оскільки це безпосередньо 
впливає на функціонування та розвиток вну-
трішнього споживчого ринку.  Виокремлен-
ні проблеми потребують подальшого глибо-
кого науково-теоретичного дослідження.   

Висновки. Підсумовуючи вищесказа-
не, слід зазначити, що в структурі доходів 
населення України збільшилась  частка до-
ходів від економічної активності, яка пере-
вищує трансфертну частку у загальній струк-
турі доходів. Зростання споживчого попиту 
відбувається за рахунок збільшення доходів 
домогосподарств, а саме номінальної заробіт-
ної плати. Але, на жаль, в структурі витрат 
домогосподарств переважають витрати на 
продовольчі товари, тобто товари коротко-
строкового та середньострокового вжитку, 
які в основному вироблені іншими країнами. 
Це є свідченням нераціональної структури 
споживання та формування деформованого 
внутрішнього споживчого ринку. Мініміза-
ція даних деформацій можлива шляхом ви-
важеної економічної політики держави 
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В статье исследуется влияние доходов на функционирование внутреннего потреби-
тельского рынка. Выделено структуру доходов и расходов домохозяйств. Проведена класси-
фикация потребительского рынка, исследовано его сущность на основе методологии конс-
труирования категории. Проанализировано тенденции структуры расходов домохозяйств в 
посткризисный период и выялены существующие деформации на внутреннем потребитель-
ском рынке. Обосновано необходимость роста доходов в национальной экономике как 
стимула развития внутреннего потребительского рынка. 

Ключевые слова: расходы домохозяйства, доходы домохозяйства, законы Энгеля, зара-
ботная плата, потребительский рынок, структура потребительского рынка.  

The impact of income on the functioning of the domestic consumer market is studied. The 
structure of household income and expenditure is pointed out. The classification of the consumer 
market is presented and its essence is researched based on the methodology of categories construc-
tion. The trends in household expenditure in the post-crisis period are analyzed and deformations of 
the domestic consumer market are identified. The necessity of growth of revenues in the national 
economy is justified as the stimulus for development of domestic consumer market.  

Keywords: household expenditures, household income, Engel’s law, wage, consumer market, 
structure of consumer market.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНА  КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА   

ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В  УКРАЇНІ 

О. П. Крупський, к. психол. н., доцент, 
 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

scavr@ua.fm 

У статті розглядаються підходи до визначення поняття «організаційна культура», ха-
рактеризуються її види, невід'ємні складові й функції в організації. Сформульовано автор-
ський погляд на організаційну культуру в широкому й вузькому розумінні даної категорії.  
Проаналізовано особливості сприйняття організаційної культури робітниками українських 
підприємств. 

Ключові слова: організаційна культура, артефакти, символи, ритуали, вірування, цін-
ності, девіантна культура. 

Постановка проблеми. В сучасних 
умовах організаційна культура є однією з 
категорій, що найбільш активно дискуту-
ються західними науковцями й практиками 
менеджменту. Така ситуація пояснюється, з 
одного боку, різким зростанням конкуренції 

на тлі рецесійного стану економік більшості 
країн світу, а з іншого – ролі, яку виконує 
організаційна культура на шляху досягнення 
цілей компанії. Зокрема, культура є свого 
роду джерелом інформації щодо загально-
прийнятної й неприпустимої поведінки, очі-
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куваних наслідків певних дій, стилю ме-
неджменту й соціальних стосунків. Вона дає 
можливість більш глибоко «зрозуміти орга-
нізацію з середини», досягти балансу між 
індивідуальними й загальними інтересами. 
організаційна культура чітко визначає пра-
вила, на основі яких вибудовуються відно-
син між співробітниками по горизонталі й 
вертикалі, а також ставлення до клієнтів, 
постачальників, спонсорів тощо. Як підтвер-
джує досвід провідних компаній, спряму-
вання зусиль (розумових, фізичних) у поєд-
нанні з необхідними матеріальними й нема-
теріальними ресурсами на зміцнення органі-
заційної культури сприяє отриманню конку-
рентних переваг, у тому числі, за рахунок 
створення єдиної системи ухвалення управ-
лінських рішень. Водночас, ігнорування   
культури в цілому або її окремих складових 
спричиняє непередбачувані наслідки аж до 
дезінтеграції, втрати контролю над вироб-
ничим процесом, фінансовими потоками, а в 
найгірших випадках – банкрутства. Все ви-
ще перераховане зумовлює значущість ви-
вчення як практичних, так і теоретичних ас-
пектів означеної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Як з'ясувалось в ході проведеного 
дослідження, українські науковці не зали-
шились осторонь означеної проблеми. На-
приклад, Гордієнко В. П., Карамушка Л. М., 
Савчин М. В., Фурман А. В. в своїх роботах 
аналізували організаційну культуру з погля-
ду психології [1– 4]; Канафоцька Г. П. [5], 
Шевченко А. М. [6] – педагогіки; Лукаше-
вич Ю. Л. [7], Пітель Н. Я. [8], Розкош-
на О. А. [9] – впливу ОК на ефективність 
діяльності підприємства, Пашко Л. А. [10] – 
органів державної влади; Колесніков Г. О. 
[11] – забезпечення якості продукції. Однак, 
на думку фахівців, все ще не розроблено 
єдиного підходу до визначення поняття «ор-
ганізаційна культура», змісту її складових та 
особливостей її сприйняття працівниками 
українських установ і підприємств. Без ви-
рішення цієї проблеми не можна сподівати-
ся на розуміння зв'язків організаційної куль-
тури з іншими ключовими елементами ком-
панії, зокрема, її структурою й системою 
стимулювання, розробляти дієві заходи з 
впровадження й / або удосконалення органі-
заційної культури, прогнозувати у взаємно-

му зв´язку розвиток інших елементів внут-
рішнього культурного середовища в цілому 
(професійної культури, професійної етики, 
бізнес-етики тощо).  

Формулювання мети статті. На ос-
нові аналізу сутності організаційної культу-
ри, її складових і видів поставлено за мету 
виявити ставлення робітників українських 
підприємств до   особливостей і ролі органі-
заційної культури в організації. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Термін «організаційна культура» 
набув поширення з 1980-х років, коли в світ 
вийшов «In Search of Excellence: Lessons 
from America's Best Run Companies» – бест-
селер бізнес-консультантів Питерс T. та Уо-
терман Р. У пошуках досконалості автори 
дійшли висновку, що саме організаційна  
культура може стати тим вирішальним фак-
тором, який зумовить успіх компанії, орієн-
тованої на клієнта, оскільки вона безносе-
редньо пов’язана з задоволеністю роботою, 
лояльністю співробітників, організаційною 
ефективністю й пронизує всі сфери діяль-
ності 11; 12, с. 46. Це припущення було 
цілком підтверджене практикою (опитуван-
ня, яке проводилося по усьому світові ком-
панією Bain & Company показало: 91% 
(1092 осіб-керівників вищої ланки) погоди-
лися, що культура є однією з найважливі-
ших складових стратегії досягнення успіш-
них результатів, у той час, як 81% респон-
дентів зазначили, що її відсутність спричи-
нить неминучий провал 13, с. 3. Як наслі-
док, ці результати сприяли появі численних 
досліджень, підручників, наукових праць, в 
яких утвердилося ціле  розмаїття поглядів, 
термінів, визначень організаційної культури 
(тільки «Harvard Business Review» опри-
люднило більше 3000 статей щодо різних 
аспектів організаційної культури як визна-
чального чинника підвищення ефективності 
діяльності підприємства 13, с. 7).  

Зазвичай, під організаційною культу-
рою розуміється спосіб, в який менеджмент 
домагається виконання завдань (або в який 
«справи робляться») 14, с. 270; система 
загальних припущень, цінностей і переко-
нань, які показують людям, яка манера по-
ведінки доречна на робочому місці, а яка – 
неприпустима 11. Під таким кутом, органі-
заційна культура може розглядатися як 
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«особистість» організації, яка характеризу-
ється певним стилем поведінки в умовах, 
коли людям не наказують, що робити 15, с. 
4. 

Шейн Е. вважає організаційну культу-
ру сукупністю базових припущень, ціннос-
тей, артефактів, які, по-перше, поділяються 
групою в ході процесу вирішення проблем, 
пов'язаних із впливом зовнішнього середо-
вища й необхідністю внутрішньої інтеграції; 
по-друге, виявляються настільки ефектив-
ними, що поширюються на кожного нового 
члена з метою передачі знань щодо сприй-
няття й подолання негараздів 16, с. 38. У 
свою чергу, новачок з перших кроків соціа-
лізації вносить свою частку в збагачення й 
поглиблення як вищезгаданих знань, так і 

припущень.  
З часом виявилося, що не всі дослід-

ники поділяють погляд Шейн Е. Деякі вчені 
наполягають, що організаційна культура не 
може розглядатися як унітарна,  інші оскар-
жують базову, на думку Шейн Е., функцію 
підтримки соціальної структури й підкрес-
люють обмеженість його підходу зосе-
редженістю на аналізі організаційних змін. 
Як наслідок, з метою удосконалення й на-
дання моделі більшої зрозумілості, а також 
досягнення культурної стабільності було 
запропоновано дві фундаментальні новації:  

1. Включення додаткових елементів 
(зокрема, символів) в перелік атрибутів    
культури (більш детально складові культури 
наведено в табл. 1);  

Таблиця 1 
Складові елементи організаційної культури 

Поведінкові 
закономірності Норми Вірування Цінності Місія Правила 

Організа-
ційний  
Клімат 

Стиль пове-
дінки, що вва-
жається гід-
ним. 
Окремі еле-
менти опису-
ються окуліс-
тикою, такесі-
кою, проксе-
мікою, кінеси-
кою (в тому 
числі, прийня-
тний одяг) 
тощо. 

Стандарти 
поведінки 
(обсяг 
планова-
ної робо-
ти, відпо-
відальнос-
ті за неї; 
ступінь 
ризику; 
проведен-
ня вільно-
го часу)  

Набір переко-
нань про те, що 
робить організа-
цію успішною й, 
навпаки, є бар'є-
ром на шляху 
досягнення цілі; 
усвідомлюються 
з часом і досві-
дом; пере-
творюються на 
історії й міфи; є 
одним із засобів 
мотивації 

Домінуючі прин-
ципи, які скеро-
вують щоденну 
поведінку й є 
серцевинними 
для організації  
(перш за все, 
стосовно того, 
що НЕ можна 
робити); до цін-
ностей, зокрема, 
відносяться по-
ложення профе-
сійної етики 

Соціально 
відповідаль-
на мета, 
філософія 
компанії, 
що визначає 
ставлення 
до клієнтів, 
акціонерів, 
постачаль-
ників, кон-
курентів 
тощо 

Кодекс по-
ведінки, 
положення 
якого є обо-
в'язковими 
для всіх; 
визначає 
міжособис-
тісні відно-
сини персо-
налу й ста-
влення до 
аутсайдерів 

Атмосфера, 
що через 
відчуття 
безпеки й 
комфорту 
має сприя-
ти зростан-
ню при-
хильності 
споживачів 
і співробіт-
ників 

Механізм до-
сягнення мети 

Інфра-
структура Історії й міфи Ритуали, обряди Артефакти Мова Побоюван-

ня 

Методи під-
вищення ефек-
тивності ді-
яльності; особ-
ливості проце-
су управління 
(виявлення 
основних кри-
теріїв під час 
прийняття 
рішень, поста-
новки цілей; 
способи сти-
мулювання 
інновацій; ко-
ординація й 
комунікація) 
 

Фізичні 
атрибути 
й органі-
заційна 
структура, 
що забез-
печують 
впровад-
ження 
переко-
нань в 
життя, в 
тому чис-
лі, систе-
ми під-
звітності, 
мотивації, 
покарань  

Передаються з 
вуст в уста, час-
то – на профе-
сійному слензі; 
допомагають по-
в'язати вчинки з 
наслідками; за-
звичай стосу-
ються конкрет-
ного героя; 
сприяють зміц-
ненню корпора-
тивного духа, 
довіри до вищо-
го менеджменту; 
за негативного 
прикладу – сти-
мулюють дис-
ципліну;  

Формальні захо-
ди, що носять 
повторюваний 
характер і відпо-
відають різним 
подіям в житті 
колективу (при-
йом на роботу 
колеги, переви-
конання плано-
вих показників, 
ювілей компанії, 
підвищення ви-
значених осіб; 
щоранкові тре-
нінги, які налаш-
товують на по-
зитив тощо)  

Видимі  
символи 
(газета,      
значки, ко-
лір меблів і 
приміщен-
ня) й про-
цеси (взає-
модія спів-
робітників 
між собою 
й керівниц-
твом), важ-
ливість 
яких важко 
зрозуміти 
сторонній 
людині 

Централь-
ний аспект 
організа-
ційної куль-
тури; про-
фесійний 
лексикон, 
що вико-
ристовуєть-
ся членами 
організації; 
набір сим-
волів, що 
поділяється 
обізнаними, 
до кола 
яких не так 
легко по-
трапити  

Страх пе-
ред наслід-
ками, які 
матимуть 
місце за 
ігноруван-
ня ціннос-
тей, норм, 
правил, 
спільних 
цілей; не-
впевненість 
у власних 
силах і  
можливості 
якісно ви-
конувати 
доручене 
тощо 

Джерело: розроблено на основі  [16 с. 47; 20] 
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2. Забезпечення значнішої децентра-
лізації цих елементів, тобто заміна регулю-
вання на координацію зв'язку між ними 17.  

Подальший розвиток теорії дозволив 
визначити організаційну культуру з погляду 
трьох окремих наук: організаційної психо-
логії, організаційної соціології й організа-
ційної антропології. Організаційні когнітив-
ні антропологи розглядають організаційну 
культуру як систему загального знання або 
пізнання. Інакше кажучи, дотримуються  
думки, що культура є нічим іншим, як утво-
ренням людського розуму. Біхевіористи до-
повнюють це визначення за рахунок ураху-
вання загальних переконань, сприйняття й 
очікування, що спостерігаються у індивідів 
й є ключем до розуміння організаційної по-
ведінки 18, с. 8–9. Соціологи збагачують 
концепцію внутрішньою узгодженістю, до-
мовленостями й настроєм, які приймаються 
як належні всіма ланками системи; обме-
женнями прав власників і керівників на ко-
ристь найманих працівників середнього й 
нижчого рівнів 19, с. 5–6. 

Як показав аналіз домінуючих теорій, 
досліджувати природу організаційної куль-
тури доцільно в трьох напрямах: інтеграції, 
диференціації та фрагментації. Інтеграцій-
ний підхід базується на твердженні, що куль-
тура розуміється шляхом ретельного ви-
вчення всього, що є загальним або узгодже-
ним в рамках організації; диференційний – 
на впевненості, що «культурний консенсус» 
може мати місце лише в конкретній групі 
(серед вищого менеджменту, фахівців, тех-
нічних робітників тощо), тобто із самого по-
чатку передбачає наявність різних суб-
культур; фрагментаційний – на відсутності 
як однакового сприйняття, так і суттєвих 
розбіжностей у поглядах і поведінці (при 
цьому увага концентрується на виявленні 
неоднозначності й суперечливості як клю-
чового фактора в розумінні культури) [21]. 

Комбінація трьох підходів не тільки 
гарантувала отримання повної об'єктивної 
картини, а й дозволила виділити функції ор-
ганізаційної культури, основними серед 
яких можна вважати контроль за поведін-
кою, заохочення стабільності, створення ді-
євої системи управління й обміну знаннями 
22, с. 600, джерел ідентичності 23, с. 1 й 
прихильності місії організації 24, с. 547. 

Якщо порівняти компанію з організ-
мом людини, то з'ясується, що організаційна 
культура, фактично, виконує функцію імун-
ної системи: запобігає проникненню «шкід-
ливих думок» і появі «поганих людей», які 
можуть загрожувати організації, тобто за-
безпечує визначений рівень імунітету щодо 
чинників, здатних порушити «правильну» 
роботу. 

Існує й інша спільна риса: у випадку, 
коли організаційна культура є хиткою, не-
стабільною, слабкою, помилки в управлінні, 
подібно до інфекції, спричиняють руйнівні 
наслідки й, навпаки, всіляка підтримка 
культурних традицій і вимог супровод-
жується покращенням показників діяльності 
підприємства [25]. 

Функції організаційної культури мо-
жуть бути покладені в основу розробки ви-
значення організаційної культури в широ-
кому сенсі, за яким вона тлумачиться як   
культура, що: 

– визначає загальні закономірності
когнітивних інтерпретацій або колективного 
сприйняття вчинків, думок, рішень; 

– надихає, мотивує, забезпечує емо-
ційний комфорт і відчуття безпеки і, як на-
слідок, прихильність працівників; створює й 
впроваджує в життя модель вірної поведін-
ки; 

– розробляє систему ідентифікації,
встановлює кордони, які дозволяють відо-
кремити членів організації від тих, хто не 
має до неї безпосереднього відношення;  

– управляє щоденним життям, конт-
ролює хід виробничого процесу; запобігає 
виникненню негараздів. 

У вузькому сенсі автор пропонує роз-
глядати організаційну культуру як інстру-
мент підвищення конкурентоспроможності 
організації шляхом створення атмосфери 
справедливості, відповідальності, прихиль-
ності компанії з метою досягнення цільових 
показників й реалізації місії. Однак, цю роль 
організаційна культура здатна відігравати 
лише у випадку коли вона є сильною.  

– Епітет «сильна» (загальна характе-
ристика такої наведена в табл. 2, зазвичай, 
застосовується до культури, що поділяється 
всіма членами організації; визначає думки й 
поведінку співробітників (на відміну від 
слабкої, яка за красивим гаслом приховує  
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Таблиця 2 
Риси сильної організаційної культури 

 

Чесніть Відкритість Справедливість Оптимізація 
результатів 

Джерела 
досвіду 

Усвідом-
лення необ-

хідності 

Дружелюб-
ність і кон-

геніаль-
ність  

– надання 
точних і 
повних 
відомос-
тей з 
будь-яких 
питань; 
– чесний і 
тактовний 
обмін   
досвідом, 
думками, 
виснов-
ками,  
знаннями; 
– уник-
нення 
зловжи-
вання 
інформа-
цією у 
власних 
інтересах; 
– налагод-
ження 
системи 
комуніка-
цій 

– урахуван-
ня альтер-
натив під 
час прий-
няття рі-
шень;  
– розробка 
різноманіт-
них крите-
ріїв для 
аналізу аль-
тернатив; 
– відмова 
від підгон-
ки фактів 
під крите-
рії;  
– готовність 
мислити 
нестандарт-
но, прийма-
ти іншу 
думку й/або 
відстоювати 
власну, йти 
на ризик у 
разі необ-
хідності 

– забезпечення 
захисту й під-
тримки співро-
бітників, перш за 
все тих, хто вно-
сить значний 
внесок у розви-
ток бізнесу;  
– у випадку кон-
флікту, перетво-
рення його на 
перевагу для 
всіх;  
– неприпусти-
мість отримання 
винагороди од-
нією групою за 
рахунок іншої; 
 – відповідність 
мотивації заслу-
зі, покарання – 
провині; перед-
бачуваність і 
першого, й дру-
гого для всіх без 
виключення 
співробітників; 

– делегування 
повноважень з 
урахуванням 
здібностей і 
кваліфікації; 
– вміння наслі-
дувати кращий 
досвід інших 
фірм;  
– намагання 
поділитися 
власним на-
дбанням, особ-
ливими навич-
ками, винахо-
дами, що під-
вищили ефек-
тивність робо-
ти;  
– створення 
команди, ко-
жен член якої 
здатен заміни-
ти іншого у 
разі необхід-
ності 
 

– власний успіх і 
помилки, перш 
за все, в сфері, 
тим чи іншим 
чином пов'я-
заній з фінансо-
вими потоками; 
– вміння відпо-
відати за прора-
хунки й невдачі, 
аналізувати їхні 
причини, прог-
нозувати наслід-
ки й розробляти 
заходи з недо-
пущення повто-
ру;  
– здатність прий-
мати рішення, 
вирішальні як 
для кожної окре-
мої особи, так і 
для компанії в 
цілому; 
– усвідомлене 
бажання підви-
щувати кваліфі-
кацію 

– переваги 
від дотри-
мання ОК, 
які повинен 
знаходити 
для себе 
кожен пра-
цівник 
(сприяння 
кар'єрному 
зростанню, 
набуття но-
вих нави-
чок, підви-
щення са-
мооцінки, 
складності 
завдань, 
ступеня 
відповідаль-
ності; по-
ява відчуття 
належності 
до групи, 
незаміннос-
ті тощо) 

– дружні 
стосунки, 
що знахо-
дять прояв, 
в тому чис-
лі, за сті-
нами під-
приємства; 
більш при-
таманна 
колекти-
вістським 
культурам 
і/або ком-
паніям, в 
яких успіх 
залежить 
від злагод-
женої ко-
мандної 
роботи. Є 
надійним 
інструмен-
том підви-
щення ефе-
ктивності 
праці всіх 

Джерело: розроблено на основі  [20; 24, с. 546] 
 

непридатність виконувати жодну з описаних 
вище функцій) 11. 

Організаційна культура може класифі-
куватися й іншим чином (таблиця 3) з при-
чини її унікальності як на мікро-, так і на 
макрорівні. Так, організаційна культура від-
різняється від національної, що охоплює, в 
тому числі, історію країни, мову, релігію, а 
також обумовлені ними моральні норми й 
цінності. Організаційна культура не має на-
стільки всеосяжного характеру, її вплив 
більш вузький і специфічний; вона лише до-
помагає людині визначитися з місцем і рол-
лю в колективі. Ця «вузькість» вимагає, од-
нак, здатності швидко змінюватись і адапту-
ватися до нових умов; іншими словами, зу-
мовлює динамічність організаційної культу-
ри 26. Дослідники також довели, що куль-
тура носить композиційний характер, тобто 
має однаковий зміст і сенс в групі (на рівні 

субкультури) й організації в цілому. Хоча 
цей висновок залишається емпіричним, ор-
ганізаційна культура і субкультури є теоре-
тично ізоморфні, так як загалом вони впли-
вають на поведінку через спільні соціальні 
нормативні сигнали 29, с. 677. 

Крім того, із значною вірогідністю   
культура організації може набувати зма-
гальних рис. Останнє передбачає, що в сере-
дині будь-якої структури виникають супе-
речності викликані розмаїттям сприйняття 
цінностей і вірувань окремими особами;  
усвідомлення ними інформації, змін, ново-
введень у різний спосіб (одну й ту саму по-
дію хтось розглядає як крок уперед, а хтось 
– як зайву проблему). Приносячи свій енту-
зіазм (невдоволення) в групу, вона (особа) 
створює свого роду мікроклімат, який впли-
ватиме на продуктивність цього колективу. 
Цей вплив пояснюється такою характерис- 
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тикою організаційної культури, як здатність 
породжувати емоційну реактивність: оче-
видно, що артефакти, ритуали, міфи не ма-
тимуть ніякого значення, якщо не виклика-
тимуть позитивних емоцій, що налаштову-
ють на якісну роботу, або негативних, які 
слугуватимуть свого роду сигналом про не-
обхідність внесення змін в організаційну 
культуру 30, с. 36–40. 

Останньою особливістю організаційної 
культури, яку хотілось би згадати, є її здат-
ність забезпечувати «спадкоємність поко-
лінь», зв'язок між минулим і теперішнім, 
робітником і роботодавцем. Відповідно до 
останнього, Ч. Хэнди, гуру менеджменту 
вісімдесятих років минулого століття, умов-
но розподілив культуру на чотири основні 
категорії:  

– культура влади (що може розпов-
сюджуватися як згори до низу, так і навпа-
ки. Остання ситуація має місце, скоріше, на 
підприємствах малого й середнього бізнесу);  

–  завдання (фокусується на досяг-
ненні цілей в найефективніший спосіб); 

– роль (переважно стосується бюро-
кратів, для яких дотримання правил стає  
сенсом життя);  

– людина (підкреслює важливість ін-
дивіда в компанії) 31, с.1389–1390.  

– роль (переважно стосується бюро-
кратів, для яких дотримання правил стає  
сенсом життя);  

–  людина (підкреслює важливість ін-
дивіда в компанії) 31, с.1389–1390.  

Необхідно зауважити, що в жодній ор-
ганізації культура не існує в чистому вигля-
ді. Наприклад, опитування, яке проводилося 
серед працюючих студентів Дніпропетров-
ського національного університету імені 
Олеся Гончара, випускників цього ВНЗ, під-
приємців і працівників компаній малого та 
середнього бізнесу дозволило виявити дово-
лі парадоксальні закономірності. 36% рес-
пондентів взагалі вперше чули про організа-
ційну культуру (відсоток був значно вищим 
серед осіб, які не мали економічної освіти – 
54%). Нерівномірним виявився розподіл за-
лежно від походження власників капіталу: в 
іноземних компаніях спостерігався значно 
вищий ступіть обізнаності – 78% проти 23%. 
Розбіжності у сприйнятті було виявлено та-
кож за гендерною, віковою ознакою та по-

садою. 
Зокрема, з'ясувалося, що серед тих, хто 

усвідомлював себе невід'ємною ланкою ор-
ганізаційної культуру, чоловіки виявилися 
більш схильними поділяти корпоративні 
цінності (74% проти 48% – у жінок), а ме-
неджери вищої ланки – ніж спеціалісти й 
допоміжний персонал (76%, 65%, 34% від-
повідно). Кожні п'ять років після 30 спричи-
няють «прискорення духовного старіння», 
втому від додаткових обов'язків, з організа-
ційною культурою пов'язаних – на 3,5% 
(при цьому 64% опитаних виказали готов-
ність змінити своє ставлення за умови під-
вищення заробітної плати або просування по 
службі). 

Щодо типу культури в їхній організа-
ції, переважна кількість респондентів оха-
рактеризували її як формальну (77%; в галу-
зевому розподілі лідером виявилися фінан-
сові установи – 84%). Другу сходинку посі-
ла стабільна – 68% (автору здається за до-
цільне ще раз підкреслити, що окремі суб-
культури на підприємстві співіснують, іноді 
вступають в протиріччя, але частіше допов-
нюють одна іншу: формальній культурі ні-
що не заважає набути визначеного ступеню 
передбачуваності й негнучкості. Бюрокра-
тичний стиль управління в ній може вияви-
тися навіть домінуючим). «Популярними» 
також були визнані неформальна культура 
(48%; ТОП-3 склали підприємства галузі ІТ, 
засобів масової інформації й дизайнерські 
фірми); агресивна культура (37%, з них 58% 
припало на компанії, які спеціалізуються на 
продажах нерухомості); орієнтована на ре-
зультат (реалізація дисконтних карток, ме-
режевий маркетинг). Найбільшу різницю в 
поглядах продемонстрували представники 
туристичної індустрії: 31 відсоток визнали 
свою культуру м'якою; 29 – орієнтованою на 
результат; 25 – інноваційною; 9 – агресив-
ною. Предметно-орієнтовану спрямованість 
підтвердили лише робітники готельного біз-
несу – 18%.  

На жаль, тільки 8% працівників вияви-
лися впевненими, що в їхній організації 
створена атмосфера, яка спрямована на за-
безпечення комфорту й лояльності кадрів 
(серед таких чоловіки склали 89%); із задо-
волених ніхто на мав наміру змінити най-
ближчим часом робоче місце.  
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Практично всі опитані спостерігали на 
робочому місці побоювання: 53% відчували 
страх звільнення (серед старших за сорок 
відповідний відсоток досяг 62); 44% були 
занепокоєні конкурентним тиском з боку 
більш досвідчених або амбіційних; 35% ви-
знали невпевненість у власних силах, 31% – 
неготовність перенавчатися у разі необхід-
ності. 

Невтішним, якщо не загрозливим, на 
думку автора, виявився той факт, що 91% 
всіх опитаних спостерігали в ході щоденної 
діяльності прояви елементів девіантної ор-
ганізаційної  культури, тобто такої, за якої  
керівництво змушено поводитися неетично 
під тиском зовнішніх обставин (типовими 
прикладами є з'ясування стосунків з пожеж-
ною службою, санітарною інспекцією, по-
датковими органами; постачальниками й 
роздрібними торговцями тощо). Такі прояви 
спотворюють організаційну культуру, ви-
кликають у робітників відчуття несправед-
ливості, небезпеки, нестабільності; стриму-
ють бажання підвищувати статус в організа-
ції, аби не стикатися з необхідністю вирішу-
вати подібні проблеми. В свою чергу, від-
сутність амбіцій не стимулює підвищення 
кваліфікації й особистої професійної конку-
рентоспроможності; з часом загострює за-
грозу накладання санкцій аж до звільнення. 
І, навпаки, вміння вищого менеджменту 
протистояти корупційним проявам (найчас-
тіше позитивні приклади спостерігаються в 
компаніях з іноземним капіталом) сприяють 
зміцненню корпоративного духа, поваги до 
системи управління в цілому й, як наслідок, 
підвищенню ефективності діяльності під-
приємства. 

Висновки. Отже, організаційна куль-
тура визначається як певний набір цінностей 
і норм, які є загальними для окремих осіб і 
груп в організації, а також спосіб, в який во-
ни взаємодіють між собою та із зацікавле-
ними сторонами поза межами компанії. Ор-
ганізаційна культура знаходить прояв в ар-
тефактах, мові, міфах та ритуалах, забезпе-
чує основу для  формування спільної думки, 
яку можна використовувати для спрямуван-
ня поведінки й інтерпретування досвіду. 
Основні функції організаційної культури 
полягають в обумовленні організаційної 
ідентичності, забезпеченні стабільності, 

зниженні загрози проникнення  із зовні де-
структивних елементів.  

На жаль, як показало дослідження, на 
переважній більшості підприємств, які слу-
гували статистичною вибіркою при прове-
денні нашого дослідження, організаційна 
культура виявилася слабкою і не сприйма-
ється персоналом як дієвий засіб професій-
ного вдосконалення та підвищення конку-
рентоспроможності. Шляхи подолання цієї 
проблеми стануть основою подальших робіт 
автора.  
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УДК 330.131.7 
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ РИЗИКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ 

А. М. Андрейчикова, асистент, ДВНЗ «Національний гірничий університет»,  
Andreychikova@mail.ru  

У статті розглянуто еволюцію поглядів на проблему ризику в економічній науці. Про-
ведено аналіз етимології категорії «ризик». Визначено особливості формування поглядів на 
економічний ризик вченими різних напрямів економічної науки. Висвітлено суперечності та 
особливості сучасного стану розробленості теорії ризику. 

Ключові слова: ризик, невизначеність, види ризику, прибуток, класична теорія ризику,  
неокласична теорія ризику, нестраховий ризик. 

Постановка проблеми. Для україн-
ської економічної науки поняття ризику є 
відносно новим. Зацікавленість проблемою 
ризику економічної діяльності в Україні 
зросла у зв'язку з трансформаційними про-
цесами 90-х років ХХ ст., коли ризик по-
чали розглядати як чинник зменшення або 
не отримання прибутку, а сама теорія ри-
зику в процесі формування ринкових від-
носин не тільки отримала свій подальший 
розвиток, але й стала затребуваною на 
практиці. Хоча ризик є постійним супут-
ником будь-якої людської діяльності, в то-
му числі й економічної, виділення різних 
його видів, акцентування уваги на тих або 
інших його аспектах розрізняється в за-

лежності від умов економічної діяльності, 
особливостей економічної системи. 

В умовах централізовано-планової 
економіки, коли більшість подій вважали-
ся передбачуваними і прогнозованими, а в 
суспільній свідомості існував стереотип 
несумісності ризику і планового розвитку 
соціалістичного суспільства, питанням ри-
зику економічної діяльності вчені не при-
діляли майже ніякої уваги. Термін «ризик» 
не включався у більшість енциклопедій і 
словників, а спроба застосовувати методи 
теорії ризику в управлінні діяльністю під-
приємств, пов'язана з опублікуванням ро-
сійською мовою монографії угорських 
економістів «Господарський ризик і методи 
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його виміру» не отримала належного роз-
витку через ідеологічні обмеження [1, с.63; 
2, с.17]. Але неправильним буде тверджен-
ня, що в умовах централізовано-планової 
економіки такого явища як ризик економі-
чної діяльності не існувало. Проте чинни-
ки його виникнення були особливими і не-
схожими на  ті, які діяли в умовах ринко-
вої економіки. У директивній економіці 
доводилося мати справу з ризиком неви-
конання державного плану, порушень до-
говірних зобов'язань, недопостачань про-
дукції тощо, що було зумовлено, зазвичай, 
недотриманням правил та норм господар-
ської діяльності. 

Особливістю економічної діяльності 
у ринковій економіці є те, що головними 
елементами ризику є непередбачуваність 
кон’юнктури ринку, а також поведінки 
споживача. Наші звичні знання та  навички 
щодо форм господарського ризику, харак-
терного для централізовано керованої еко-
номіки, явно недостатні, аби вміти перебо-
рювати небезпеки ринкового типу. До того 
ж  доводиться мати справу з поєднанням 
впливу на економічну діяльність факторів 
ринкового і неринкового характеру. 

Осмислення важливості управління 
ризиками як засобу стабільності виробниц-
тва було започатковане на початку XX ст. 
У 50-ті роки зародився професійний підхід 
до управління не тільки фізичними, але й 
фінансовими ризиками. Наприкінці 80-х 
років багато передових корпорацій різних 
галузей почали цікавитися питаннями вра-
хування ризиків. На початку XXI ст. 
управління ризиками стало важливою 
функцією менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. Проблеми ризику та невизначено-
сті розглядалися вченими-економістами 
починаючи з XVII ст. Окремі дослідження 
сутності ризику, представлені в працях та-
ких класиків, як А. Сміт, Дж. Мілль, А. Пі-
гу, А. Маршал, Й. Шумпетер, Дж. М. 
Кейнс, Ф. Х. Найт та інших [3–6]. Протя-
гом тривалого часу зміст цього поняття 
змінювався, однак завжди залишався у 
якості об’єкта економічного аналізу. 
Останнім часом з’явилося багато модифі-
кацій теорій ризику, сформованих такими 
відомими вітчизняними та зарубіжними 

науковцями, як О. Альгін, І. Балабанов, І. 
Бланк, В. Вітлінський, Г. Великоіваненко, М. 
Клапків, В. Кравченко, Л. Скамой, А. Старос-
тіна, О. Устенко, Л.  Шаршукова, О. Ястрем-
ський та багато інших [1–2; 7–11]. 

Однак, незважаючи на велику кількість 
робіт,  ня сьогодні в економічній науці не іс-
нує  єдиного теоретичного підходу, який би 
дозволив отримати  універсальне визначення 
ризику та запропонувати дієві підходи до 
управління ризиком.  Сьгодні існує безліч 
тлумачень поняття «ризик», що вказує на  не-
визначеність у розумінні його сутності та по-
роджує труднощі під час прийняття управлін-
ських рішень. Це ускладнює можливість за-
побігання або зменшення можливих негатив-
них наслідків та втрат у діяльності господа-
рюючих суб’єктів. Для вирішення цих про-
блем  необхідно розглянути еволюцію погля-
дів на проблему ризику в економічній науці 
та виокремити підходи до визначення його 
сутності з метою формування категоріальної 
оформленості даного поняття. 

Формулювання мети статті. Метою 
статті є  визначення сутності категорії «ри-
зик» через дослідження еволюції теоретико-
методологічних підходів та етимології даного 
поняття в економічній науці.  
        Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Незважаючи на те, що поняття ризику 
знайоме людям здавна і можна сказати, що 
виникнення ризику збігається з моментом ви-
никнення людини, як самостійна наука теорія 
ризику виникла відносно недавно. До цього 
вона існувала у вигляді складової частини ін-
ших теорій. Сьогодні ведуться наукові супе-
речки щодо того, у якій області науки виник-
ла теорія ризику.  

Так, польський професор Вітольд Вар-
калло вважає, що вираз «ризик» одержав ранг 
наукового терміна спочатку в теорії страху-
вання, а потім, значно пізніше, у XIX–XX 
століттях почав використовуватися в еконо-
мічній теорії. Чеський теоретик Ярослав Дан-
гель вважає, що термін «ризик» походить із 
загальнонаукових дисциплін – філософії та 
економічної теорії [12, с.16]. Слід зазначити, 
що поняття «ризик» має досить тривалу істо-
рію, але найактивніше почали вивчати різні 
аспекти ризику наприкінці XIX – на початку 
XX століття. 

Першою економічною теорією, якій зо-
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бов'язана своєю появою теорія ризику, є 
теорія відсотка. Уперше згадування про 
ризик зустрічається в XII–XIV століттях – 
існуюче тоді церковне вчення, прихильни-
ки якого іменувалися каноністами, намага-
лося виправдати існування позичкового 
відсотка як винагороди за ризик кредитора 
[13, с.55]. 

Меркантилісти не заперечували існу-
вання ризику та ототожнювали його з мо-
жливістю втрати активного сальдо торго-
вельного балансу. Проте, питанню ризику 
вони практично не приділяли уваги. Тому, 
на нашу думку, даний етап розвитку еко-
номічної науки не слід розглядати з точки 
зору якогось значного внеску до форму-
вання та розуміння сутності ризику. 

Подальшим розвитком теорія ризику 
зобов'язана у XVIII столітті Франсуа Кене, 
засновнику школи фізіократів, які визна-
вали вільну ринкову економіку з прита-
манною їй невизначеністю й ризиками. Він 
підтримав факт існування ризику в еконо-
мічному житті в якості «противаги в знеці-
нюванні земель», а ризиком в економіці 
фізіократи вважали подію, яка може відбу-
тися, або ні. [14, с.3].  

З розвитком економічних відносин 
виникли різні трактування ризику. Класич-
на економічна теорія внесла категорію 
ризику в теорії заробітної плати, прибутку 
і продовжила розвивати в теорії відсотка. 
Першим категорію ризику у класичній 
школі почав формувати Адам Сміт. Вче-
ний, з'ясовуючи причину виникнення різ-
ниці у рівнях зарплати, звернув увагу на 
те, що ризик є однією з п'яти умов, які 
впливають на її розмір. На його   думку, 
вміст у зарплаті премії за ризик обу-
мовлений складністю придбання тієї чи 
іншої професії [3, с.174]. Класики економіч-
ної теорії приділяли значну увагу дослід-
женню проблем ризику в підприємниць-
кій діяльності. Для розуміння сутності під-
приємницького ризику фундаментальне 
значення мало дослідження зв’язку ризику 
і прибутку. У своїй роботі «Дослідження 
про природу і причини багатства народів» 
А. Сміт звернув увагу на питання пропор-
ційності прибутку ризику, що виникає в 
різних галузях виробництва. Він пише: «…
звичайна норма прибутку коливається 

більш менш в залежності від ступеня надій-
ності доходу. Звичайна норма прибутку під-
вищується із зростанням ризику. Проте це 
зростання не пропорційне збільшенню ризику 
або не цілком врівноважує його, тому банк-
рутства найчастіше відбуваються в найбільш 
ризикових галузях…нагородою за витрачений 
ним [підприємцем] час, зусилля і можливості 
може бути як прибуток, так і збиток… Для 
компенсації ризику повною мірою необхідно, 
щоб загальний дохід понад звичайний прибу-
ток на капітал не тільки покривав усі випад-
кові втрати, але й забезпечував додатковий 
прибуток…» [3, с.174].  

Крім того, А. Сміт вперше звернув увагу 
на те, що підприємницький ризик має не тіль-
ки економічну, а й психологічну природу: 
«Банкрутства найчастіше відбуваються в най-
більш ризикованих галузях торгівлі, ... віра в 
успіх втягує в ризиковані підприємства стіль-
ки авантюристичних натур, що їхня взаємна 
конкуренція знижує їхній прибуток менше 
рівня, необхідного для компенсації ризику» 
[3, с.176]. 

Таким чином, А. Сміт зазначає, що 
отримання прибутку не є гарантованим і зав-
жди пов’язано з ризиком, який він асоціював 
з величиною очікуваних втрат, що можуть 
виникнути внаслідок прийнятого рішення. 

Вперше наукове визначення поняття 
«ризик» сформулював наприкінці XVIII ст. у 
1786 році німецький математик Йоганн- Ні-
колаус Тетенс у праці «Вступ до розрахунку 
життєвої ренти і право на її отримання». Цим 
самим він започаткував основи нового науко-
вого напрямку – ризикології, науки про ризик 
в економіці, яка знайшла практичне застосу-
вання у багатьох сферах економіки, в тому 
числі, у страхуванні життя. Великим внеском 
цього науковця є його дослідження щодо ви-
мірювання величини ризику. Й. Тетенс за-
пропонував узяти мірою ризику половину ве-
личини середньоквадратичного відхилення, 
вважаючи його обсягом очікуваного збитку 
страхового закладу, який виникає за умови 
договору страхування. Відповідно до цього 
виникла теза,  згідно з якою ймовірність є 
лише мірою величини ризику, але не може 
бути ним самим [8, с.9]. 

Протягом усього ХІХ століття питання 
ризику розглядалося нерозривно з проблемою 
отримання прибутку. Утворення і привлас-
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нення прибутку підприємцем пояснювало-
ся його готовністю іти на ризик. Причому 
економісти вже тоді чітко розділяли ризи-
ки за можливістю від них застрахуватися. 

Німецький економіст Йоганн-Генріх 
фон Тюнен визначає прибуток як залишок 
після виплати відсотка, страхового внеску 
і заробітної плати адміністрації. Цей зали-
шок складається з двох частин: 1) плата за 
визначені види ризику, особливо ризику 
несподіваних змін ціни і провалу всього 
підприємства, від якого неможливо застра-
хуватися; 2) результат виняткової продук-
тивності праці організатора виробництва, 
обумовленої тим, що він працює на себе. 
Тюнен називає ці елементи відповідно 
«винагородою промисловця» і «доходом 
підприємця», а їхню суму – «прибутком 
бізнесмена» [6, с.36]. Тим самим Тюнен 
вводить відмінність між ризиком, від якого 
можна застрахуватися, і який покривається 
статтею накладні витрати, і ризиком, що 
виникає за умов невизначеності, не може 
бути застрахованим і якому повинна від-
повідати частка прибутку, як плата за мо-
жливість банкрутства підприємця [8, с.10]. 
При цьому вихідною передумовою автор 
вважав те, що   «… не існує такої страхової 
компанії, яка застрахує від будь-якого ви-
ду ризику, пов’язаного з бізнесом. Завжди 
частину ризику повинен брати на себе під-
приємець». Таким чином, підприємниць-
кий ризик пов’язаний з втратами, які не-
можливо застрахувати, а підприємницький 
прибуток є доходом за прийняття таких 
ризиків і є частиною валового прибутку 
після виплати проценту на інвестований 
капітал, плати за управління і страхової 
премії за розрахованими ризиками втрат. 
[15, с.21–22.] 

Інший економіст Ханс фон Ман-
гольдт у рамках аналізу прибутку також 
наголошує на існуванні ризику, від якого 
неможливо застрахуватися і розділяє до-
ход підприємця на три компоненти: 1) ви-
нагорода за ті види ризику, природа яких 
така, що підприємець не може усунути їх 
шляхом страхування; 2) процентний доход 
і заробітна плата підприємця; 3) підприєм-
ницькі ренти. Крім того, Мангольдт впер-
ше піднімає питання оцінки ступеню ризи-
ку, який несе підприємець. Для цього він 

вводить у розгляд фактор часу: чим більше 
віддалені за часом початок виробництва і кін-
цеві продажі готового продукту при виробниц-
тві на ринок (в противагу виробництву на 
замовлення), тим більшою є невизначеність 
успіху, тим більшим є ризик можливих втрат 
для підприємця і тим більшою буде очікувана 
винагорода [6, с.37]. 

Досліджуючи підприємницький прибу-
ток, представники класичної теорії ризику 
Джон-Стюарт Мілль і Нассау-Вільям Сеніор, 
які вперше започаткували аналіз ризику як 
економічного поняття, також розглядали ри-
зик з точки зору відшкодування можливих 
збитків, пов’язаних з підприємницькою діяль-
ністю. Вони розрізняли в структурі прибутку 
підприємця три складові: відсоток ризику як 
частку на вкладений капітал, заробітну плату 
капіталіста за управління бізнесом і страхову 
премію, як винагороду за ризик і від-
шкодування можливих збитків, пов’язаних з 
підприємницькою діяльністю [16].  

На початку XX-го століття економісти 
Альфред Маршалл і Артур-Сесил Пігу розро-
били основи неокласичної теорії економічно-
го ризику. Відповідно до цієї теорії, поведінка 
підприємця визначається концепцією гранич-
ної корисності. Підприємець, що діє в умовах 
невизначеності і прибуток якого є випадко-
вою величиною, при ухваленні рішення керу-
ється двома критеріями: розміром очікувано-
го прибутку і величиною його можливих ко-
ливань. Тобто, якщо, наприклад, при вирі-
шенні питання, в який з проектів вкласти ка-
пітал, за умови, що очікується однаковий 
прибуток, капіталовкладник обере той варі-
ант, де коливання цього очікуваного прибутку 
буде меншим. [17, с.27]. 

Крім того Альфред Маршалл виокремив 
два види ризику:  

1) підприємницький ризик – ризик у
конкретній галузі економіки, до якої відно-
ситься підприємство та який зумовлений ко-
ливаннями цін і попиту на ринках сировини і 
готової продукції, непередбаченими змінами 
в моді, новими винаходами, вторгненням но-
вих сильних конкурентів тощо;  

2) особистий ризик, що стосується лю-
дини, яка працює з позиковим капіталом і за-
лежить від характеру і здібностей позико-
отримувача.  

Розглядаючи прибуток приблизно так 
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само, як і представники класичного напря-
му, А. Маршалл відзначав, що існують га-
лузі, де успіх значно залежить від вдачі та 
здібностей керівника, який може оцінити 
діючі фактори, унеможливити або знизити 
їхній вплив до прийнятного рівня, і, як на-
слідок, досягти високих прибутків. А. Мар-
шалл не розглядає ризик винятково як 
імовірність втрат, він зосереджується на 
системі управління та новому факторі ви-
робництва – організації.  

Класична і неокласична теорії ризику 
у рамках економічної науки займають особ-
ливе місце. 

Прихильники класичного напрямку 
ототожнюють ризик з очікуванням втрат, 
збитком, які можуть відбутися в результаті 
реалізації обраного рішення. Таке однобі-
чне тлумачення змісту ризику не могло не 
викликати заперечень і не сприяти виник-
ненню іншого погляду на сутність ризику. 
У неокласичному розумінні ризик – це 
імовірність відхилення від досягнення по-
ставлених цілей. Неокласики не ототожню-
вали ризик із втратами, вони бачили сут-
ність ризику в можливості відхилення від 
мети, заради якої приймалося рішення. 
Причому, це відхилення могло бути як не-
гативним, так і позитивним. А готовність 
підприємця йти на ризик в умовах неви-
значеності пояснюється тим, що наряду з 
ризиком втрат існує можливість отримання 
додаткових доходів. 

Принципово нове бачення сутності 
ризику висунули марксисти, які приділяли 
велику увагу проблемі відокремленості 
товаровиробника, пов’язаній зі спеціаліза-
цією, конкретною працею, виробництвом 
продукції за власним розсудом, ізольовані-
стю на ринку, господарюванням на свій 
страх і ризик. Результатом такого вироб-
ництва є приватна власність виробника, а 
право власності завжди припускає ризик. 
Таким чином, марксисти стверджували, що 
власність – це умова виробництва, яка «тя-
гне» за собою ризик [18, с.17]. Якщо ж пе-
рейти до суспільної власності, то майже не 
залишиться альтернативи вибору і ступінь 
ризику зводитиметься до нуля. На думку 
прихильників марксизму, ризик присутній 
лише у капіталістичному господарстві, то-
му знищення приватного підприємництва 

та планова економіки знищить і саме поняття 
ризику, тобто за умови    жорсткого централі-
зованого планування елементів невизначенос-
ті не буде, а, отже, й не буде самого ризику.  

Громадяни колишнього Радянського 
Союзу мали змогу перевірити справедливість 
цього припущення. Неправильним буде стве-
рджувати, що в умовах централізовано-
планової економіки такого явища як ризик 
економічної діяльності не існувало взагалі, 
однак, чинники виникнення ризику принци-
пово відрізнялися від чинників ризику діяль-
ності в умовах ринкової економіки. У дирек-
тивній економіці основними були ризики не-
виконання державного плану, порушень дого-
вірних зобов'язань, недопоставок продукції 
тощо, обумовлені, найчастіше, недотриман-
ням правил та норм господарської діяльності. 

Наступний крок у розвитку теорії ризи-
ків був зроблений Йозефом Шумпетером. Ро-
звиваючи теорії підприємництва, прибутку і 
відсотка, він висловив ряд думок, які можна 
вважати початком формування такої галузі 
теорії ризику як страхування. По-перше, Шум-
петер відокремлював прибуток підприємця 
від плати за керуванням підприємством і пре-
мії за ризик ведення бізнесу. Він вважав, що 
премія за ризик не є для виробника джерелом 
прибутку, а входить до витрат виробництва 
тому, що виробник змушений вживати заходи 
по зменшенню небезпеки: будувати греблі, 
установлювати запобіжники і т.д. [4, с.98]. 
По-друге, автор відкинув уявлення про під-
приємця як про носія ризику. Якщо справа під-
приємця зазнає краху, то  збитки несе креди-
тор, володар капіталу, який надав позику для 
організації бізнесу. У разі, коли фактори ви-
робництва було придбано на власні кошти 
підприємця, то він також несе збитки тільки 
як кредитор, а не як підприємець. Єдине, чим 
ризикує підприємець – це своєю репутацією 
[4, с.171]. Також, у роботі «Теорія економіч-
ного розвитку» Й. Шумпетер висловив цікаву 
ідею залежності рівня ділової активності в 
окремих галузях виробництва (з визначеним 
рівнем ризику) і доходу в цих галузях: «... во-
ни [господарські суб'єкти]   просто будуть по-
далі триматися від більш ризикованих галузей 
виробництва доти, доки доход, що збільшився 
завдяки такому поводженню, не з'явиться для 
них відповідною компенсацією» [4, с.97]. 

Крім того, Й. Шумпетер став одним з 
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перших, хто почав займатися класифікаці-
єю ризиків. Він виділяв два види ризику: 
ризик, пов'язаний з можливим технічним 
провалом виробництва, і ризик, пов’язаний 
з відсутністю комерційного успіху [4, 
с.97]. 

У рамках американської школи по-
няття ризику розглядається у якості дже-
рела виникнення підприємницького при-
бутку. 

Представник англо-американської 
школи маржиналізму Джон-Гейтс Кларк у 
своїх дослідженнях практично не розгля-
дав тему ризику. Але для нашої роботи 
важливими є наступні висновки Кларка. 
По-перше, він вважав, що носієм ризику 
може бути тільки капіталіст, і що плата за 
ризик є складовою частиною відсотка на 
капітал, а не частиною прибутку. По-
друге, природу ризику Кларк бачив у ди-
намічних змінах: «… більша частина їх 
[ризиків] викликана причинами дина-
мічного характеру» [19, с.299]. 

Ф. Б. Хоулі, один з видатних пред-
ставників теорії ризику, пояснюючи під-
приємницький прибуток, навпаки вважав, 
що плата за участь підприємця у виробниц-
тві збігається з платою за ризик. Ризику-
вати може тільки підприємець, і це є най-
суттєвішою його особливістю [19, с.309]. 
На думку Ф. Б. Хоулі прийняття ризику є 
головною функцією підприємця, а значить, 
і основою його специфічного доходу. При-
буток не може бути винагородою за управ-
лінську роботу, оскільки таку роботу може 
виконувати найманий службовець, що не 
приймає ніякого ризику, але такий індивід 
уже не буде підприємцем. Крім того, Хоулі 
розрізняє винагороду за прийняття відомо-
го ризику і за прийняття ризику, цінність 
якого невідома, і говорить про існування 
нестрахового ризику, трактуючи його як 
«чисту удачу», і як «зміни, що неможливо 
передбачати», не пояснюючи, однак, сут-
ність такого ризику [6, с.53]. 

Оскільки Джон-Мейнард Кейнс при-
діляв значну увагу проблемам стабільності 
цін, рівня виробництва, зайнятості, зао-
щадження та інвестицій, то це дало йому 
змогу виділити три види ризику в економі-
ці: ризик позичальника, ризик кредитора та 
ризик інфляції. Джерелом невизначеності 

Кейнс бачить зміну вартості обладнання, ко-
ливання щоденного прибутку та некомпетен-
тності акціонерів тощо [20, с.254]. Продов-
жуючи розвиток теорії страхування, Дж. М. 
Кейнс обґрунтовує ідею про те, що у вартість 
повинні входити   можливі витрати, викликані 
непередбаченими змінами ринкових цін, над-
мірним зносом устаткування чи руйнування-
ми в результаті катастроф. Кейнс говорить 
про «витрати ризику», що необхідні для по-
криття можливого відхилення виторгу від 
очікуваного. 

Дж. М. Кейнс підійшов до питання 
класифікації ризиків з боку суб'єкта, що здій-
снює інвестиційну діяльність, виділивши три 
основних види ризиків: 

–·підприємницький ризик – не-
визначеність одержання очікуваного доходу 
від вкладення засобів; 

–·ризик «позикодавця» – ризик непо-
вернення кредиту, що включає в себе юриди-
чний ризик (відхилення від повернення кре-
диту) і кредитний ризик (недостатність забез-
печення); 

–·ризик зміни цінності грошової оди-
ниці – імовірність утрати засобів у результаті 
зміни курсу національної грошової одиниці 
(ринковий ризик) [20, с.248]. 

Кейнс відзначає, що зазначені ризики 
тісно переплетені – так, позичальник, беручи 
участь у ризиковому проекті, прагне одержа-
ти як можна більшу різницю між відсотком по 
кредиту і нормі рентабельності, кредитор же, 
з огляду на високий ризик, прагне також мак-
симізувати різницю між чистою нормою від-
сотка і своєю процентною ставкою. У резуль-
таті ризики «накладаються» один на одного, 
що не завжди враховують інвестори. 

Інший представник кейнсіанської течії – 
Френк Рамсей заклав основу аксіом для очі-
куваної корисності, що базувалася на 
суб’єктивній ймовірності. Його великою за-
слугою була пропозиція способу побудови 
змістовної теорії вибору в умовах невизначе-
ності, яка дозволяла ізолювати переконання 
від переваг, в той же час зберігши застосу-
вання суб’єктивної вірогідності [21]. Неза-
лежно від Рамсея Бруно Фінетті виклав по-
дібні погляди, засновані на ідеї суб’єктивної 
ймовірності. Ф. Рамсей та Бруно Фінетті 
створили середовище для наукового обґрун-
тування класичних праць та ідей сподіваної 
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корисності Д. Бернуллі, Дж. Неймана та О. 
Моргенштерна. 

До проблем ризику зверталися не 
лише економісти, а й математики, зокрема 
Данііл Бернуллі. Математично він довів, 
що очікування виграшу представляє собою 
нескінченно велику величину і вимагає по-
стійних затрат ресурсів, які є обмеженими 
(час, енергія тощо). Тому, на його думку, в 
ризикованих операціях слід враховувати 
не суму виграшу, а корисність виграшу, 
тобто співвідношення затрачених ресурсів 
та отриманої суми. Роботи Бернуллі стали 
важливим етапом розвитку теорії економіч-
ного ризику. За словами Й. Шумпетера він 
першим використав математичні методи в 
економіці – не для розрахунків і не для 
ілюстративних прикладів, а в якості 
інструменту теорії, «коли сама аргумента-
ція, що призводить до того чи іншого ре-
зультату, є повністю математичною». 

Поширена до середини ХХ століття 
теорія ризику була започаткована працями 
Джона фон Неймана та Оскара Морген-
штерна. Сформульована теорія очікуваної 
корисності стверджує, що раціональний 
індивід, обираючи найбільш бажану з ри-
зикових альтернатив (лотерей, тобто роз-
поділу вірогідності в безлічі грошових ви-
грашів), прагне максимізувати очікуване 
значення своєї функції корисності. Ця про-
ста функціональна форма дозволяє пред-
ставити корисності будь-яких невизначе-
них перспектив у вигляді математичних 
очікувань деяких, добре визначених функ-
цій, тобто описувати поведінку в умовах 
ризику за допомогою стандартних методів 
математичного аналізу і теорії вірогідності 
[22]. 

Представник історичної школи Вер-
нер Зомбарт розглядав питання ризику в 
рамках теорії підприємництва. Ризик – 
обов’язковий атрибут підприємця – «заво-
йовника», риси якого готовність до ризику, 
духовна свобода, багатство ідей, воля та 
наполегливість. Таким чином, ризик роз-
глядається як необхідна умова успіху: 
прибуток без ризику неможливий [23]. 

Згодом проблема ризику отримала 
розвиток у роботах представників інститу-
ціоналізму – могутнього економічного на-
прямку XX століття. 

Представник англійського інституціона-
лізму Джон Аткінсон Гобсон визнавав існу-
вання ризику, що приймають ті, хто надають 
капітал [24, с.130]. У своїй роботі «Проблеми 
бідності і безробіття» А. Гобсон включає ри-
зик до складу причин класової нерівності: ри-
зик банкрутства є причиною небажання капі-
таліста підвищувати заробітну плату робітни-
кам, внаслідок чого виникає бідність. Також 
він виокремлював ризик, пов’язаний з мож-
ливим скороченням виробництва внаслідок 
зменшення темпів надходження сировини і 
ризик, спричинений зниженням споживання 
[14, с.3]. 

Проблему схильності людини до ризику 
в залежності від рівня її доходу піднімає 
представник монетаризму Мілтон Фрідмен. 
Він розглядав питання ризику в рамках про-
блеми корисності та вибору. Аналізуючи ко-
рисність в умовах ризику, Мілтон Фрідмен 
зазначав, що в умовах спадної граничної ко-
рисності та наявності ризику звичайні прин-
ципи максимізації не можуть бути використа-
ні, оскільки необхідна певна додаткова плата 
у вигляді компенсації за фактор ризику. Та-
ким чином, люди з низькими доходами бу-
дуть уникати додаткового ризику, оскільки, в 
умовах спадаючої граничної корисності, щоб 
спонукати до дій, необхідно сплачувати пре-
мію, у той час як групи із середніми доходами 
досить схильні до ризикованих дій [24, с.456–
457].  

Розглядаючи проблему розподілу дохо-
ду, Фрідмен віділяв особливості реакції різ-
них людей на ризик. Суспільство, яке не-
схвально відноситься до психології ризику і 
скоріше віддасть перевагу страхуванню, а не 
лотореї, буде в більшій мірі схильне звертати-
ся до механізму перерозподілу, тобто доход 
буде розподілятися більш рівномірно. Таким 
чином, у суспільстві, що переважно не ризи-
кує, доходи громадян мають тенденцію зрів-
нюватися, нерівність же буде підсилюватися 
там, де переважає психологія ризику. 

Рішення, пов’язані з ризиком Фрідмен 
класифікував так: 

– невеликий ризик, пов’язаний із зазде-
легідь відомим результатом; 

– помірний ризик без великих доходів і
витрат; 

– великий ризик, пов’язаний із великими
доходами або збитками [25].  
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Професор Оксфордського універси-
тету Джон Хікс переніс проблему ризику у 
площину інвестування на ринку цінних 
паперів. Розглядаючи труднощі інвесту-
вання коштів, він пояснював відсоток, 
принесений цінними паперами, премією за 
очікування і винагородою за ризик. При-
чому, на думку Хікса, відсоток є винагоро-
дою за ризик при довгостроковому інвес-
туванні. Він пише, що «…відсоток на ре-
альні цінні папери повинен бути частково 
зумовлений існуючим ризиком, який, у 
свою чергу, зумовлений можливою не-
сплатою боргу; певною мірою це стосуєть-
ся цінних паперів з довгостроковим пога-
шенням – невизначеністю майбутніх гро-
шових відсоткових ставок»[8, с.13]. 

Американський вчений Алан Віллетт 
у своїй роботі «Економічна теорія ризику і 
страхування» уперше зробив спробу висвіт-
лити економічний аспект ризику з точки 
зору невизначеності. Він виходив із кон-
цепції, що хоча термін «ризик» і вживаєть-
ся в різних значеннях, та все ж таки біль-
шість вчених вважають, що він пов’язаний 
із поняттям невизначеності. Невизначе-
ність може існувати в кожній ситуації, в 
якій абсолютно неможливо достовірно ви-
значити процес діяльності та його наслід-
ки, виявити причинно-наслідкові зв’язки 
між елементами цього процесу. Тому свій 
погляд на співвідношення ризику і неви-
значеності А. Віллетт сформував, виходя-
чи виключно з принципу детермінізму, 
тобто, що всі очевидні явища, в тому числі 
й випадкового характеру, обов’язково є 
здетермінізованими явищами причинно-
наслідкового характеру і тому виступають 
як наслідки інших явищ – причин. Саме 
тому ефект випадковості окремі явища 
справляють через недостатнє пізнання 
причин їх походження. Внаслідок цього у 
людей виникає суб’єктивний стан неви-
значеності [12, с. 17]. 

Отже, з позиції А. Віллетта, ризик є 
чимось об’єктивним, але скорельованим із 
суб’єктивною невизначеністю, або інакше 
– об’єктивним корелянтом суб’єктивної
невизначеності. Правда така орієнтація ри-
зику на невизначеність не отримала нале-
жного теоретичного підтвердження, так як 
невизначеність при цьому теж сприймала-

ся багатозначно, тобто щонайменше у трьох 
значеннях, а саме як: невизначеність 
об’єктивна; невизначеність психологічна, або 
суб’єктивна; невизначеність, яка виникає у 
процесі прийняття рішень. 

Великий крок у розвитку теорії ризику і 
поясненні сутності нестрахового ризику зро-
бив представник неокласичної школи, амери-
канський економіст Френк Найт, який у своїй 
роботі «Ризик, невизначеність, прибуток» 
вперше наголосив на тому, що необхідно ві-
докремити поняття ризику від невизначеності. 
Він розрізняв ризик і невизначеність, підкрес-
люючи принципову вимірюваність ризику і 
пояснюючи його як «вимірювану невизначе-
ність». 

Поняття невизначеності у розумінні Ф.  
Найта завжди припускає такі характеристики, 
які неможливо заздалегідь урахувати і вимі-
ряти, а ризик може бути об'єктивно оцінений і 
виміряний за допомогою числових величин: 
«Саме така «справжня» невизначеність, а не 
ризик … лежить в основі доказової теорії 
прибутку, саме вона дозволяє пояснити роз-
ходження між теорією конкуренції і реальних 
процесів». Відповідно до теорії Найта, про 
ризик  можна говорити лише тоді, коли ре-
зультати діяльності   можна визначити за до-
помогою одного з трьох методів обчислення 
імовірності, якщо ж цього зробити неможли-
во, то результат залишається на рівні неви-
значеності [12, с. 19]. Залежно від точності 
розрахунку цієї ймовірності він поділив її на 
три види: ймовірність математична (апріор-
на), ймовірність статистична (апостеріорна), 
ймовірність експертної оцінки (естіматична). 

Підґрунтям його теорії став бурхливий 
розвиток фінансового сектору економіки, по-
ширення біржових та інших видів спекуляцій. 
Найт стверджував, що справжній прибуток 
пов’язаний з елементом невизначеності. Його 
дія виявляється у фактах несподіваного збага-
чення, отримання спекулятивних доходів. Як-
би виникнення будь-якого дефіциту було пе-
редбачуваним, прибуток став би неможливим. 
Отже, високі доходи від ризикових підпри-
ємств є премією за ризик, що не піддається 
виміру, або за невизначеність підприємниц-
тва.  

Однак не весь прибуток є результатом 
впливу лише абсолютно невимірної невизна-
ченості. За концепцією Ф. Найта, втрати мо-
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жуть бути спричинені пасивністю і непе-
редбачливістю підприємців, оскільки ви-
дається, що будь-які спроби прогнозу (пе-
редбачення) недоцільні, а це зумовлює па-
радокс: спроби підприємця знизити неви-
значеність  при одночасному розширенні 
сфери керованого ризику мають призвести 
лише до зменшення шансу одержання ви-
соких прибутків. Однак встановлена Най-
том кореляційна залежність між прибут-
ком і неконтрольованими подіями стала 
першим кроком до розроблення сучасної 
теорії фінансового ризику, головною ме-
тою якої є оптимізація величини ризику. 

У XX столітті вивчення ризику еко-
номічної діяльності набуло прикладного 
характеру. Управління ризиками почало 
розглядатися як засіб забезпечення стабіль-
ності виробництва. У 50-ті роки ХХ ст. 
зародився професійний підхід до управ-
ління не тільки фізичними, а й фінансови-
ми ризиками. Економісти почали приділя-
ти значну увагу ризику виробничої, фінан-
сової діяльності, діяльності на ринку цін-
них паперів. У рамках останньої були 
зроблені значні кроки щодо розвитку тео-
рії економічного ризику.  

Особливістю розвитку теорії ризику 
у другій половині XX століття стало те, що 
в економічній діяльності з’явилися нові 
фактори небезпеки у зв’язку з чим почали 
виділяти ризики валютні, політичні, еколо-
гічні та ін.  

Сучасну теорію ризику запропонува-
ли відомі американські економісти Гаррі 
Марковіц і Вільям Шарп, праці яких скла-
ли основу теорії та відповідних матема-
тичних моделей щодо ціноутворення на 
ринку капіталів. Марковіц виходив з того, 
що учасники фінансового ринку прагнуть 
підвищення рівня очікуваного доходу і 
зниження рівня ризику або ступеня неви-
значеності доходу. Розв’язання цих двох 
задач можливе лише за умови створення 
ефективного інвестиційного портфеля для 
певного фінансового ринку в єдиному ва-
ріанті. Він запропонував вважати показни-
ком рівня ризику відхилення очікуваного 
значення випадкової величини (прибутку) 
від її середнього значення (варіацію) і ста-
ндартне відхилення. Марковіц математич-
но обґрунтував стратегію диверсифікації 

інвестиційного портфелю (всім відоме прави-
ло: «не треба класти всі яйця в одну корзи-
ну»). Американський економіст Джеймс То-
бін узагальнив цю задачу, довівши, що опти-
мальною є структура портфеля, до якої залу-
чені також безризикові цінні папери (корот-
кострокові державні векселі) і яка не зале-
жить від схильності інвестора до ризику. 

Поглибив теорію Г. Марковіца Вільям 
Шарп. У 1964 р. він опублікував свою модель 
ціноутворення на ринку капіталів і цінних па-
перів (САРМ). Принциповим внеском В. Ша-
рпа в теорію ризиків був поділ загального ри-
зику на дві складові: систематичний ризик, як 
наслідок загальноекономічних зрушень, і 
специфічний, як результат господарської ді-
яльності окремого підприємства.  

Значним внеском у становлення сучасної 
теорії ризику стала книга угорських економіс-
тів Т. Бачкаї, Д. Месен і Д. Мико «Господар-
ський ризик і методи його вимірювання» 
(1979), у якій вперше за багато років було 
зроблено спробу розглянути питання ризику у 
соціалістичній економіці. 

Основні внески авторів у становлення та 
розвиток теорії ризику представлені у таблиці 
1. Як бачимо, з самого початку проблема еко-
номічного ризику розглядалася виключно у 
рамках інших теорій – відсотка, заробітної 
плати, прибутку, ренти, капіталу тощо. Явище 
ризику по більшій мірі розглядалося у зв’язку 
з можливістю або неможливістю отримання 
того чи іншого результату діяльності. І тільки 
на сучасному етапі розвитку економічної нау-
ки ризик почали розглядати як самостійну ка-
тегорію. Саме цим на наш погляд пояснюєть-
ся певною мірою    фрагментарність та несис-
тематизованість висвітлення цієї проблеми, 
відсутніть теоретичної основи ризикології, 
домінування прикладного характеру дослід-
жень ризику.  

Сьогодні у світі існує кілька наукових 
шкіл, відомих своїм внеском у теорію ризику. 
Представники німецької школи запропонува-
ли здійснювати оцінку ризику з використан-
ням теорії нечітких множин. Американські 
економісти-теоретики Вільям Меклінг та 
Майкл Дженсен у питанні побудови сучасної 
фірми вдаються до розподілу прав контролю 
між нейтральними, схильними і несхильними 
до ризику індивідами. Економіст Чиказького 
університету (США) Юджин Фама досліджує 
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економічні проблеми фондового ринку,  
Таблиця 1 

Погляди економістів на проблему ризику 
 

Автор Теорія, в рамках якої розг-
лядалася проблема ризику 

Внесок у розвиток теорії ризику 

Кантоністи теорія відсотка перше згадування про ризик економічної діяльності 
Адам Сміт теорії заробітної плати, 

прибутку, відсотку 
розглядання ризику як фактору розміру заробітної плати 
дослідження зв’язку ризику і прибутку 
виділення психологічної природи ризику 

Йоганн- Нікола-
ус Тетенс 

 вперше сформулював наукове визначення поняття «ри-
зик» 
дослідження щодо вимірювання величини ризику 

Йоганн-Генріх 
фон Тюнен 

теорія прибутку розділення ризику на такий, від якого можна застрахува-
тися і такий, що не може бути застрахованим 

Ханс фон Ман-
гольдт 

теорія прибутку розгляд існування нестрахового ризику 
введення в систему оцінювання величини ризику фактору 
часу 

Альфред Мар-
шалл 

теорія прибутку закладено основу неокласичної теорії ризику, яка на від-
міну від класичної теорії припускає позитивні наслідки 
настання ризику 
розглядається можливість управління і зменшення ризику 

Карл Маркс  припущення про можливість повністю позбавитися еко-
номічного ризику в умовах планової економіки 

Йозеф Шумпе-
тер 

теорії підприємництва, при-
бутку і відсотка 

спростовано уявленя про підприємця як про носія ризику 
висловлена думка про залежність між рівнем ризику та 
рівнем ділової активності в окремих галузях виробництва 
започатковано класифікацію ризиків 

Джон-Гейтс 
Кларк 

теорія прибутку визначення природи ризику у динамічних змінах 

Данііл Бернуллі  використання математичних методів в якості інструменту 
теорії ризику 
наголошення на тому, що в ризикованих операціях слід 
враховувати не суму виграшу, а корисність виграшу 

Вернер Зомбарт теорія підприємництва визначення ризику як невід’ємного атрибуту підприємця 
– «завойовника» 

Джон Аткінсон 
Гобсон 

 включення ризику до складу причин класової нерівності 

Мілтон Фрідмен проблеми корисності та ви-
бору 

розгляд особливостей реакції різних людей на ризик та 
схильності людини до ризику в залежності від рівня її 
доходу 

Джон Хікс інвестування на ринку цін-
них паперів 

пояснення відсотку, принесеного цінними паперами, 
премією за очікування і винагородою за ризик при довго-
строковому інвестуванні 

Алан Віллетт теорія страхування перша спроба висвітлити економічний аспект ризику з 
точки зору невизначеності 

Френк Найт теорія прибутку перше обгрунтування необхідності відокремлення понят-
тя ризику від невизначеності 
виділення зв’язку прибутку з елементом невизначеності 
започаткування сучасної теорії фінансового ризику, го-
ловною метою якої є оптимізація величини ризику. 

Гаррі Марковіц 
Вільям Шарп 
Джеймс Тобін 

теорія фінансів математичне обґрунтування стратегії диверсифікації ін-
вестиційного портфелю 
визначення оптимальної структури портфелю, що вклю-
чає безризикові цінні папери (короткострокові державні 
векселі) і не залежить від схильності інвестора до ризику 

Вільям Шарп теорія фінансів створення моделі ціноутворення на ринку капіталів і цін-
них паперів 
поділ загального ризику на систематичний ризик і специ-
фічний  
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зокрема гіпотезу ефективного ринку і тео-
рію випадкових блукань. Професор Йель-
ського університету (США) Кеннет Френч 
вивчає проблематику практичної оцінки 
очікуваної вартості дохідності цінних па-
перів, вартості капіталу, питання дивіден-
дної політики і структури капіталу. Крім 
того, досить відомі досягнення вчених 
московської, новосибірської, естонської 
шкіл економічного ризику. 

Особливу увагу проблемі ризику віт-
чизняні і зарубіжні вчені стали приділяти у 
90-х роках ХХ століття. Це пояснюється 
особливостями стану економіки того пері-
оду: кризові явища, загальне падіння виро-
бництва, політична нестабільність в суспі-
льстві, сповільнення розвитку науки і тех-
ніки, відсутність ефективного фінансового 
менеджменту та ін. 

Протягом останнього часу з’явилось 
багато робіт з теорії ризику вітчизняних і 
зарубіжних економістів. Вчені розгляда-
ють такі аспекти ризику, як місце ризику в 
суспільному житті, специфіка ризику в різ-
них галузях знань, правове регулювання 
економічного ризику, проблеми оцінки 
економічного ризику, визначення факторів 
ризику та ін. Крім того, вчені української 
школи роблять суттєвий внесок як у мето-
дологічні питання щодо теорії ризику та 
невизначеності, так і стосовно його ін-
струментарію. 

Незважаючи на значні доробки су-
часних зарубіжних та українських вчених 
у теорії ризику, стан вивченості питання 
ризику в економіці характеризується від-
сутністю чіткого понятійного апарата. 
«Міжнародний інститут дослідження ри-
зику» зробив висновок, що відсутність не-
обхідних правильних визначень окремих 
базових понять зумовлена поки що нена-
лежним рівнем розвитку економічної нау-
ки [9, с.15]. 

Висновки. Як бачимо, попри те, що 
історія дослідження ризику економічної 
діяльності нараховує майже десять століть, 
досі в економічній науці немає єдиної тео-
ретико-методологічної бази, яка б давала 
універсальне визначення ризику, його кла-
сифікації та підходу до процесу управлін-
ня ним. Це пояснюється, зокрема, тим, що 

зростаючі потреби у захисті економічної ді-
яльності від ризику зробили пріоритетним дос-
лідження проблеми ризику у різних галузях 
науки, перш ніж встигли сформуватися зага-
льні теоретичні засади ризикології. Крім того, 
ризик – складне багатоаспектне явище, яке 
має безліч незбіжних, а іноді протилежних 
реальних основ і це обумовлює можливість 
існування декількох визначень понять ризику 
з різних точок зору. Стрімкий розвиток нау-
кових знань, еволюція економічних відносин, 
розроблення нових інформаційних джерел і 
методів оцінки економічних явищ зумовлю-
ють надзвичайну важливість подальшої роз-
будови теорії ризикології як у методологіч-
ному аспекті, так і стосовно інструментарію 
для адекватного розв’язку практичних про-
блем. 
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В статье рассмотрена эволюция взглядов на проблему риска в экономической науке. 

Проведен анализ єтимологии категории «риск». Определены особенности формирования 
взглядов на экономический риск учеными разных направлений экономической науки. Отра-
жены противоречия и особенности современного состояния разработанности теории риска. 

Ключевые слова: риск, неопределенность, виды риска, прибыль, классическая теория 
риска,  неоклассическая теория риска, нестраховой риск. 

 
The evolution of views on the problem of risk in economic science is considered. The becom-

ing of risk category is analysed. The peculiarities of views formation on economic risk by the scien-
tists of different schools of economic science are defined. Contradictions and peculiarities of the 
modern state of risk theory developing are reflected. 

Keywords: risk, uncertainty, types of risk, profit, classical risk theorу, neoclassical risk the-
orу, uninsurable risk. 
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НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 
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А. А. Летуча, студентка, Національна металургійна академія України,  
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У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи до визначення природи та 
причини світових економічних криз. Розглянуто причини і особливості економічної кризи в 
Україні, обґрунтовано пріоритетні напрямки подолання її наслідків. 

Ключові слова: світові економічні кризи, причини і особливості економічної кризи в 
Україні. 

Постановка проблеми. За своїми сут-
нісними визначеннями світова економічна 
криза 2008–2010 років характеризується як 
криза міжсистемних трансформацій, що су-
проводжується глибинними цивілізаційними 
перетвореннями. Історія світових економіч-
них криз переконує у необхідності перегля-
ду традиційних поглядів на їх причини, сти-
мулювання розробки ефективних  антикри-
зових концепцій.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій.  Проблеми посткризового розвитку 
національної економіки дістали широке ви-
світлення у працях вітчизняних економістів 
В. М. Гейця [2], А. А. Гриценка [1],                  
М. І. Звєрякова [3], В. М. Тарасевича [7],             
О. А Пороховського[5]. 

Дані дослідження виявили існування 
істотних відмінностей у  визначенні причин 
економічної кризи та інструментів подолан-
ня її наслідків. Реалії переконують у відсут-
ності загальноприйнятого, обґрунтованого 
механізму подолання наслідків національної 
економічної кризи, що обумовлює певну  
хиткість існуючих теоретичних конструкцій.   

Формулювання мети статті. Мета 
статті полягає у визначенні історичної хро-
нології, альтернативних теоретико-мето-
дологічних підходів до причин і природи 
світових економічних криз, розробці  пріо-
ритетних напрямків посткризового розвитку 
національної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Системна кризогенна неадекватність 
розвитку національної економіки зумовлює 
необхідність перегляду критеріїв розвитку 
існуючої господарської системи, коригуван-
ня уявлень про людину і суспільство, фор-

мування ідеології постіндустріального роз-
витку, що спиралася б на сучасні механізми 
використання існуючого потенціалу для за-
безпечення сталого економічного розвитку 
України. А це вимагає переходу до нової 
парадигми управління державою на основі 
гармонізації відносин людини, суспільства і 
природи, збереження і відновлення природ-
ного середовища. 

Вирішення екологічних, економічних і 
соціальних проблем вимагає пошуку нових 
підходів до формування української моделі 
антикризового розвитку, імперативами якої 
стануть: соціальна справедливість і відпові-
дальність, українська демократія і внут-
рішня самоорганізація, трансформація олі-
гархічного капіталізму в соціалізований 
державний. 

 У дискусіях про світову кризу, її при-
чини, особливості, ознаки, наслідки цілком 
резонно домінує економічна тематика.  З 
тими чи іншими варіаціями цим пояснюва-
лись періоди спаду у концепції довгих хвиль 
М. Д. Кондратьєва, в аналізі процесу еконо-
мічного розвитку Й. Шумпетера, у теорії 
технологічних укладів С. Ю. Глаз’єва, у 
схемах еволюції макроекономіки В. І. Маєв-
ського. Але ці гіпотези не пояснюють два 
важливих феномени, властивих будь-якій 
кризі. 

По-перше, це зумовлено зміною харак-
теру рецесії всієї економічної системи. На-
гадаємо, що у період Великої депресії ВВП 
США знизився майже на 40%. 

По-друге, супроводження кризи  кра-
хом більшості банків, а не падінням їх дохо-
дів  внаслідок зниження потреби в інвести-
ціях при зменшенні можливості технологіч-
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ного прогресу. 
Першоджерелом усіх криз є важливий 

феномен, властивий будь-якій розвиненій 
ринковій економіці, – так звані рефлективні 
процеси. Найбільш відомі з них – процес 
підйому і спаду біржових цін. Інші, менш 
значні, але теж важливі для економіки, по-
яснюють зростання цін на нерухомість, по-
ведінку вкладників банків, внутрішню не-
стійкість банківської системи у цілому. 

Мова йдеться про феномен, найбільш 
повно розглянутий у теорії рефлективності 
Дж. Сороса. Рефлективність розглядається 
як процес формування цін уявленнями учас-
ників біржі про наступні тенденції їх зрос-
тання чи спаду. При цьому рівень доходнос-
ті паперів або розмір активів практично не 
впливають на ціни. Наприклад, сьогодні  
вартість акцій широко відомої компанії 
«Майкрософт» перевищує її реальну вар-
тість у сотні разів, а раніше – у тисячі [4, 
с.4–20] .  

Отже, кризи виникають у зв’язку з 
принципіальною нестійкістю цін, що сфор-
мувалися подібним чином. Маса вартості 
будь-яких цінних паперів, зростаючих у ціні 
завдяки рефлективним процесам, перевер-
шує критичну і досить випадкового по-
штовху, щоб запустити цепну реакцію па-
діння цін.  

Викликає зацікавленість і концепція       
С. Ю. Глаз’єва, що характеризує світову 
економічну кризу як процес зміни техноло-
гічних укладів. У світовому техніко-
економічному розвитку можливо виділити 
життєві цикли  п’яти послідовно змінюючих 
один одного технологічних укладів, вклю-
чаючи домінуючий в структурі сучасної 
економіки – інформаційний. У число вироб-
ництв, що формують його ядро, входять: 
електронні компоненти, електронно-
обчислювальна техніка, радіо-, телекомуні-
каційне і лазерне устаткування[5, с.5–14]. 

Формування відтворювального конту-
ру нового технічного укладу – тривалий 
процес, що має два якісно різних етапи. На 
першому – виникають його ключовий чин-
ник  і ядро, що обмежує виникнення вироб-
ництв нового устрою потребами власного 
розширеного відтворення. З вичерпанням 
економічних можливостей цього процесу 
наступає другий етап, що починається із за-

міщення домінуючого технічного укладу, у 
вигляді нової довгої хвилі економічної 
кон'юнктури. 

В даний період новий технологічний 
уклад виходить з ембріональної фази роз-
витку, що проявляється, як фінансова і  
структурна криза економік провідних країн 
світу, супроводжується подальшим падін-
ням цін на енергоносії і інші сировинні ма-
теріали. Для його подолання бракує заходів 
порятунку банківської системи, реанімації 
фінансового ринку. Вони повинні допов-
нюватись програмами стимулювання роз-
витку нового технологічного укладу, активі-
зація якого тільки і може створити нову дов-
гу хвилю економічного зростання. Слід від-
значити, що економічний характер кризи 
поки залишає в тіні її глобальний і цивіліза-
ційний контексти [6, с.253–282].  

Сучасна економічна криза є не-
від’ємною складовою кризи утвореного гло-
бального світоустрою, західної цивілізації та 
міжцивілізаційних взаємодій. Сучасні інсти-
тути глобального управління й економічно-
го регулювання мають бути не лише еконо-
міко-політичними, а й екологічними, соці-
альними, духовними, не прозахідними, але 
міжцивілізаційними. 

Підтвердженням зазначеному є такі 
факти, що фінансова криза України, як і   
більшості європейських країн, стала резуль-
татом світової економічної кризи. Вона була 
посилена політичною нестабільністю і кри-
зою споживчого кредитування. Україна з 
метою уникнення дефолту звернулася по 
допомогу до МВФ, який виділив їй кредит в 
16,4 млрд. доларів, при сумарному обсязі 
золотовалютних резервів в 32 млрд. доларів. 
Результатом національної фінансової кризи 
стала девальвація національної валюти,  
значне скорочення сировинних доходів, різ-
кий обвал виробництва галузей промисло-
вості стратегічного значення, масове безро-
біття, відсутність соціальних гарантій,    
зменшення цін на ринку нерухомості, крах 
банківської сфери, скорочення можливостей 
доходів регіонів. 

За рівнем інфляції Україна зайняла 
третє місце серед країн СНД, падіння про-
мислового виробництва склало 20%, ВВП – 
14%. Зовнішній борг України збільшився до 
117,3 млрд. дол., а витрати на його обслуго-

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2014, №1 51_________________________________________



 

 

вування і погашення зросли до 11,5 млрд. 
дол.. Дефіцит платіжного балансу склав 5,9 
млрд. дол., торгівельного балансу – 7,9 
млрд. дол.. Розбалансування банківської  
системи України визначається нарощуван-
ням недержавними підприємствами і банка-
ми обсягів зовнішніх запозичень. Питома 
вага приватного сектору склала 83% зов-
нішнього боргу. Зокрема, борг комерційних 
банків перед нерезидентами дорівнює 34 
млрд. дол., зростаючи майже удвічі на рік за 
рахунок середньострокових кредитів. Зрос-
тає дефіцит рахунку поточних операцій до 
24 млрд. дол. і складає 10% від прогнозова-
ного ВВП, що пояснюється підвищенням 
цін на імпортований газ. 

Зовнішній борг приватного сектора 
виріс до 85 млрд. дол., з яких короткостро-
ковий борг складає 29 млрд. дол. Отже, по-
гіршення економічної ситуації в Україні по-
яснюється необхідністю погашення значно-
го короткострокового боргу, дефіцитом ра-
хунку поточних операцій, швидким зрос-
танням споживчого кредитування [3, с.4–
22].  

Багатовимірність сучасної кризи в 
Україні свідчить, що глибина падіння віт-
чизняної економіки значно перевищує ана-
логічні показники більшості країн світу. Це 
пояснюється диспропорціональністю функ-
ціонування національної економіки, загост-
ренням довготермінових системних проти-
річ: 
– компенсацією надлишкового спо-

живчого попиту стійким негативним 
сальдо торговельного балансу;

– залежністю низькотехнологічного екс-
порту від кон’юнктури світового ринку;

– неефективністю фінансової системи і 
зростанням зовнішнього боргу [2, с.5].

Скорочення обсягів виробництва, об-
меження інвестиційних можливостей бюд-
жету, відсутність ринків збуту, зменшення 
реальних доходів населення і зростання без-
робіття стали причинами зменшення обсягів 
товарообігу. Крім того, небезпечна залеж-
ність національної економіки від 
кон’юнктури світових товарних та фінансо-
вих ринків обумовила високу вразливість 
макроекономічного розвитку.  

Отже, економіка України виявилась 
вразливою до глобальних дисбалансів, обу-

мовлених стрімким зростанням світових цін 
і надлишками ліквідності на світових фінан-
сових ринках. А сучасний стан національної 
економіки є наслідком не тільки впливу сві-
тової економічної кризи, а й внутрішніх су-
перечностей, нагромаджених у минулому.  

Необхідною умовою подолання на-
слідків економічної кризи і стабілізації еко-
номічного розвитку України є розробка 
стратегії модернізації з чітким висвітленням 
цілей і способів їх досягнення.   

Національна антикризова політика по-
винна реагувати на глобальні виклики, з ви-
значенням, як спільного напрямку антикри-
зових заходів провідних країн світу, так і 
специфічних особливостей соціально-
економічного розвитку країни. Мова йде 
про сценарії подолання кризи, запрограмо-
вані внутрішньою логікою розвитку гло-
бальної економічної системи. 

Перший сценарій передбачає швидкий 
вихід на нову «довгу хвилю» економічного 
зростання, трансформацію кризи у керова-
ний режим, що дозволяє провідним країнам 
спрямувати спад у найбільш проблемних 
секторах, периферійних регіонах світової 
економіки, використовуючи ресурси на під-
йом інноваційної активності, форсування 
зростання нового технологічного укладу. 
При цьому кардинально зміниться «архітек-
тура» глобальної фінансової системи, що 
перетворилася у полівалютну, відбудеться 
значне посилення державних інститутів 
стратегічного планування і регулювання фі-
нансових потоків. Глобалізація стане більш 
збалансованою з метою узгодження інте-
ресів провідних країн світу. 

Другий сценарій пов’язаний з колап-
сом існуючої американоцентричної фінан-
сової системи, формуванням відносно само-
достатніх регіональних валютно-фінансових 
систем, знищенням більшої частини міжна-
родного капіталу, різким  падінням рівня 
життя, поглибленням рецесії, впроваджен-
ням протекціоністських бар’єрів між регіо-
нами. 

Третій сценарій визначається нарос-
танням хаосу багатьох інститутів у «ядрі» і 
на периферії світової економіки. При збере-
женні елементів існуючої глобальної фінан-
сової системи з’являться нові центри еконо-
мічного зростання – у країнах-лідерах, що 
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стимулюватимуть процес формування ново-
го технологічного укладу. Ітерційний сцена-
рій є сполученням елементів «жорсткого» та 
«м’якого» виходів з кризи, при цьому він 
може бути «катастрофічним» для одних кра-
їн і регіонів та «оптимістичним» для інших. 
Зрозуміло, що інститути «ядра» світової фі-
нансової системи виживатимуть за допомо-
гою стягнення ресурсів периферійних країн 
на основі встановлення контролю за їх акти-
вами [1, с.4–20]. 

Сучасний розвиток здійснюється за 
ітерційним сценарієм, що супроводжується 
диференціацією провідних країн світу за 
глибиною кризи. Найбільші витрати несуть 
країни з відкритою економікою, у яких па-
діння промислового виробництва та інвес-
тицій складає 15–30%. Країни з автономни-
ми фінансовими системами захищені від 
атак міжнародних спекуляцій. 

Глобальний характер кризи не означає, 
що вона скрізь відбувається однаково і має 
універсальні рецепти протидії розповсюд-
женню. Тим більше, підсумки минулого ро-
ку продемонстрували дію факторів, які 
впливали на перебіг кризи у кожній конк-
ретній країні, а саме: особливості економіч-
ної ситуації до початку кризи і специфіки її 
розповсюдження у тій чи іншій країні. Та-
ким чином, відповідно до гостроти кризи і 
специфіки її розповсюдження провідні краї-
ни світу можна класифікувати у дві групи. 

Перша (США, Японія, Китай, більша 
частина країн Європи) – країни, що мали до 
початку кризи стабільну економіку з низь-
кою інфляцією, помірним бюджетним дефі-
цитом. Ключовою проблемою для них було 
запобігання дефляційного шоку. З метою 
подолання наслідків кризи ефективним для 
них є м’яка грошова та фіскальна політики. 

У цій групі доречно виділити дві під-
групи: 

– відносно невеликі країни, що опини-
лись у кризі під впливом глобальних проце-
сів, але швидко розпочали антикризові захо-
ди. На піку кризи вони проводили стабілі-
зуючу м’яку фіскальну політику, з подаль-
шим підвищуванням відсоткових ставок; 

– найбільші країни світу, де розпоча-
лось відновлення економіки, що базується 
переважно на заходах державної підтримки. 
Відмова від них вважається небезпечною з 

національної та глобальної точок зору.  
Друга – країни Східної Європи, СНД, 

що мали до кризи макроекономічні пробле-
ми або нестійку основу для економічного 
зростання. Їх головна небезпека – пастка 
стагфляції. Головною метою для них є кон-
центрація реалізації стабільних програм, 
пропонованих МВФ, включаючи зменшення 
бюджетних витрат, підвищення відсоткових 
ставок для стабілізації національної валюти. 
Більшість країн, що зіткнулися з обвальним 
спадом виробництва і ділової активності, 
проблемами у банківському секторі, повинні 
були проводити націоналізацію та рекапіта-
лізацію банків. 

У цій групі доцільно виділити три під-
групи: 

– країни Балтії, Ісландія, Ірландія, Украї-
на, для яких характерний жорсткий еконо-
мічний курс і невирішені макроекономічні 
проблеми; 

– Росія, Угорщина, країни Східної Євро-
пи, що зіткнулися з макроекономічними 
дисбалансами, впроваджували м’яку грошо-
ву політику, зі зниженням відсоткової став-
ки; 

– Греція, де ситуація стала погіршуватися 
внаслідок відсутності ефективної макроеко-
номічної політики. Пріоритетним для них 
залишається перехід до політики, основаної 
на стандартному стабілізаційному пакеті 
МВФ. 

Загальним імперативом національного 
антикризового розвитку виступають модер-
нізація і диверсифікація економіки України. 
Проте модернізація – довгострокова про-
блема, що повинна стати предметом відпо-
відних теоретичних розробок і практичних 
рекомендацій. В сучасній ситуації доміную-
чим напрямком є рентоорієнтована поведін-
ка, що ґрунтується на очікуванні відновлен-
ня високих цін на енергоресурси і фінансо-
вих потоків попередніх періодів[8, с.61–74]. 

Інша проблема – необхідність усвідом-
лення її комплексного характеру, вона не 
може обмежуватися лише окремими секто-
рами економіки, поширюватиметься на всі 
основні сторони життєдіяльності суспіль-
ства, одночасно охоплюючи економічну, 
політичну і соціальну сфери. В своєю чергу, 
це спричинить і культурне оновлення. 

Серед пріоритетних напрямків націо-
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нальної економічної політики у області ан-
тикризової модернізації можна виділити: 
забезпечення макроекономічної стабільнос-
ті, здійснення курсу зниження і підтримки 
інфляції на рівні 5%, розробку стратегій 
припинення заходів фіскальної підтримки 
економіки, поступового скорочення бюд-
жетного дефіциту, координацію заходів 
грошової і бюджетної політики з метою об-
меження зростання грошової маси [9, с.28–
51]. 

Це потребує і вдосконалення монетар-
ної політики. З перспективою перетворення 
національної валюти в регіональну резервну 
валюту. Навіть якщо дана задача зараз ко-
мусь видається фантастичною, її вирішення 
в середньостроковому періоді цілком реаль-
не. Та не слід чинити те, що може віддалити 
цю перспективу. Треба сприяти розробці 
заходів щодо зміцнення міжнародних пози-
цій національної валюти. 

Підвищення ефективності бюджетних 
витрат повинно здійснюватися у напрямках: 
виділення пріоритетних витрат замість їх 
масштабного нарощування, вдосконалення 
бюджетного процесу і забезпечення його 
безперервності, реформи бюджетних уста-
нов, змін механізмів їх фінансування. 

Перехід від політики консервації зай-
нятості до політики стимулювання створен-
ня нових робочих місць, підвищення мо-
більності робочої сили передбачає: припи-
нення адміністративного тиску на підприєм-
ства з метою зберігання зайнятості, збіль-
шення фінансування програм підтримки 
безробітних і їх перекваліфікації, активіза-
цію залучення інвестицій. 

У національній антимонопольній полі-
тиці важливо виділити два аспекти – власне 
здолання монополізму і стимулювання кон-
куренції. Перший аспект має обмежене зна-
чення і в деяких випадках може бути навіть 
небезпечний, перешкоджаючи впроваджен-
ню інновацій. Сам по собі антитраст не мо-
же залучити на ринок компанії і стимулюва-
ти залучення інвестицій і інновацій. Ці зада-
чі вирішуються лише позитивними засобами 
– діями на стороні бізнесу, а не проти нього.
Пріоритетом повинне стати забезпечення 
умов для розвитку конкуренції: зниження 
бар'єрів бізнесу, формування необхідної ін-
фраструктури, підтримка інновацій [7, с.4–

18]. 
Реформування національного фінансо-

вого сектора із врахуванням глобалізації фі-
нансових ринків і рекомендацій G20 треба 
орієнтувати на створення «довгих» грошей. 

Проблема міжнародної конкуренто-
спроможності України у глобальному світі 
може бути вирішена лише через інтелектуа-
лізацію соціально-економічного розвитку. 
Незважаючи на кризові явища, Україна,   
обравши шлях модернізації та демократич-
ної солідаризації суспільства, зможе забез-
печити прискорений, якісний розвиток, на-
віть у найжорсткіших умовах глобалізму. 

Ефективна антикризова національна 
політика повинна реалізуватись у трьох на-
прямках: підтримки конкурентоспромож-
ності основних галузей економіки, запобі-
гання криз банківської і соціальної сфери, 
зменшення банкрутств підприємств, макси-
мального задоволення інтересів їх співро-
бітників і кредиторів. 

В антикризовому регулюванні України 
вирішальне значення має побудова ефек-
тивної стратегії економічного розвитку, не-
обхідний початковий етап якої – комплексна 
й своєчасна діагностика стану національної 
економіки. 

Антикризове регулювання національ-
ної економіки повинне орієнтуватись не 
лише на подолання наслідків кризи, але й на 
забезпечення трансформаційних змін, опти-
мізацію поведінки держави до та під час 
економічної кризи.  

Дослідження досвіду подолання на-
слідків світових економічних криз дозволяє 
визначити пріоритетні заходи антикризово-
го регулювання в Україні: удосконалення 
податкової системи із застосуванням систе-
ми стимулювання інноваційних і високотех-
нологічних виробництв, державна підтримка 
кредитних установ, розвиток міжнародних 
інтеграційних зв’язків, підвищення інвести-
ційної активності, перехід до світових стан-
дартів бюджетної політики, підвищення 
ефективності антимонопольної політики, 
створення сприятливого конкурентного се-
редовища. 

Отже, національна антикризова полі-
тика дала змогу економічної стабілізації в 
Україні. Але вихід на траєкторію нового 
економічного зростання можливий лише 
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при активізації політики модернізації з пріо-
ритетним визначенням диверсифікації наці-
онального виробництва для зростаючого 
внутрішнього попиту і підвищення конку-
рентоспроможності експорту, оптимізації 
використання переваг аграрного і металур-
гійного комплексів, високотехнологічного і 
транзитного потенціалу країни. 

Висновки. Проведений аналіз демон-
струє, що специфіка національної економіч-
ної кризи визначається не лише впливом 
світової, а й структурними дисбалансами, 
нерозвиненим внутрішнім ринком, значним 
внутрішнім боргом, низьким рівнем науко-
во-технологічної та інноваційної активності. 
Однак за умов формування ефективної ан-
тикризової державної політики, спрямованої 
на трансформацію національної економіки у 
напрямі її модернізації, застосування інно-
ваційно-інвестиційних моделей, викорис-
тання значного внутрішнього потенціалу, 
можливо буде створити стабільну економіч-
ну систему. 

Але без визначення стратегічних пла-
нів узгодження взаємодії органів влади і 
громадянських інститутів всі пропозиції 
можуть залишитися переліком добрих намі-
рів. Запорукою успішного подолання кризо-
генних нестабільностей може бути лише 
ефективне поєднання узгоджених дій орга-

нів державної влади, ринкових структур і 
громадянських інститутів. 
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У статті досліджуються закони розвитку й самозбереження. Виокремлюється їх прояв у 

сільському господарстві. Обґрунтовано взаємозв’язок «розвитку» та «самозбереження». 
Проаналізовано основні показники ефективності сільського господарства з метою визначен-
ня дієвості законів розвитку та самозбереження у сільському господарстві національної еко-
номіки України.  

Ключові слова: потенціал, прогрес, регрес, розвиток, самозбереження, сільське госпо-
дарство, стійкість. 

 
Постановка проблеми. Однією із 

ознак посткризового розвитку національної 
економіки є зростання ролі сільського гос-
подарства. Але, незважаючи на значимість 
цієї галузі, вона має низку проблем, які пот-
ребують негайного вирішення. Сільське   
господарство має два альтернативні шляхи 
руху: в напрямку «розвитку» або в напрямку 
підтримання стану «самозбереження».  

У зв’язку з цим виникає необхідність 
дослідження проблеми, яким шляхом руха-
ється сільське господарство України: під-
тримання існуючого стану на мінімальному 
рівні, тобто гарантування мінімальних стан-
дартів – рівні «самозбереження» або прогре-
сивний рух вперед, підвищення матеріаль-
ного та духовного добробуту –  рівень «роз-
виток».  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Про значимість сільського господар-
ства свідчить значна кількість наукових 
праць вітчизняних та зарубіжних вчених, 
присвячених різним аспектам сільського  
господарства. Вагомий внесок у досліджен-
ня сільського господарства, як складової на-
ціональної економіки, зробили українські 
вчені: В. Андрійчук, П. Гайдуцький, В. Зі-
новчук, І. Лукінов, М. Малік, В. Месель-
Веселяк, Б. Пасхавер, П. Саблук, О. Шпи-
чак, В. Юрчишин [1-4] та інші.  

В рамках концепції сталого розвитку 
сільське господарство досліджується, через 
призму трьох аспектів: екологічний, еконо-

мічний та соціальний. Серед українських 
вчених, які досліджують сільське господар-
ство в контексті сталого розвитку найбільш 
вагомий внесок  зробили: О. Білорус, 
В. Геєць, Л. Корсак, Ю. Мацейко, Л. Мель-
ник, О. Онищенко, В. Прадун, Д. Шиян, 
О. Шубравська, В. Юрчишин [5- 7].  

У роботах названих авторів основна 
увага зосереджується на дослідженні досить 
широкого кола загальних проблем, 
пов’язаних із розвитком сільського госпо-
дарства. Однак, проблеми дієвості законів 
розвитку, пов’язаних із прогресивністю та 
самозбереженням, напрями підтримки існу-
ючого рівня розвитку в самому сільському 
господарстві, не набули сьогодні достатньо-
го ступеня наукового осмислення у вітчиз-
няній економічній науці. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є визначення сутності законів 
розвитку й самозбереження та дослідження 
їх прояву в сільському господарстві.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Вплив світової економічної кризи на 
економіку країни в цілому та окремі галузі 
зокрема не минув сільське господарство. 
Внаслідок цього виникає необхідність ви-
значення напрямку руху: самозбереження 
або розвиток. Закон самозбереження (уста-
леності) та закон розвитку (зростання) є ос-
новними законами системософії та теоре-
тичною основою для аналізу загального ста-
ну системи. 
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Закон самозбереження (усталеності) 
встановлює, що кожна система прагне до 
самозбереження шляхом використання 
усього свого потенціалу (економічного, ви-
робничого, соціального тощо). Практичне 
використання закону самозбереження щодо 
сільського господарства, дозволяє виокре-
мити внутрішні та зовнішні чинники, які 
безпосередньо впливають на визначення  
вектору руху: підтримка параметрів системи 
на мінімальному рівні або її прогресивний 
розвиток. До внутрішніх можемо віднести 
фактори, які безпосередньо визначають роз-
виток сільського господарства, наявність 
ресурсів та їх оптимальне використання, 
структура сільського господарства, держав-
на аграрна політика. Серед зовнішніх фак-
торів, найбільш вагомий вплив мають — 
економічна і політична ситуація в країні, 
купівельна спроможність населення, куль-
тура введення господарства, стан розвитку 
науки і технологій. При цьому, слід зазначи-
ти, що від рівня сформованості внутрішніх 
чинників залежить стійкість до змін навко-
лишнього середовища (зовнішніх змін) та 
можливості адаптації, а також істотно під-
вищує потенціал сільського господарства та 
визначає його перспективи рухатись в на-
прямку поступового «розвитку». 

Із вищезазначеного слідує, що само-
збереження – це  властивість системи під-
тримувати за рахунок власної діяльності та-
кі параметри свого стану і умов зовнішнього 
середовища, які б гарантували збереження 
цілісності системи, а також стійкий розви-
ток системи в подальших поколін-
нях [8, c. 83]. Таке трактування поняття «са-
мозбереження» безумовно відповідає кон-
цепції сталого розвитку. Самозбереження 
безпосередньо пов’язане з адаптацією сис-
теми щодо зовнішніх і внутрішніх змін. Са-
мозбереження, здебільшого розглядається як 
синонім виживання, яке найчастіше визна-
чає реальну можливість розвитку ситуації за 
позитивним сценарієм, наслідком якого є 
нормалізація стану господарської системи, 
відновлення конкурентоспроможності та 
забезпечення ефективного господарювання. 
Виживання визначається як такий стан роз-
витку, який припускає своєчасність і еконо-
мічність адаптації до змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища при збереженні 

основних законів розвитку таких, як ціле-
спрямованість, динамізм та керованість. 
Здатність до виживання являє собою резуль-
тативну оцінку трьох типів сталості – зов-
нішньої, внутрішньої та успадкованої. 

Зовнішня сталість досягається зовніш-
нім регулюванням. Досягнення внутрішньої 
сталості ґрунтується на практичній реаліза-
ції теоретичних засад «регулювання за 
принципом зворотного зв'язку», тобто через 
активне реагування на зміни зовнішніх і 
внутрішніх чинників. Внутрішня сталість 
визначається наявним потенціалом щодо 
збереження стану рівноваги при виникненні 
внутрішніх та зовнішніх закономірностей, 
що дає можливість своєчасно відновлювати, 
удосконалювати і розвивати економічну  
систему. Успадкована сталість є результа-
том накопиченого запасу внутрішньої міц-
ності системи, наявності у неї ресурсів для 
захисту від дестабілізуючих чинників. 

Таким чином, здатність до виживання 
визначається наявністю передумов для за-
безпечення внутрішньої й успадкованої ста-
лості. Чим вища сталість системи, тим вища 
ймовірність її виживання. 

Дія закону самозбереження у сіль-
ському господарстві виявляється у його 
стійкості та надійності. Стійкість, в свою 
чергу, залежить від впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища, характеру діяль-
ності, наявності ресурсної бази, якості дер-
жавного механізму регулювання сільського 
господарства. Як одна з умов стабільності, 
самозбереження базується в основному на 
внутрішніх чинниках і обумовлено дією 
двох протилежних організаційних фак-
торів – консерватизму і розвитку: консерва-
тизм призводить до застійних явищ; при-
скорений, не забезпечений достатніми ре-
сурсами розвиток може забезпечити тільки 
тимчасовий успіх та ефективність. 

Для визначення, на якому рівні само-
збереження знаходиться сільське господар-
ство України можна використати систему 
показників ефективності: рентабельність 
сільськогосподарських підприємств, прибут-
ковість, продуктивність праці [9] (табл. 1). 

Аналіз даних табл.1 свідчить, що такий 
показник ефективності, як прибуток демон-
струє позитивні тенденції. Так, у 2012 р. 
спостерігається незначне зростання прибут-
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ковості сільськогосподарських підприємств. 
Зокрема, у 2012 р. прибуток збільшився на 

1 % і склав 20199, 4 млн. грн., тоді як у 
2011 р. цей показник складав всього  

Таблиця 1 
Показники ефективності сільського господарства в Україні за період 2010–2012 рр. 

Показники 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 
Прибуток, збиток (-) від 
реалізації  сільськогос-
подарської продукції, 

млн.грн. млн. грн. 

11422,8 675,6 –121,4 1253,2 7120,0 12750,5 19926,0 20199,4

Рівень рентабельності 
виробництва сільського-
сподарської продукції, % 

42,6 13,6 –1,0 6,8 13,8 21,1 27,0 20,5 

Продуктивність праці, грн. 50388,5 30254,8 27066,9 72621,9 131332,0 132680,4 165229,0 159679,0
Складено автором  

19926,0 млн. грн. Слід зазначити, що незва-
жаючи на позитивні зміни цього показника,  
вони не відображають реального стану ре-
чей у сільському господарстві. Адже, якщо 
розглядати темп зростання прибутку, то за-
уважимо, що він знизився: якщо у 2011/2010 
темп зростання – 1,6, то у 2012/2011 цей по-
казник  становив лише 1,01. Тобто, темп 
зростання прибутковості свідчить про упо-
вільнення динамічності розвитку сільського 
господарства.  Важливим показником ефек-
тивності сільського господарства є продук-
тивність праці. Відслідковуючи динаміку 
цього показника в національній економіці, 
слід підкреслити, що він має негативні тен-
денції. Так, продуктивність праці у 2012 р. 
скоротилася на 4 % у порівнянні із 2011 р.  

На основі проведеного аналізу статис-
тичних даних, можна підсумувати, що сіль-
ське господарство характеризується орієн-
тацією на «самозбереження», тобто домінує 
необхідність підтримки властивості стабіль-
ності та стійкості, а не прагнення до страте-
гії «розвитку». Але, якщо розглядати рівень 
державної підтримки сільського господар-
ства, то він переконливо доводить орієнта-
цію на розвиток цієї галузі, а не самозбере-
ження. Так, у 2012 р. отримано 934,5 млн. 
грн., з них за рахунок податку на додану  
вартість 868,4 млн. грн. державної підтрим-
ки, тоді як у 2011 р. цей показник складав 
лише 626,3 млн. грн., з яких 559,0 млн. грн. 
за рахунок податку на додану вартість [9]. 

Cільське господарство, як система, яв-
ляє собою сукупність взаємодіючих сіль-
ськогосподарських суб’єктів, має цілісний 
характер, і функціонування цієї галузі 
визначається об'єктивними законами роз-

витку. З цієї точки зору, сільське господар-
ство має свою структуру і потенціал, який 
формується під впливом внутрішніх та зов-
нішніх чинників. До внутрішніх належать: 
філософія господарювання; принципи функ-
ціонування; використання ресурсів і техно-
логії. До зовнішніх факторів відносяться: 
демографічні; економічні та політичні; роз-
виток науки і техніки; розвиток культу-
ри. Вплив факторів зовнішнього середовища 
відрізняється високою мірою непередбачу-
ваності, тому, коли проявляється негативний 
руйнівний характер впливу зовнішніх фак-
торів, для того щоб зберегти себе як цілісну 
систему [10].  

На основі загального закону самозбе-
реження та його математичної інтерпретації 
на наш погляд доцільно описати для сіль-
ського господарства наступною формулою 
за допомогою системи потенціалів: 

   



n

i
ii

n

i
ii VVRR

1
21

1
21 ,      (1) 

де iR1  - внутрішній потенціал сільсько-
го господарства за рахунок галузі і, який 
сприяє його розвитку; 

iR2 - зовнішній потенціал сільського 
господарства за рахунок галузі і, який спри-
яє його розвитку; 

iV1 - внутрішній потенціал сільського 
господарства за рахунок галузі і, який спри-
яє його самозбереженню; 

iV2 - зовнішній потенціал сільського 
господарства за рахунок галузі і, який спри-
яє його самозбереженню. 

Слід зазначити, що внутрішній і зов-
нішній потенціал сільського господарства 
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формується під впливом низки чинників, які 
одночасно і розкривають механізм дії зако-
ну самозбереження у сільському господар-
стві. Підкреслимо, що на його функціону-
вання впливають фактори внутрішнього 
(внутрішній потенціал) та зовнішнього се-
редовища (зовнішній потенціал), які станов-
лять загрозу (негативний вплив) або є сти-
мулом (позитивний вплив). Позитивний 
вплив підвищує можливості сільського гос-
подарства в боротьбі за виживання. Сільське 
господарство здатне до виживання і стійко-
го розвитку тільки в тому випадку, якщо по-
зитивний вплив домінує над негативним.  

Базуючись на точку зору вчених 
О. В. Кривешко, П. В. Сідун [11] розглянемо 
більш детально внутрішні та зовнішні чин-
ники. Внутрішні чинники, що впливають на 
життєдіяльність сільського господарства, 
діляться на чинники матеріального характе-
ру (наявність грошових коштів, стан матері-
ально-технічної бази, технології тощо) та 
соціально-економічні фактори (рівень життя 
населення на селі). 

Фактори зовнішнього середовища  
можна класифікувати за наступними крите-
ріями: 

– міжнародні фактори. До них відно-
сяться взаємини між державами, угоди з та-
рифів і торгівлі між країнами, законодавчі 
основи різних країн;  

– економічні фактори. Темпи інфляції 
(дефляції), податкові ставки, здатність 
управління фінансами на державному рівні, 
умови надання кредитів, рівень цін, плато-
спроможність населення і підприємств, рі-
вень безробіття в країні; 

– ринкові фактори. Попит і пропозиція, 
демографічна ситуація, рівень конкуренції, 
місткість ринку, захищеність організації в 
рамках обраного сегмента ринку; 

– технологічні фактори. Наявність но-
вовведень, використання новітніх досягнень 
передових країн світу, технічні новації, су-
часні інформаційні технології; 

– соціальні фактори. Загострені націо-
нальні почуття (купувати лише вітчизняні 
товари, не купувати товари у осіб певних 
національностей), зміна суспільних ціннос-
тей; 

– політичні фактори. Це державний 
устрій, законодавча і нормативна діяльність 

уряду та органів місцевої влади, рівень пра-
вового регулювання економічної діяльності, 
стан кредитної політики, протекціонізм у 
митній політиці. 

Для забезпечення стійкості, яка є голо-
вною властивістю самозбереження, у сіль-
ському господарстві необхідно здійснювати 
наступні заходи: 

1. Організаційно-економічного харак-
теру: 
– збільшення частки галузей із високою до-
даною вартістю, тобто використання дивер-
сифікації діяльності; 
– використання новітніх технологій у сіль-
ському господарстві; 
– активізація маркетингових досліджень з 
метою виявлення нових можливостей щодо 
розвитку сільського господарства. 

1. Заходи соціально-психологічного 
характеру: 
– розробка системи підвищення кваліфіка-
ції; 
– поліпшення соціально-побутових умов; 
– розробка системи мотивацій економічного 
і соціального характеру. 

Переконливою є думка вчених 
В. В. Приходько, В. В. Малий, І. В. Шере-
метьєва, В. А. Шаповал, Л. Л. Кармазіна 
[12], які доводять, що в умовах ринкових, 
конкурентних відносин існує об'єктивна 
причина виникнення закону самозбережен-
ня, оскільки постає необхідність мобілізува-
ти свої внутрішні ресурси для постійного 
протистояння руйнівному фактору зовніш-
ніх і внутрішніх чинників  

Із вищезазначеного слідує, що самоз-
береження забезпечується за рахунок поєд-
нання двох протилежних сил: стабільності 
та розвитку. Розвиток (зростання) виступає 
як необхідна і достатня умова самозбере-
ження і самоорганізації. 

У Концепції переходу України до ста-
лого розвитку зазначається, що розвиток, з 
точки зору досягнення цілей, виступає як 
незворотна спрямована закономірна зміна 
об’єктів, у результаті якої виникає їх новий 
якісний стан [13]. 

Використовуючи поняття «розвиток», 
на нашу думку, доцільно дати визначення 
«розвиток сільського господарства через 
«аграрний розвиток». Поділяємо точку зору 
українського вченого В. Гейця, який розгля-
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дає аграрний розвиток – як нарощення аг-
рарного виробництва, при якому вигоди від 
нього більш-менш рівномірно розподіля-
ються між усіма учасниками процесу, під-
вищення продуктивності здійснюється без-
печним для довкілля способом, а скорочен-
ня зайнятості у сільському господарстві су-
проводжується створенням нових робочих 
місць у позааграрній сфері на селі» [14, c. 3]. 
Розглядаючи розвиток сільського господар-
ства в межах концепції сталого розвитку, 
слід зазначити, що сталий розвиток сіль-
ського господарства – це системні цілеспря-
мовані зміни, орієнтовані на інтереси і по-
тенціал людини, соціуму і суспільства зага-
лом, адаптивні за природою і якісні по сутті, 
що супроводжуються підвищенням еколого-
економічної ефективності, соціально-еко-
номічної прогресивності та екологічної 
стійкості як до попередніх станів, так і до-
сягнення раціональних моделей сталості на 
різних етапах еволюційного розвитку. Ста-
лий розвиток сільського господарства має 
визначати стратегію нового етапу аграрного 
і сільського розвитку в Україні і стати ваго-
мою складовою національної ідеї сус-
пільного прогресу.  

В економічній теорії та практиці відо-
мо дві форми розвитку: еволюційна та   
стрибкоподібна. Еволюційна форма це – 
безперервні, поступові кількісні й якісні 
зміни. Такий процес є тривалим за часом і 
забезпечує, особливо на початкових етапах, 
істотні економічні результати. Стрибкопо-

дібний розвиток означає перехід від одного 
якісного стану до іншого, від старого до но-
вого і є нетривалим у часі, та здатен забез-
печити тимчасову стійкість. Розглядаючи 
сільське господарства крізь призму двох ти-
пів розвитку, зазначимо, що еволюційний 
процес змін включає соціально-економічні 
та організаційно–економічні відносини у 
сільському господарстві, а їх стрибкоподіб-
ний характер проявляється в техніко-
економічних відносинах. Прикладом еволю-
ційної форми розвитку у сільському госпо-
дарстві є поступове, безперервне удоскона-
лення традиційних технічних засобів і тех-
нологій. Стрибкоподібний розвиток створює 
необхідну науково-технічну базу для прин-
ципових якісних змін у структурі техніко-
технологічної бази сільського господарства 
та веде до досягнення якісно нового, більш 
високого зростання продуктивності праці.  

Все це повинно супроводжуватися по-
ступовими відповідними змінами в соціаль-
но-економічних та організаційно – економ-
мічних відносинах – еволюційний розвиток. 
Тобто, стрибкоподібний розвиток веде до 
еволюційних змін. 

Емпіричні та теоретичні дослідження 
вчених свідчать, що розвиток економічних 
явищ та процесів не завжди має прогресивну 
форму, зустрічається і регресивна форма, 
що пояснюється законами діалектики. Крім 
прогресу та регресу, як крайніх точок роз-
витку, на наш погляд, доцільно доповнити і 
поняттям стійкості (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Три варіанти розвитку та результат 
 

Філософський підхід до розуміння роз-
витку як процесу через «регрес – стійкість – 
прогрес» дозволяє його розглядати в прак-
тичному аспекті через регресивний розви-

ток, самозбереження та прогресивний роз-
виток (рис. 1) Прогрес (від лат. рrogress – 
рух вперед, успіх), тип, напрям розвитку, що 
характеризується переходом від нижчого до 
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вищого, від менш досконалого до більш до-
сконалого.  

Регрес (від лат. regressus – зворотний 
рух) – низхідний, зворотний рух. З еконо-
мічної точки зору під регресом розуміють 
перехід від більш високих форм суспільного 
та економічного розвитку до нижчих.  

Монастирний Г. Л. розглядаючи за-
гальні закони організації трактує  прогрес і 
регрес – як складові частини процесу досяг-
нення гармонії. Без прогресу немає регресу, 
а без регресу немає прогресу. Прогрес і ре-
грес супроводжують розвиток будь-якої ор-
ганізації [15]. 

Стійкість – це така властивість розвит-
ку, яка передбачає його рівномірність, ста-
більність, помірність, здатність зберігати 
деякі властивості й характеристики незмін-
ними.  

Сільське господарство, як будь-яка га-
лузь економіки, постійно перебуває між   
прагненням до прогресу і регресивним роз-
витком, що зумовлюється внутрішнім і зов-
нішнім негативним впливом. Регресивність 
сільського господарства проявляється у не-

стійкості, мінливості, нестабільністі. В свою 
чергу прогресивність розвитку сільського 
господарства виявляється у прагненні до 
зростання у майбутньому. Стійкість виявля-
ється у прагненні до стабільності та досяг-
нення рівноважного стану.  

Більшість вчених розглядають розви-
ток сільського господарства з точки зору 
стійкості, Так, О. В. Шубравська сталий 
економічний розвиток сільського господар-
ства визначає як його здатність забезпечити 
власне зростання в умовах дотримання оп-
тимальних пропорцій свого внутрішнього 
розвитку і збалансованості з розвитком еко-
номічної, екологічної і соціальної систем 
[16]. Отже, стійкість щодо аграрного роз-
витку передбачає його здатність за рахунок 
власного природно-ресурсного потенціалу 
та внутрішнього розвитку забезпечити ста-
більність та рівновагу. 

Дослідження прогресу, стійкості та ре-
гресу є теоретичним підґрунтям для законів 
розвитку та самозбереження, які дозволяє 
виокремити їх характерні риси (табл. 2). 

Таблиця 2  
Характерні риси «самозбереження» та «розвитку»  

 
«САМОЗБЕРЕЖЕННЯ» «РОЗВИТОК» 

тактичне використання ресурсів стратегічне використання ресурсів 
«стаціонарний» розвиток прогресивний розвиток 
використання наявної техніки та технології використання новітніх технологій 
домінування кількісних параметрів над якісними домінування якісних параметрів над кількісними 
«кроки на місті» «рух вперед» 

Складено автором 
 
Серед головних характерних рис           

«самозбереження» можна виокремити: так-
тичне використання ресурсів, без врахуван-
ня майбутніх потреб, тоді як «розвиток» пе-
редбачає дослідження перспектив на май-
бутнє. Крім цього, «розвиток» пов'язаний із 
прогресом, тоді як «самозбереження» асо-
ціюється із стаціонарністю (стійкістю). Для 
«розвитку» характерним є домінування   
якісних параметрів, тоді як для «самозбере-
ження» пріоритетними є кількісні показни-
ки.  

Розглядаючи особливості сільського 
господарства слід зауважити, що нераціо-
нальне використання ресурсів, вирощування 
переважно технічних культур, які виснажу-
ють землю є прикладом регресивного роз-
витку сільського господарства, і відповідає 

принципу «самозбереження». 
Розглянемо особливості сільського   

господарства через основні елементи роз-
витку, такі як: стійкість, прогрес, регрес на 
прикладі організаційно - правових форм у 
сільському господарстві.  

Домашні господарства, як одна із  ор-
ганізаційних форм агроформувань у сіль-
ському господарстві, демонструє принцип 
«стійкості», тобто є прикладом дієвості за-
кону «самозбереження». Кооперативні орга-
нізації уособлюють у собі такий елемент, як 
«прогрес», який проявляється у наступних 
перевагах цих організаційно-правових 
форм: організаційна єдність системи і спіль-
ність економічних інтересів кооперативів, 
що дозволяє знизити підприємницький ри-
зик; 2) законодавча база і підтримка дер-
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жавних та місцевих органів влади забезпе-
чує зайнятість населення; має потужний 
економічний потенціал; гарантований ринок 
збуту продукції за рахунок реалізації товарів 
учасникам кооперативної організації; гаран-
тований ринок сільськогосподарських про-
дуктів у пайовиків та населення, що обслу-
говується системою; гарантований ринок 
кредитів за рахунок використання позичко-
вих коштів пайовиків; традиційні зв’язки з 
місцевими виробниками, постачальниками 
сировини, матеріалів, населенням; наявність 
власної розвинутої інфраструктури, в тому 
числі матеріально-технічної бази; гнучкість 
реакції на ринкові зміни за рахунок наяв-
ності малих та середніх підприємств; дифе-
ренційованість підприємств за масштабами 
діяльності відповідно до особливостей сіль-
ського населення, що особливо важливо для 
регіонів з екстремальними умовами прожи-
вання; багатогалузевий характер діяльності, 
що дозволяє створити інтегроване господар-
ство; високий кадровий потенціал, що від-
новлюється у власній системі освіти; прозо-
рість обліку та звітності; кооперативні 
принципи і цінності, моральні цінності в  
бізнесі, які формують привабливий імідж 
кооперації; для кооперативів головним є не 
вигода, а потреби її членів; кооперативи за-
безпечують зайнятість на місцях, знижують 
міграцію та концентрацію капіталу через 
забезпечення необхідної освіти членам коо-
перативу і підвищують професійний рівень 
місцевих менеджерів, а також сприяють міс-
цевому реінвестуванню; інтереси споживчої 
кооперації і держави в економічній галу-
зі [14]. 

На наш погляд агрохолдинги є тією 
формою об’єднань у сільському господар-
стві, яка синтезує у собі елементи «прогре-
су» та «регресу». Розглядаючи агрохолдин-
ги як прогресивну форму організації Зеліско 
І. М.  відмічає про високу забезпеченість фі-
нансовими ресурсами та можливість їх аку-
муляції, маневрування та оптимізації напря-
мів використання; застосування сучасних 
інноваційних технологій, зменшення транс-
акційних витрат  та уникнення монополізму 
посередницьких структур; оптимізація опо-
даткування, можливість залучення інвести-
цій та отримання кредитів, тощо [17]. Еле-
менти регресу виявляються у відсутності 

галузевої диверсифікації, метою утворенням 
агрохолдингів є забезпечення технологічної 
єдності та отримання прибутку без відпо-
відного підвищення рівня соціально-
економічного розвитку сільського господар-
ства.  

Висновки. Теоретичний та емпірич-
ний аналіз дозволяє підсумувати, що осно-
вою для аналізу загального стану будь-якої 
системи в цілому, та сільського господар-
ства, зокрема, є закон самозбереження та 
закон розвитку.  

Закон самозбереження передбачає  
прагнення зберегти себе (вижити) шляхом 
використання в повній мірі свого потенціа-
лу(економічного, політичного соціального), 
тобто всіх наявних ресурсів. Отже, для сіль-
ського господарства постає необхідність  
підтримувати найважливіші показники та 
параметри свого стану на оптимальному  
рівні в умовах динамічного розвитку сучас-
ної економіки. Саме в цьому виявляється 
роль закону самозбереження у сільському 
господарстві. 

Практичним прикладом дієвості зако-
ну самозбереження та закону розвитку у 
сільському господарстві є створення та    
функціонування таких організаційно-
правових форм: домашніх господарств, коо-
перативних організацій та агрохолдингів. 
Домашні господарства демонструють регре-
сивність розвитку, кооперативні організації 
є доказом прогресу, а агрохолдинги являють 
собою симбіоз обох елементів розвитку.  
Прогресивність розвитку агрохолдингів ви-
являються у  формуванні стійких виробни-
чих зв’язків і органічному поєднання аграр-
них галузей для виробництва кінцевого про-
дукту; підвищенні інвестиційної привабли-
вості підприємств і галузі; підвищенні при-
бутковості діяльності підприємств у складі 
об’єднання; зниження ступені ризикованості 
діяльності; використанні конкурентних та 
консервативних стратегій діяльності; при-
стосування до умов зовнішнього середови-
ща. Регресивність розвитку проявляється у 
відсутності галузевої диверсифікації та орі-
єнтації на отримання надприбутків, але не 
спрямовані на соціально економічний роз-
виток.  

Таким чином, проаналізувавши основ-
ні показники ефективності, зауважимо, що 
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сільське господарство України перебуває на 
стадії «самозбереження», тобто стійкості, а 
не «розвитку». Напрямком подальших до-
сліджень є дослідження шляхів, необхідних 
для руху сільського господарства в напрям-
ку прогресивного розвитку. 
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В статье исследуются законы развития и самосохранения.  Выделяется их проявление в 
сельском хозяйстве. Обоснована взаимосвязь «развития» и «самосохранения». Проанализи-
рованы основные показатели эффективности сельского хозяйства с целью определения дей-
ственности закона развития и закона самосохранения в сельском хозяйстве национальной 
экономики. 
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The laws of development and self-preservation are studied. Their role in agriculture is identi-
fied. The relationship between «development» and «self-preservation» is substantiated. The key 
performance indicators of agriculture are analyzed to determine the effectiveness of the laws of de-
velopment and self-preservation in the agriculture of the national economy. 
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У статті проведено критичний аналіз сучасних підходів до оцінки фінансового стану  

підприємств. Обґрунтовані переваги інтегральних показників фінансового стану та визначе-
но їх недоліки та шляхи вдосконалення. Запропоновано при коригуванні запасу власного ка-
піталу на вартість запасів руди враховувати темпи скорочення таких запасів. Визначено не-
обхідність коригування величин дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств, 
що є учасниками холдингів, на суми заборгованостей перед пов’язаними особами. 

Ключові слова: фінансовий стан, ліквідність, економічні результати діяльності, хол-
динг, запас власного капіталу, пов’язані особи. 

 
Постановка проблеми. Одним з важ-

ливих стратегічних завдань підприємства є 
покращення його фінансового стану. В да-
ному випадку фінансово-економічні резуль-
тати визначають показники, що характери-
зують зміну фінансового стану підприєм-
ства. 

При оцінці фінансового стану викорис-
товується велика кількість різноманітних 
показників. Розглянемо спочатку основні 
групи фінансових коефіцієнтів, а далі мето-
ди побудови інтегрального показника зміни 
фінансового стану як фінансово-еконо-
мічного результату діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Перша група – показники фінансової 
стійкості, що визначають, з одного боку, 
структуру капіталу підприємства та ступінь 
незалежності підприємства від кредиторів, а 
з іншого, – забезпеченість підприємства  
власними оборотними коштами. В роботі [7; 
8] ці показники називаються показниками 
структури капіталу, в роботі [3] – показни-
ками фінансової незалежності. Такий підхід 
обмежує показники фінансової стійкості 
лише показниками структури капіталу, не 
враховуючи не менш важливі показники, що 
характеризують забезпеченість підприєм-
ства власними оборотними коштами. 

Найбільш поширеними показниками 
фінансової стійкості є  коефіцієнт автономії 
(Кавт),  коефіцієнт забезпеченості власними 

оборотними коштами (Коб), коефіцієнт ма-
невреності власного капіталу (Кман). 

Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними коштами та коефіцієнт манев-
реності характеризують достатність у під-
приємства власних оборотних коштів. 
Останні представляють собою перевищення 
оборотних активів (ОА) над поточними зо-
бов’язаннями (Зпот). 

Коефіцієнт автономії у роботі [7] має 
назву коефіцієнт фінансової стабільності, а 
у роботі [4] – коефіцієнт концентрації влас-
ного капіталу. Коефіцієнт автономії є одним 
з показників, що характеризує структуру ка-
піталу. Існують також інші показники струк-
тури капіталу. Так, у роботі [4] розглянуті 
такі показники: 

– коефіцієнт фінансового важеля 
(Кфв): 

– коефіцієнт надійності  (зворотня ве-
личина коефіцієнта фінансового важеля 
(Кн): 

У роботі [7] розглянуто ще один по-
казник структури капіталу – коефіцієнт за-
боргованості (Кзаб): 

 

СА
ЗдовгЗпотКзаб 

 ,   (1) 

де Зпот – поточні зобов’язання підприєм-
ства, грн. 
Здовг – довгострокові зобов’язання підпри-
ємства, грн. 
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СА – сумарні активи підприємства. 
Слід зазначити, що по усіх зазначених 

показниках структури капіталу висновки 
про рівень фінансового стану збігаються з 
висновками по коефіцієнту автономії, тому 
достатньо використовувати лише один з 
них, наприклад, коефіцієнт автономії. 

Наступна група показників фінансово-
го стану – показники ліквідності та плато-
спроможності. На відміну, від показників 
фінансової стійкості – ці показники дозво-
ляють оцінити фінансовий стан у коротко-
строковій перспективі. Показники ліквід-
ності визначають можливість покриття по-
точних зобов’язань підприємства за рахунок 
різних видів активів, а показники плато-
спроможності – за рахунок грошового пото-
ку.  

Найбільш поширеними показниками 
ліквідності є коефіцієнт абсолютної ліквід-
ності (Ка.л), коефіцієнт проміжного покрит-
тя (Кп.п), коефіцієнт загального покриття 
(Кз.п). 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 
роботах [4, 7] має назву «коефіцієнт миттє-
вої ліквідності». У роботі [2] коефіцієнт 
проміжного покриття має назву коефіцієнт 
швидкої ліквідності, а коефіцієнт загального 
покриття – коефіцієнт поточної ліквідності, 
у роботі [4] – коефіцієнт загальної ліквід-
ності. У роботі [4] розглянуті додаткові по-
казники ліквідності: 

– коефіцієнт співвідношення високолі-
квідних та сумарних активів (Квза): 

,
СА
АвлКвра  (2) 

де Авл – високоліквідні активи підприєм-
ства, грн. 
– коефіцієнт ресурсної ліквідності (Крл):

,
Зпот
АдКрл   (3) 

де Ад – активи, що приносять доход підпри-
ємству, грн. 

Найбільш поширені показники плато-
спроможності [7; 4] – коефіцієнти загальної 
та операційної платоспроможності.  

Наступна група показників фінансово-
го стану – показники ділової активності. У 
роботах [7; 3] ці показники також назива-
ються показниками оборотності.  Показники 
ділової активності показують кількість обо-
ротів, які встигають зробити різні види ак-

тивів підприємства протягом одного вироб-
ничо-фінансового циклу. 

У роботах [7; 3; 4] до показників фі-
нансового стану також відносяться показни-
ки економічної ефективності та рентабель-
ності.  Ці показники розглянуті у попе-
редньому підрозділі.  

На нашу думку, завдання підвищення 
результативності операційної діяльності та 
покращення фінансового стану повинні роз-
глядатись окремо, тому що часто підвищен-
ня результативності операційної діяльності 
потребує залучення позикових коштів. Це 
призводить до погіршення фінансового ста-
ну. І навпаки, обмеження величини позико-
вих коштів призводить до зниження ділової 
активності та зменшення операційної ре-
зультативності. Ця закономірність в еконо-
мічній теорії отримала назву «фінансовий 
важель».  

Отже, якщо стратегічною метою для 
підприємства є покращення фінансового 
стану, показники фінансово-економічних 
результатів діяльності підприємств повинні 
враховувати зміну показників ліквідності, 
платоспроможності та фінансової стійкості. 
Якщо ж стратегічна мета – покращення ре-
зультативності операційної діяльності, в 
якості показників фінансово-економічних 
результатів діяльності повинні використо-
вуватись показники прибутку, розглянуті у 
попередньому підрозділі, зокрема показник 
EBITDA. 

Велика кількість показників ускладнює 
формування загального висновку про фінан-
совий стан підприємства та потребує визна-
чення інтегрального показника. 

Формулювання мети статті. Метою 
статті є критичний аналіз сучасних підходів 
до інтегральної оцінки фінансового стану 
підприємств та визначення шляхів їх вдос-
коналення. 

Виклад основного матеріалу дослід- 
ження. В даний час різними авторами роз-
роблено велику кількість інтегральних по-
казників. При цьому для кожного показника, 
як правило, встановлено не один норматив, 
а цілу шкалу інтерпретації для формування 
висновку про рівень фінансового стану. 

В роботі [7] узагальнено існуючі мето-
ди визначення інтегральних показників фі-
нансового стану в наступні групи: 
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 індексний метод (окремі оціночні по-
казники переводяться в індекси шляхом по-
рівняння з еталонними значеннями, попе-
редньо досягнутими показниками або по-
казниками інших підприємств, з подальшим 
розрахунком інтегрального індексу); 

 бальний метод (присвоєння кожному 
оціночному показнику певної кількості ба-
лів відповідно до його фактичного значення 
за спеціально розробленою шкалою оціню-
вання; загальний висновок формується в за-
лежності від суми набраних балів); 

 графічний метод (побудова «поля 
оцінювання», його поділ на певні зони, які 
відповідають певному рівню ризику банк-
рутства та знаходження положення конк-
ретного підприємства в межах певних зон); 

 статистичний метод (використання 
спеціально розроблених економіко-
математичних моделей, наприклад Z-
рахунку Альтмана, на основі дискримінант-
ного або кластерного аналізу). 

Індексний метод використовується у 
роботах [4, 12, 8]. Сутність даного методу 
полягає в тому, що при інтегруванні усі    
часткові показники фінансового стану при-
водяться до єдиної розмірності шляхом    
нормалізації [4]: 

,
Н
КIK

n

1i i

i


    (4) 

де: ІК – інтегральний показник фінансового 
стану, частки од.; 
     Кi – фактичне значення i-го показника 
фінансового стану, частки од.; 
     Нi – нормативне значення i-го показника 
фінансового стану, частки од. 

При цьому нормативне значення по-
винно вказувати мінімально можливу вели-
чину часткового показника фінансового 
стану. Тому для забезпечення нормального 
фінансового стану співвідношення у форму-
лі (4) по кожному частковому показнику по-
винно перевищувати одиницю. Таким чи-
ном, норматив для інтегрального показника 
фінансового стану дорівнює кількості част-
кових показників. У разі якщо фактичне 
значення інтегрального показника менше за 
нормативне, формулюється висновок про 
кризовий фінансовий стан досліджуваного 
підприємства. 

У роботі [12] розглядаються також і 

інші можливі способи інтегрування частко-
вих показників, зокрема: розглянутий вище 
метод сум, а також метод середньозваженої, 
метод середньої геометричної, метод відста-
ней, експертно-статистичний метод. При 
цьому обґрунтовується, що метод середньо-
зваженої є найбільш адекватним сучасним 
умовам розвитку України.  

На відміну від формули (4), в методі 
середньозваженої кожний частковий показ-
ник помножується на спеціальний коефіці-
єнт вагомості. При цьому даний автор про-
понує проводити нормалізацію часткових 
показників з урахуванням варіації значень 
часткового показника протягом досліджува-
ного періоду. Це дозволяє врахувати ста-
більність значень показника, що додатково 
характеризує фінансову стійкість підприєм-
ства: 

,
КК

wIK
n

1i i

ii
i

 


   (5) 

де: iК  – середнє фактичне значення i-го по-
казника фінансового стану в попередні пері-
оди часу, частки од.; 
        σi  – середньоквадратичне відхилення i-
го показника фінансового стану в попередні 
періоди часу, частки од.; 
        wi – коефіцієнт вагомості i-го показника 
фінансового стану в  інтегральному показ-
нику, частки од. 

Недоліком даного методу, на нашу  
думку, є необхідність визначення коефіцієн-
ту вагомості, який в більшості випадків, за-
дається експертами. 

У роботі [8] запропоновано будувати 
спочатку інтегральні показники по кожній 
групі показників фінансового стану, а потім 
узагальнити їх у єдиному інтегральному по-
казнику фінансового стану (КУП) за форму-
лою: 
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         (6) 

де: І1 – інтегральний узагальнюючий показ-
ник рентабельності, частки од.; 
      І2 – інтегральний узагальнюючий показ-
ник ліквідності, частки од.; 
       І3 – інтегральний узагальнюючий показ-
ник фінансової стійкості, час.од.; 
      І4 – інтегральний узагальнюючий показ-
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ник ділової активності, частки од.; 
     І5 – інтегральний узагальнюючий показ-
ник використання фондів, частки од.; 
      І6 – інтегральний узагальнюючий показ-
ник витратомісткості, частки од. 

Слід зазначити, що і в даному показни-
ку коефіцієнти вагомості задані експертно. 

У роботі [7] для розрахунку інтеграль-
ного показника  пропонується використову-
вати бальний (рейтинговий) метод, який ви-
конується по наступних етапах: 

1) формування переліку оціночних 
показників фінансового стану (тільки кіль-
кісні, або тільки якісні показники, або їх 
комбінація); 

2) визначення принципу діагностики 
показників (встановлення нормативних зна-
чень показників, або встановлення допусти-
мого діапазону зміни показників, або визна-
чення допустимої тенденції зміни показни-
ків, або комбінований підхід); 

3) визначення кількості та якісних 
ознак класів клієнтів (звичайно використо-
вують 3–5 класів від абсолютно стійкого 
стану до кризового); 

4) встановлення граничних значень 
або ідентифікаційних якісних ознак (фор-
муються карти оцінювання – таблиці, в яких 
по кожному оціночному показнику фінансо-
вого стану встановлено граничні значення, 
що відповідають певному класу); 

5) розробка принципів бальної оцінки 
(встановлення відповідності між фактичним 
значенням показника фінансового стану та 
кількістю балів); 

6) визначення узагальнюючого крите-
рію (просте підсумовування балів по усіх 
показниках або зважене узагальнення з ви-
користанням коефіцієнтів вагомості); 

7) інтерпретація результатів рейтин-
гової оцінки (встановлення шкали інтерпре-
тації або техніка кредитного скорингу). 

На нашу думку, найбільш складними є 
5, 6 та 7 етапи. На 5 етапі часто використо-
вуються експертні методи, які є значною мі-
рою суб’єктивними, хоча існують варіанти 
математичного обґрунтування шляхом нор-
малізації фактичних значень показників [6]: 

,Бмакс
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де: Бi – бальна оцінка для i-го показника фі-
нансового стану; 
    Бмаксi – максимальне значення бальної 
оцінка для i-го показника фінансового ста-
ну; 
    Кфi , Кнормi – фактичне та нормативне 
значення i-го показника фінансового стану, 
частки од.; 
    Кмінi, Кмаксi – мінімально та максималь-
но можливе значення i-го  показника фінан-
сового стану, частки од. 

Формула (7) використовується у разі 
наявності однозначного нормативного зна-
чення показника, а формула (8) – у разі на-
явності мінімальної та максимальної меж 
даного показника. 

У роботі [1] запропонований ще один 
метод для встановлення класу: 

a3,  f :клас 4
a2,  f  a3 :клас 3
a1,  f  a2 :клас 2

a1,  f :клас 1







   (9) 

де: a1 = max { min max ; avr avr ; max min } 
    a2 = avr { min max ; avr avr ; max min } 
    a3 = min { min max ; avr avr ; max min } 
    min max = min {max f(x), max f(y)} 
    avr avr = avr {avr f(x), avr f(y)}   
    max min = max { min f(x), min f(y)} 
    f(x) – вектор значень оціночного показни-
ка по підприємствах, що вчасно погасили 
кредит; 
    f(y) – вектор значень оціночного показни-
ка по підприємствах, що несвоєчасно пога-
сили кредит або взагалі його не погасили; 
    avr(t) – середнє арифметичне значення 
величини t; 
    max(t), min(t) – максимальне та мінімаль-
не значення величини t; 
    f – фактичне значення показника для да-
ного підприємства. 

Даний метод є найбільш математично 
обґрунтованим та базується на критеріях 
оптимізації: мінімаксу, максиміну тощо. 

На наступному 6 етапі коефіцієнти ва-
гомості частіше визначаються експертним 
шляхом. Що стосується останнього 7 етапу, 
на ньому також часто розробляються шкали 
інтерпретації експертним шляхом. У роботі 
[7] обґрунтовується доцільність викорис-
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тання техніки кредитного скорингу, який 
було розроблено у Франції ще в 70-х роках. 

В основі цієї техніки – розділення клі-
єнтів на «добрих» та «поганих», як і у роботі 
[1]. Але для віднесення оцінюваного клієнта 
до «доброго» чи «поганого» проводиться на 
підставі гістограми розподілу масиву балів: 
по осі Х гістограми розташовуються під-
сумкові бали, одержані клієнтом з еталонної 
вибірки, по осі Y – кількість клієнтів, які 
відповідають «добрим» та «поганим». Якщо 
бали оцінюваного клієнта менші за макси-
мальний контрольний бал поганого клієнта, 
то клієнт визнається неплатоспроможним. 

На нашу думку, використання еконо-
міко-математичних методів підвищує досто-
вірність та обґрунтованість висновків порів-
няно з експертними методами. 

Так, у роботі [2] запропоновано визна-
чати інтегральний показник фінансового 
стану на базі 5 часткових показників: 

 наявність власних оборотних засобів 
для покриття запасів; 

 наявність власних оборотних та дов-
гострокових залучених джерел для покриття 
запасів; 

 наявність загальної величини основ-
них джерел формування запасів та витрат; 

 коефіцієнт автономії; 

 запас фінансової стійкості. 
Даний перелік показників є нестан-

дартним, надає додаткову інформацію для 
аналізу, але автор не обґрунтовує обраний 
перелік показників статистичними метода-
ми. Також експертно встановлена відповід-
ність значень часткових показників та балів. 
Так, по перших 3 показниках підприємству 
надається 1 бал, у разі позитивного значення 
часткового показника, та 0 балів, у разі не-
гативного значення. Експертно встановлені і 
коефіцієнти вагомості для кожного частко-
вого показника. 

На нашу думку, при інтегральній оцін-
ці доцільно побудувати абсолютний показ-
ник, а не відносний показник фінансового 
стану у вартісному вимірі, що дозволить на-
дати більш чітку інтерпретацію отриманого 
значення показника. 

Графічні методи оцінки фінансового 
стану розглянуті у роботі [3]. Ці методи ба-
зуються на використанні матриці, яка харак-
теризує зони фінансового стану підприєм-
ства. 

Так, у роботі [3] запропонована матри-
ця якісних оцінок фінансового стану (табли-
ця 1.1). 

   

Таблиця 1.1 
Матриця якісних оцінок фінансового стану 

 
Тип фінансового 

стану 
Висока рентабель-
ність / фінансова 

залежність 

Висока рентабель-
ність / фінансова 

незалежність 

Низька рентабель-
ність / фінансова 

незалежність 

Низька рентабель-
ність / фінансова 

залежність 
Висока оборотність 
/Низька ліквідність ІІІ зона* ІІ зона ІІІ зона ІV зона 

Висока оборотність 
/Висока ліквідність ІІ зона І зона ІІ зона ІІІ зона 

Низька оборотність 
/Низька ліквідність ІІІ зона ІІ зона ІІІ зона ІV зона 

Низька оборотність 
/Висока ліквідність ІV зона ІІІ зона ІV зона V зона 

Джерело: [3]  
*) І зона – добрий фінансовий стан; ІI зона – задовільний фінансовий стан; IIІ зона – незадовільний фінансовий 
стан; ІV зона – кризовий фінансовий стан; V зона – катастрофічний фінансовий стан.  

 
Перевагою даної матриці є наочність, 

простота для розуміння і відсутність необ-
хідності розрахунку інтегрального показни-
ка. Крім того, за цією матрицею можна гра-
фічно відстежити динаміку рівня фінансово-
го стану провівши траєкторію руху з однією 
зони до іншої. Але недоліком є те, що усі 4 

групи показників фінансового стану визна-
ються однаково важливими для підприєм-
ства, хоча як зазначалося вище, у кожного 
підприємства власна стратегія розвитку. 

Серед статистичних методів оцінки фі-
нансового стану найбільш популярним є ба-
гатофакторний дискримінантний аналіз, 
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який вперше був проведений Е. Альтманом 
на базі американських корпорацій ще в 60-ті 
роки XX ст. Отриманий показник є інте-
гральним показником, що комплексно ха-
рактеризує фінансовий стан підприємства.  

Слід зазначити, що розглянуті інте-
гральні показники є відносними, дають   
можливість лише встановити рівень фінан-
сового стану та не надають інформації для 
прийняття управлінських рішень, які необ-
хідно прийняти для того, щоб звести усі ви-
користовувані фінансові коефіцієнти до   
нормативних значень. 

Це завдання, на нашу думку, досить 
вдало вирішено в роботі А. М. Турила [13]. 
Даний автор запропонував показник запасу 
власного капіталу, що характеризує величи-
ну, на яку потрібно збільшити власні активи 
цих підприємств для того, щоб значення фі-
нансових коефіцієнтів, що використовують-
ся під час діагностики, дорівнювали норма-
тивам. Збільшення запасу власного капіталу 
свідчить про покращення фінансового стану 
підприємства та є позитивним економічним 
результатом діяльності у досліджуваному 
періоді. 

При визначенні запасу власного капі-
талу А. М. Турило використовує загально-
прийняті фінансові коефіцієнти: коефіцієнт 
співвідношення позикових та власних кош-
тів, коефіцієнт автономії, коефіцієнти за-
гальної, швидкої та абсолютної ліквідності 
тощо. При їх розрахунку традиційно врахо-
вуються показники власного капіталу, пози-
кових коштів, оборотних активів за даними 
бухгалтерського балансу. 

Для оцінки рівня фінансового стану у 
роботі [13] використовується наступний ко-
ефіцієнт стабільності: 

ЗA
ЗВК    1    Кс  ,   (10) 

де: Кс – коефіцієнт стабільності, частка од; 
     ЗВК – інтегральна величина запасу влас-
ного капіталу, грн.;   
     ЗА – загальна сума активів, грн.   

Рівень фінансового стану встановлю-
ється за наступною шкалою: 
Кс ≥ 1 – криза відсутня;  
0,8   Кс < 1 – легкий ступінь кризи;  
0,6   Кс < 0,8 – середній ступінь кризи;  
Кс < 0,6 – важкий ступінь кризи.   

Дещо інший підхід використовується 

у роботі Ю. О. Куракіної [9]. Замість визна-
чення запасу власного капіталу даний автор 
пропонує розраховувати надлишок зо-
бов’язань, тобто таку величину зобов’язань 
підприємства, на яку потрібно зменшити 
зобов’язання, щоб значення фінансових ко-
ефіцієнтів дорівнювали нормативам. Даний 
підхід корисний у разі, якщо у підприємства 
відсутні можливості збільшення власного 
капіталу, але є можливість погашення над-
лишку зобов’язань. Крім того, слід врахову-
вати, що для збільшення статутного та, від-
повідно, власного капіталу акціонерного то-
вариства потрібна домовленість між існую-
чими акціонерами. На даний момент по віт-
чизняних ГЗК такої домовленості немає, то-
му більш доцільним є визначення понад-
нормативних зобов’язань. 

Слід зазначити, що в показниках фі-
нансової стійкості та ліквідності зо-
бов’язання покриваються за рахунок різних 
видів активів, в той же час в показниках 
платоспроможності – за рахунок грошового 
потоку. При побудові інтегрального показ-
ника фінансового стану потрібно враховува-
ти можливість покриття зобов’язань як за 
рахунок активів, так і за рахунок грошового 
потоку.  

В якості інтегрального показника 
можна було б використовувати показник 
надлишку зобов’язань, розглянутий вище. 
Але у ньому показник платоспроможності 
враховується одночасно з показниками фі-
нансової стійкості та ліквідності, які не мо-
жна порівняти між собою. Грошовий потік 
та активи мають принципово різний еконо-
мічний зміст: грошовий потік характеризує 
рух коштів за період, в той час як активи ви-
значають залишки на певний момент часу.  

Для вирішення цієї проблеми пропону-
ємо використовувати показник боргового 
навантаження, який в даний час широко ви-
користовується при оцінці фінансового ста-
ну на вітчизняних ГЗК:  

,
Зпот

EBITDAКборг     (11) 

де: Зпот – поточні зобов’язання підприєм-
ства, грн. 

Як зазначалося вище, показник 
EBITDA характеризує результати операцій-
ної діяльності підприємства. В ньому ви-
ключено вплив амортизації, що наближає 
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його до чистого грошового потоку підпри-
ємства, тому показник EBITDA часто вико-
ристовується як спрощений показник чисто-
го грошового потоку. Отже, показник бор-
гового навантаження свідчить про можли-
вість погашення зобов’язань підприємства 
виключно за рахунок грошового потоку та є 
показником платоспроможності. 

На ГЗК Метінвест холдингу в даний 
час встановлений нормативів показника   
боргового навантаження: якщо фактичне 
значення даного показника нижче 3, фінан-
совий стан вважається кризовим. 

Пропонуємо у показнику надлишку 
зобов’язань враховувати покриття зо-
бов’язань лише за рахунок активів, тобто 
лише показники ліквідності та фінансової 
стійкості. Отриману величину понаднорма-
тивних зобов’язань пропонуємо враховувати 
у знаменнику показника боргового наванта-
ження замість загальної величини поточних 
зобов’язань підприємства. Далі шляхом 
прирівнювання отриманого співвідношення 
до встановленого на підприємстві нормати-
ву, необхідно знайти величину нестачі 
EBITDA, при отриманні якої забезпечується 
досягнення нормативу. 

Запропонований показник нестачі 
EBITDA є більш точним інтегральним по-
казником, тому що враховує активи та гро-
шовий потік відповідно до їх економічного 
змісту.  

Для визначення понаднормативних зо-
бов’язань по кожному їх виду може вико-
ристовуватись відомий метод розподілу ак-
тивів та пасивів за рівнем ліквідності. При 
цьому баланс вважається ліквідним за умо-
ви, що кожен вид активів покриває відпо-
відний вид пасивів. У традиційних коефіці-
єнтах абсолютної, швидкої та загальної лік-
відності різні види оборотних активів спів-
відносять з загальною величиною поточних 
зобов’язань. Але це не зовсім коректно, то-
му що менш ліквідні активи не можуть по-
кривати більш ліквідні зобов’язання, адже у 
них різні терміни реалізації (погашення). 

В роботі Л. А. Буркової [10] для вирі-
шення цієї проблеми пропонується визнача-
ти скориговані коефіцієнти ліквідності, у 
яких терміни погашення зобов’язань відпо-
відають термінам реалізації відповідних ак-
тивів. Але у роботі [10] зазначені скориго-

вані коефіцієнти ліквідності використову-
ються для визначення надлишку активів. 
Виходячи з запропонованого автором мето-
ду, можливо визначити і понаднормативні 
зобов’язання по кожному їх виду.  

Окрім показників ліквідності, важли-
вими показниками, що характеризують фі-
нансовий стан підприємства, є коефіцієнти 
маневреності, забезпеченості власними обо-
ротними коштами та автономії.  

У роботі Ю. О. Куракіної [9] надлишок 
зобов’язань по коефіцієнту маневреності 
(Знад.ман) визначається за формулою: 

 
Знад.ман = Зпот – (Аоб – ВК х Нман),    (12) 

 
де: Зпот – фактична величина поточних зо-
бов’язань підприємства, грн.; 
     Аоб – величина оборотних активів під-
приємства, грн.; 
     ВК – величина власного капіталу підпри-
ємства, грн.; 
     Нман – норматив коефіцієнту маневре-
ності, частки од. 

Аналогічно можуть бути визначені по-
наднормативні зобов’язання за коефіцієнта-
ми забезпеченості власними оборотними 
коштами та автономії.  

При визначенні величини власного ка-
піталу ГЗК необхідно враховувати, що вони 
мають право на використання надр, яке на-
дає їм держава. В умовах світової тенденції 
дефіциту природних ресурсів та їх постійно-
го подорожчання, це надає значні переваги 
ГЗК перед підприємствами інших галузей 
промисловості. За даними Держкомстату 
України, підприємства гірничорудної про-
мисловості у 2011р. мали середню рента-
бельність витрат за операційним прибутком 
33,1%, в той час як по інших галузях про-
мисловості даний показник у середньому 
складає лише 2,3%.  

При цьому враховуючи те, що ГЗК не 
мають права власності на запаси руди, вони 
не враховуються у складі активів ГЗК. Але, 
як зазначається у роботі О. В. Нусінової 
[11], власний капітал ГЗК необхідно збіль-
шити на вартість запасів руди, тому, що во-
ни є визначальними для даного типу підпри-
ємств та саме вони надають переваги ГЗК 
перед підприємствами інших галузей про-
мисловості.  
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Для визначення вартості запасів руди 
О. В. Нусінова пропонує використовувати 
метод надлишкового прибутку. При цьому 
проводиться порівняння середньої рента-
бельності витрат ГЗК з величиною цього 
показника на інших промислових підприєм-
ствах. Далі сумарний надлишковий прибу-
ток по усіх ГЗК розподіляється між підпри-
ємствами пропорційно обсягу запасів руд у 
надрах [11]. 

На наступному етапі величина додат-
кового прибутку капіталізується і визнача-
ється приріст власного капіталу. О. В. Нусі-
нова умовно приймає, що надлишковий 
прибуток буде незмінним протягом усього 
періоду експлуатації родовища та визначає 
поточну вартість ануїтету [11]. 

На наш погляд, недоліком зазначеного 
підходу є те, що протягом усього періоду 
експлуатації родовища умовно вважається, 
що запаси руди є незмінними. Але насправді 
запаси руди щорічно зменшуються, причому 
по різних підприємствах різними темпами. 
Тому показник визначення вартості запасів 
руди потрібно відповідним чином скоригу-
вати. 

При оцінці фінансового стану вітчиз-
няних ГЗК слід також враховувати, що     
більшість з них в даний час входять до скла-
ду холдингів. Але проблемі оцінки фінансо-
вого стану підприємств у складі холдингів в 
економічній літературі приділяється недо-
статньо уваги.  

Особливості антикризового управління 
підприємств-учасників фінансово-промис-
лової інтеграції розглянуті у роботі [5]. Але 
даний автор зосереджує увагу, перш за все, 
на управлінні операційною результативніс-
тю підприємств холдингу, при цьому оцінка 
фінансового стану з урахуванням особли-
востей підприємств у складі холдингів да-
ним автором практично не проводиться. Зо-
крема, даний автор виділяє такі функції 
управління підприємствами холдингу: 

  управління за стадіями відтворення 
(підготовка виробництва, виробничий про-
цес, збут продукції); 

  управління за виробами, групами ви-
робів; 

  управління за стадіями виробництва; 
  управління за критеріями розташу-

вання; 

  управління за центрами відповідаль-
ності. 

Висновки. Таким чином, важливою 
особливістю оцінки фінансового стану під-
приємств у складі холдингів є необхідність 
коригування не лише їх власного капіталу, а 
також величини їх дебіторської заборгова-
ності та зобов’язань, які є внутрішніми для 
холдингу. Зокрема, більша частина дебітор-
ської заборгованості ГЗК Метінвест холдин-
гу є заборгованістю металургійних підпри-
ємств цього ж холдингу, умови її погашення 
регламентуються самим холдингом. Лише 
частина цієї заборгованості є короткостро-
ковою, яку можна враховувати при визна-
ченні показників ліквідності та фінансової 
стійкості.  

З іншого боку, у зобов’язаннях ГЗК 
Метінвест холдингу значну частину скла-
дають зобов’язання перед пов’язаними осо-
бами (афілійовані зобов’язання), які часто 
відносяться до цього ж холдингу. Такі зо-
бов’язання також не є поточними для даного 
підприємства та можуть враховуватись як 
довгострокові при розрахунку  показників 
ліквідності та фінансової стійкості.  

Отже, в процесі оцінки фінансового 
стану вітчизняних ГЗК потрібно скоригува-
ти як величину власного капіталу цих під-
приємств, так і величину їх зобов’язань та 
дебіторської заборгованості. Запропонова-
ний підхід дозволяє врахувати особливості 
функціонування гірничо-збагачувальних 
комбінатів, які є учасниками холдингів. 
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Визначені загальні технологічні й організаційно-економічні особливості функціонуван-

ня електроенергетики і виявлена їх специфіка в національній економіці України. На такій ос-
нові обґрунтований єдиний критерій суспільної ефективності електроенергетики. За його до-
помогою встановлений зв'язок специфічних особливостей функціонування електроенергети-
ки України з видами її суспільної ефективності в сфері виробництва, розподілу, обміну й 
споживання електроенергії. 

Ключові слова: електроенергія, технологія, оптовий ринок, ціна, тариф, суспільна ефек-
тивність, виробництво, розподіл і обмін, споживання. 
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Постановка проблеми. З точку зору 
національною економіки, як макроекономіч-
ної системи, єдиним критерієм суспільної 
ефективності її функціонування є задово-
лення потреб суспільства і кожного її члена. 
Задоволення їх електроенергетичних потреб 
залежить від ефективності електроенерге-
тичної галузі, на яку здійснює певний вплив 
специфіка її функціонування. Визначення їх 
зв’язку має суттєве значення як для оцінки, 
так і для підвищення ефективності функціо-
нування електроенергетики.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Визначенню специфіки і її взає-
мозв’язку з ефективністю функціонування в 
електроенергетиці присвячено багато робіт, 
але в них така проблема досліджується 
фрагментарно. Наприклад, деякі вітчизняні 
автори специфіку функціонування галузі 
розглядають лише на рівні підприємства [7]. 
Російські вчені пов’язують техніко-еко-
номічні особливості електроенергетики ли-
ше із суспільними функціями галузі і роз-
глядають вплив технологій на економіку 
енергетичного виробництва [1]. Однак, як 
аргументовано у роботі [6], суспільна ефек-
тивність електроенергетики є багатомірною 
категорією. Її соціальна, економічна та еко-
логічна складові формуються в процесі ви-
робництва, розподілу й обміну та споживан-
ня електроенергії і мають зовнішній і внут-
рішній вимір ефективності. Відсутність чіт-
кого уявлення про зв’язок специфіки функ-
ціонування галузі із різноманітністю видів 
та єдиного критерію суспільної ефективнос-
ті електроенергетики призводить до неко-
ректності оцінок і неадекватних управлін-
ських рішень щодо її підвищення.  

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є визначення специфічних особ-
ливостей функціонування електроенергети-
ки України, встановлення на їх основі єди-
ного критерію суспільної ефективності галу-
зі та їх зв’язку з усіма видами ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Специфіка функціонування електро-
енергетики будь якої країни визначається, 
насамперед, загальними технологічними 
особливостями. Такою, насамперед, є різ-
номанітні технології її виробництва. В різ-
них країнах їх сукупність може відрізнятися, 
що об’єктивно обумовлено наявністю при-

родних ресурсів, розвитком технологічного 
способу виробництва та іншими причинами 
[1]. Наприклад, в Україні електроенергія в 
основному виробляється тепловими елек-
тростанціями (ТЕС) і теплоелектроцентра-
лями (ТЕЦ), атомними електростанціями 
(АЕС), гідроелектростанціями (ГЕС), вітро-
вими й сонячними електростанціями (ВЕС й 
СЕС) та за іншими технологіями. В Австра-
лії електроенергія виробляється в основному 
тепловими електростанціями, оскільки її гід-
роенергетичний потенціал невеликий. Разом 
із тим, в країні дотепер немає жодної атом-
ної електростанції через достаток традицій-
них енергоносіїв, а також негативне відно-
шення населення [12].  

Іншою особливістю є специфічність 
електроенергії, як виду товару, що не мож-
на накопичувати у виді запасів [1]. Тому об-
сяг товарної електроенергії дорівнює обсягу 
її вироблення за виключенням внутрішнього 
споживання. Це справедливо і для поста-
чальників електроенергії. Крім того, об’єк-
тивно існують втрати електроенергії, які 
неминуче виникають при фізичному роз-
поділі (передачі) електроенергії від вироб-
ника за магістральними електричними ме-
режами до пунктів підключення місцевих 
(локальних) мереж, за якими вона надходить 
до споживачів. Розрізняють технологічні та 
комерційні втрати електроенергії. Техноло-
гічні втрати обумовлені об’єктивним фізич-
ними процесами передачі, розподілу й 
трансформації електроенергії. Вони ви-
значаються розрахунковим шляхом. В ре-
альних умовах обсяг відпущеної електро-
енергії і технологічні втрати визначають-
ся з похибками. Це обумовлює склад ко-
мерційних втрат, що пов’язані із недоско-
налістю обліку спожитої електроенергії. У 
цілому технологічні і комерційні втрати 
( евV ) визначаються як різниця між обсягом 
спожитої і товарної (виробленої й призначе-
ної для реалізації) електроенергії [7]. 

Технологічна специфіка функціону-
вання електроенергетики визначають загаль-
ні організаційно-економічні особливості га-
лузі. Такими є наявність виробників, диспет-
чера і постачальників електроенергії. Різна 
ціна електроенергії за технологіями вироб-
ництва, як правило, обумовлює наявність 
оптового постачальника, що їх усереднює за 
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допомогою оптової ринкової ціни, за якою 
роздрібні постачальники купують електро-
енергію у оптового постачальника і далі 
враховується у роздрібному тарифі, за яким 
електроенергія реалізується споживачам. В 
кожній країні існують декілька видів тарифів, 
що обумовлюється наявністю різних класів 
споживачів, але все їх різноманіття можна 
розділити на дві групи − регульовані і не ре-
гульовані роздрібні тарифи. За таким підхо-
дом організовано ринок електроенергії Укра-
їни, де за регульованими і нерегульованими 
тарифами електроенергія постачається різ-
ним класам споживачів (узагальнено − побу-
товим і не побутовим), які її використовують 
для забезпечення власних потреб [7]. 

Крім загальних в кожній національній 
економіці існують і специфічні організаційно-
економічні особливості функціонування 
електроенергетики [7]. Вони визначаються 
відповідним законодавством країни. В 
України основним документом, що 
регламентує функціонування електроенерге-
тики є Закон України «Про електроенерге-
тику». За ним основними учасниками 
оптового ринку електроенергії (ОРЕ) є 
енергогенеруючі компанії та постачальники 
електроенергії. Єдиним оптовим електро-
постачальником є ДП «Енергоринок», якому 
всі виробники продають електроенергію 
(модель «єдиного покупця»). Електроенергія, 
що продається ДП «Енергоринок», купується 
енергопостачальниками, які продають її 
споживачам на роздрібному ринку елек-
троенергії [3]. За правилами здійснення 
господарської діяльності з постачання елек-
троенергії оплата за її споживання відбу-
вається за нерегульованим і регульованим 
роздрібним тарифом [8, 9]. Державне 
регулювання у сфері енергетики здійснює 
відповідна національна комісія (НКРЕ), по-
рядок організації діяльності якої визна-
чається Законом України «Про природні мо-
нополії» [4].  

За даними ДП «Енергоринок» [2] ста-
ном на 1 січня 2013 р. до складу учасників 
ринку входять:  

1. 113 виробників електроенергії, з 
яких:  

– національна атомна енергетична компанія 
«Енергоатом», що поєднує 4 АЕС; 

– 5 енергогенеруючих компаній, які ма-

ють 14 ТЕС; 
– одна енергогенеруюча компанія гідро-

електростанцій, яка поєднує 10 найбільших 
ГЕС; 

– 34 ТЕЦ та інші виробники малої по-
тужності (блок-станції); 

– 10 ВЕС і 62 інших виробника різних 
форм власності, що виробляють електричну 
енергію з альтернативних (поновлюваних) 
джерел енергії, у тому числі 37 малих ГЕС 
та 25 СЕС. 

Технологічна структура виробництва 
електроенергії в Україні є стабільною. В ній 
найбільшу питому вагу мають АЕС і ТЕС − 
близько 87%. На ГЕС і ТЕЦ (майже в рівній 
мірі) разом приходиться близько 13%, а ви-
робництво з альтернативних джерел є зовсім 
незначним. Слід зазначити, що тарифи про-
дажу електроенергії в ОРЕ забезпечують її 
виробникам, навіть ТЕС із високою вартістю 
палива і ступенем зносу основних засобів, 
певний прибуток і кошти на реконструкцію і 
модернізацію за рахунок цільової надбавки, 
частка якої постійно зростає (табл. 1). 

2. Оптовий постачальник електроенер-
гії ДП «Енергоринок», який забезпечує    
функціонування ОРЕ, зокрема, розроблення 
графіку навантаження, визначення оптової 
ринкової ціни, здійснення розрахунків з ви-
робниками. При цьому в структурі оптової 
ринкової ціни також існує цільова надбавка 
на реконструкцію і модернізацію, частка 
якої постійно знижується (табл. 2). Крім неї 
існують і дотаційні сертифікати, як різновид 
компенсації енергопостачальникам, збитків 
від постачання електроенергії окремим кате-
горіям споживачів, переважно населенню. Їх 
частка відносно стабільна. 

 
Таблиця 1 

Структура тарифу ТЕС, % 
  

Складові тарифу 2008 2009 2010 2011 2012
Паливо 73,4 78,2 72,5 70,5 73,1
Умовно-постійні 
витрати 19,06 20,84 18,47 17,58 18,13

Прибуток з електрое-
нергії 6,55 0,11 7,00 9,25 4,52

Цільова надбавка 
(додатковий платіж 
на реконструкцію і 
модернізацію) 

0,90 0,77 1,96 2,64 4,20

Джерело: [5] 
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Таблиця 2 
Структура оптової ринкової ціни, %  

 
Складові оптової 

ринкової ціни 2008 2009 2010 2011 2012

Генеруючі компанії 
ТЕС 40,93 34,24 34,58 37,05 35,58

НАЕК «Енергоатом» 19,45 17,67 16,81 16,03 15,37
Генеруюча компанія 
ГЕС 2,01 2,11 1,76 1,31 1,79 

Теплоелектроцентралі 8,52 9,63 10,95 11,98 11,14
Виробники електрое-
нергії з альтернатив-
них джерел 

0,04 0,11 0,30 0,51 1,86 

НЕК «Укренерго» 3,85 3,67 3,19 2,82 2,86
Цільова надбавка 5,16 3,66 2,85 2,10 2,07
Дотаційні сертифіка-
ти та інше 20,04 28,91 29,56 28,20 29,33

Джерело: [5] 
 
3. Оператор магістральних та міждер-

жавних електромереж ДП «НЕК «Укренер-
го», який здійснює передачу електроенергії 
магістральними та міждержавними елект-
ричними мережами та диспетчеризацію в 
енергетичні системі; 

4) 250 енергопостачальників різних 
форм власності, у тому числі:  

– енергопостачальники за регульова-
ним тарифом − 42 компанії, які мають влас-
ну локальну мережу. Обсяг купівлі електро-
енергії з ОРЕ складає близько 81%; 

– енергопостачальники за нерегульо-
ваним тарифом − 208 суб'єктів підприєм-
ницької діяльності, що не мають власної 
електромережі. Обсяг купівлі − близько 
19%. 

В структурі споживання електро-
енергії в України найбільшу частку мають 
не побутові споживачі − близько 70%, які 
в основному споживають електроенергію 
за регульованим роздрібним тарифом. На-
селення, яке споживає електроенергію за 
нерегульованим роздрібним тарифом − 
близько 20%. Втрати у мережах загального 
користування складають близько 12%. Та-
ка структура споживання є відносно ста-
більною (табл. 3). 

Єдиним експортером електроенергії 
є Державне підприємство зовнішньоеко-
номічної діяльності «Укрінтеренерго». 
При цьому експорт здійснюється за ціна-
ми нижчими, чим на внутрішньому ринку. 
Тобто, за низьку ціну експорту доплачу-
ють українські споживачі [13]. Крім того, 

згідно [8] регульований роздрібний тариф 
на спожиту електроенергію містить опто-
ву ринкову ціну електроенергії, тариф на 
її постачання та нормативні витрати елек-
троенергії в мережах. В разі використан-
ня стимулюючого регулювання такий та-
риф визначається за умови вартості спо-
житої електроенергії необхідним доходом 
для здійснення діяльності з передачі та 
постачання електроенергії. Але в любому 
випадку, втрати електроенергії покри-
вають не побутові споживачі. В резуль-
таті вартість спожитої ними електроенергії 
значно підвищується [7]. 

Таблиця 3 
Структура споживання електроенергії1, % 

  
Складові структури споживання 2008 2009 2010
не побутовими споживачами 71,2 67,9 68,3
Населенням 16,7 19,8 19,8
втрати у мережах загального 
користування 

12,0
5 

12,2
1 

11,7
6 

Джерело: [11] 
 
Величина нерегульованого тарифу ви-

значається спільно енергопостачальником за 
нерегульованим тарифом та споживачем і 
зазначається у договорі. При цьому нерегу-
льовані тарифи на електроенергію, зазвичай, 
суттєво нижчі. Тобто споживачі за регульо-
ваним тарифом оплачують не тільки втрати, 
але й частку спожитої електроенергії за нере-
гульованим тарифом. Однак в масштабах на-
ціональної економіки не побутові споживачі 
є переважно проміжними споживачами елек-
троенергії. Тобто витрати на неї переносять-
ся на вартість продукції кінцевого споживан-
ня. Отже в остаточному підсумку вартість 
спожитої електроенергії сплачує населення 
країни, забезпечуючи економічну ефектив-
ність виробництва, розподілу електроенергії 
та її використання не побутовими спожива-
чами, покриваючи витрати на реконструкцію 
і модернізацію основних засобів і витрати на 
екологію в електроенергетиці України.  

Вище визначені економічні особливос-
ті формування цін і тарифів на електроенер-
гію визначають і специфіку організації роз-
рахунків між учасниками ринку електро-
енергії України (рис. 1). 

Згідно статті 15-1 «Порядок прове-
                                                            
1 Примітка: за 2011, 2012 рр. офіційних статистичних 
даних немає 
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дення розрахунків на оптовому ринку 
електричної енергії» Закону України «Про 
електроенергетику» [3] оплата за спожиту 
електроенергію поступає на поточні рахун-
ки із спеціальним режимом використання 
(спеціальний розподільчий рахунок). Вона 
призначена виключно для розрахунків з 
учасниками ОРЕ. Абстрагуючись від дифе-
ренціації нерегульованих и регульованих 
роздрібних тарифів вартість спожитої елек-
троенергії визначається за їх усередненими 
значеннями ( нтТ , ртТ ) та відповідними об-
сягами її споживання ( нтV , ртV ): 

нтнтртртс ТVТVЕ  .  (1) 
За Законом України «Про електроенер-

гетику» [3] та згідно алгоритму, який вста-
новлюється НКРЕ [10], кошти за спожиту 
електроенергію ( сЕ ) перерозподіляються на: 

– поточні рахунки електропередава-
льних організацій згідно тарифу на пере-
дачу і обсягів переданої електроенергії, 
що включаються до розрахунку регульо-
ваного роздрібного тарифу енергопоста-

чальника ( пЕ ); 
– поточні рахунки енергопостачальни-

ків: 
псепрп ЕЕЕ   ,  (2) 

де еп  − норматив відрахувань коштів на 
поточний рахунок енергопостачальників; 

Залишок коштів ( сеп Е)1(  ) перево-
диться на поточний рахунок із спеціальним 
режимом використання ДП «Енергоринок». 
З нього за законом України «Про електро-
енергетику» [3] та алгоритмом, який вста-
новлюється НКРЕ [10], кошти перерозпо-
діляються виключно на поточні рахунки: 

– диспетчера електроенергетичної сис-
теми НЕК «Укренерго» ( дЕ ); 

– виробників електричної енергії (ТЕС, 
ГЕС, АЕС й інші виробники): 

дсепопт ЕЕЕ  )1)(1(  .  (3) 
– особам, які мають право на отриман-

ня коштів з інвестиційної складової (цільо-
вої надбавки) оптової ринкової ціни на елек-
троенергію ( цнЕ ); 
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Екологічний податок

ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

НКРЕ 
(Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики) 

 
Рис. 1. Загальна схема розподілу  

вартості спожитої електроенергії в Україні (побудовано за даними [2; 3№10]) 
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– оптового електропостачальника 
цнсепопоп ЕЕЕ  )1(  ,  (4)де оп  

− норматив відрахувань коштів на поточний 
рахунок оптового постачальника електрое-
нергії. 

Таким чином, за схемою на рис. 1 част-
ка вартості спожитої електроенергії поверта-
ється у вигляді доходів від її реалізації 
суб’єктам її виробництва та розподілу, у тому 
числі і передачі електричними мережами. 
Оскільки електроенергію не можна накопичу-
вати у вигляді запасів, то існує баланс між  
вартістю спожитої електроенергії та відповід-
ними доходами суб’єктам ОРЕ, що форму-
ються за рахунок реалізованої електроенергії: 

прпопцндтс ЕЕЕЕЕЕЕ  . (5) 
Оскільки електроенергію не можна на-

копичувати у вигляді запасів, то вся вироб-
лена електроенергія витрачається на спожи-
вання з метою задоволення потреб в елек-
троенергії. З урахуванням експорту-
імпорту вартість спожитої електроенергії 
( сЕ ) визначається як різниця між вартістю 
виробленої електроенергії ( вЕ ) і чистим  
експортом ( чеЕ ): 

чевс ЕЕЕ  .   (6) 
Слід зазначити, що фінансування ді-

яльності НКРЕ здійснюється за рахунок  
коштів Державного бюджету України, де 

основним джерелом їх формування є подат-
ки, у тому числі на доходи усіх учасників 
ОРЕ. Отже доходи учасників ОРЕ прямо або 
опосередковано залежать від вартості спо-
житої електроенергії. Від її вартості зале-
жать результати господарської діяльності не 
побутових споживачів, в певній мірі рівень 
життя населення країни та витрати на еколо-
гію, тобто усі складові суспільної ефектив-
ності електроенергетики. 

Таким чином, резюмуючи специфіку і 
особливості функціонування електроенерге-
тики України, єдиним критерієм, що 
пов’язує усі види і критерії її суспільної 
ефективності, є вартість спожитої електро-
енергії. Слід зазначити, що такий критерій 
враховує і певні специфічні особливості 
функціонування електроенергетики, яки-
ми є включення вартості виробництва і 
розподілу електроенергії, в тому числі і її 
втрат у електричних мережах до вартості 
спожитої електроенергії.  

Для встановлення зв’язку специфіки ор-
ганізаційно-економічних особливостей розпо-
ділу вартості спожитої електроенергії із вида-
ми суспільної ефективності електроенергетики 
України використано часткові критерії, які за-
пропоновані у роботі [6]  (див. табл. 4). Таки-
ми критеріями для  сфери виробництва є: 

 

Таблиця 4 
Види і критерії суспільної ефективності електроенергетики України  

 
Сфери  

суспільного  
відтворення 

Види (складові) суспільної ефективності електроенергетики (
внутрішні
зовнішні ) 

економічна  
ефективність 

соціальна 
ефективність 

Екологічна 
ефективність 

Виробництво 

обсяг і вартість усієї виробленої 
електроенергії 

обсяг і вартість реалізованої електро-
енергії кінцевому споживачу забруднення нав-

колишнього сере-
довища при ви-
робництві елек-
троенергії 

прибуток від реалізації виробленої 
електроенергії 

оплата праці найманих працівників, 
зайнятих виробництвом електроенергії 

Розподіл та  
обмін 

обсяг і вартість розподіленої та реа-
лізованої електроенергії не побуто-
вим споживачам 

вартість розподіленої і реалізованої 
електроенергії побутовим споживачам 
(населенню) 

прибуток постачальників електрое-
нергії у тому числі і електропере-
давальних організацій, та диспет-
чера електроенергетичної системи  

оплата праці найманих працівників, 
зайнятих постачанням електроенергії витрати на еколо-

гію в електрое-
нергетиці 

Споживання 

обсяг і вартість спожитої електрое-
нергії не побутовими споживачами  

обсяг спожитої електроенергії побу-
товими споживачами (населенням) 

прибуток від господарської діяль-
ності не побутових споживачів 

вартість спожитої електроенергії побу-
товими споживачами (населенням)  

Джерело: [6] 
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– зовнішню економічну ефективність ви-
значає вартість виробленої електроенергії ( вЕ ) 
і вартість товарів, робіт та послуг проміжного і 
кінцевого споживання, виробництво яких здій-
снюється з метою задоволення потреб суспіль-
ства і кожного його члена; 

– для зовнішньої соціальної ефектив-
ності поряд із вартістю виробленої елек-
троенергії ( вЕ ) більше значення має вар-
тість товарів, робіт та послуг кінцевого 
споживання; 

– внутрішню економічну ефективність 
визначає прибуток, як синтетичний резуль-
тат відповідних витрат і вартості реалізова-
ної виробниками електроенергії ( тЕ ); 
– внутрішню соціальну ефективність вироб-
ництва електроенергії визначають відповідні 
витрати на оплату праці та вартість вироб-
леної електроенергії ( вЕ ). 

Для  сфери розподілу й обміну: 
– зовнішня економічна ефективність 

залежить від вартості розподіленої і реалізо-
ваної електроенергії не побутовим спожива-
чам у структурі у вартості товарної електро-
енергії ( тЕ ); 

– для зовнішньої соціальної ефектив-
ності значення має вартість розподіленої і 
реалізованої електроенергії населенню у 
структурі вартості товарної електроенергії 
( тЕ ); 

– внутрішню економічну ефективність 
визначає прибуток постачальників електро-
енергії, в тому числі і електропередавальних 
організацій, диспетчера, як синтетичний ре-
зультат їх витрат і доходів від господарської 
діяльності, які формуються з відповідних  
відрахувань з вартості реалізованої спожива-
чам електроенергії ( опЕ , рпЕ , пЕ , дЕ ); 

– внутрішня соціальна ефективність 
визначається відповідними витратами на 
оплату праці та доходами постачальників 
електроенергії, в тому числі і електропереда-
вальних організацій, і диспетчера, які є від-
повідними відрахуваннями їм з вартості реа-
лізованої споживачам електроенергії ( опЕ , 

рпЕ , пЕ , дЕ ). 
Для  сфери споживання: 
– зовнішня економічна ефективність 

залежить від вартості спожитої електро-

енергії не побутовими споживачами та від 
обсягів виробництва товарів, робіт та по-
слуг як проміжного, так і кінцевого спо-
живання; 

– внутрішня економічна ефектив-
ність визначається прибутком від господар-
ської діяльності не побутових споживачів. На 
нього впливає вартість спожитої електро-
енергії, яка є складовою елемента їх матері-
альних операційних витрат, що повертаються 
в складі доходів від господарської діяльності; 

– зовнішня соціальна ефективність 
залежить від вартості спожитої електро-
енергії населенням та вартості товарів, 
робіт та послуг кінцевого споживання; 

– внутрішня соціальна ефективність 
визначається вартістю спожитої електро-
енергії населенням та їх доходами. 

У свою чергу, екологічна ефективність 
електроенергетики визначається: 

– критерієм зовнішньої екологічної 
ефективності є забруднення навколишнього 
середовища, яке традиційно оцінюється за 
обсягами шкідливих викидів, що при стійкій 
технологічній структурі виробництва зале-
жать від обсягів виробленої електроенергії;  

– зниження шкідливих викидів зале-
жить від витрат на екологію, які форму-
ються з податків виробників за забруднення 
навколишнього середовища ( епЕ ) та відра-
хувань на реалізацію екологічних інвести-
ційних проектів, що визначаються розміром 
цільової надбавки до оптової ринкової ціни 
електроенергії ( цнЕ ). Отже, внутрішня еко-
логічна ефективність електроенергетики за-
лежить від суми внутрішніх відрахувань на 
заходи щодо зниження шкідливих викидів у 
вартості спожитої електроенергії ( сЕ ). 

Висновки. Специфікою організаційно-
економічних особливостей функціонування 
електроенергетичної галузі України є фінан-
сування господарської діяльності учасників 
оптового ринку електроенергії України, що 
здійснюється за рахунок державного регу-
лювання процесу розподілу вартості спожи-
тої електроенергії, відпущеної населенню й 
не побутовим споживачам за нерегульова-
ними і регульованому тарифам, де за раху-
нок останнього покриваються не тільки тех-
нологічні втрати в електричних мережах, 
але й комерційні втрати, які пов'язані з не-

INDUSTRIAL ECONOMICS______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2014,  №178_________________________________________



 

 

досконалістю обліку електроенергії.  
В остаточному підсумку вартість спо-

житої електроенергії оплачує населення кра-
їни, оскільки є основними користувачами 
продукції кінцевого споживання, до якої 
опосередковане входить вартість електро-
енергії, яка включається до вартості продук-
ції проміжного споживання. Це забезпечує 
економічну ефективність виробництва, роз-
поділу й обміну, а також використання елек-
троенергії не побутовими споживачами, та 
покриває витрати на реконструкцію й мо-
дернізацію основних засобів і екологію в 
електроенергетиці України. 

Таким чином, вартість спожитої елек-
троенергії є єдиним критерієм суспільної 
ефективності електроенергетики, який по-
єднує її зовнішню й внутрішню економічну, 
соціальну і екологічну складову в сфері ви-
робництва, розподілу, й обміну, та спожи-
вання. Встановлений між ними зв’язок до-
зволяє розробити методичний підхід до її 
комплексної оцінки, збалансований за усіма 
видами ефективності, що є напрямком по-
дальших досліджень. 
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Определены общие технологические и организационно-экономические особенности 

функционирования электроэнергетики и выявлена их специфика в национальной экономике 
Украины. Oбоснован единый критерий общественной эффективности электроэнергетики, c  
помощью которого установлена связь специфических особенностей функционирования 
электроэнергетики Украины с видами ее общественной эффективности в сфере производ-
ства, распределения, обмена и потребления электроэнергии. 

Ключевые слова: электроэнергия, технология, оптовый рынок, цена, тариф, обществен-
ная эффективность, производство, распределение, обмен, потребление. 
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General technological and business specific features of the electric-power industry operation 
are determined; its specific character in the national economy of Ukraine is identified. A single cri-
terion of public efficiency of electric-power industry is justified. The relationship between specific 
particularities of the electric-power industry operation and the types of its public efficiency in 
sphere of production, distribution, exchange and consumptions is determined with the help of this 
criterion. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕХАНІЗМІ 
УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
А. А. Ващенко, аспірант, ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних 

технологій», ann.vaschenko@outlook.com 
 

У статті досліджується ефективність виробничо-господарської діяльності та її місце в ме-
ханізмі управління промисловими підприємствами. Проаналізовано  ефективність вироб-
ничо-господарської діяльності та процес управління ефективністю. Обґрунтовано взає-
мозв’язок між управлінням ефективністю та управлінням діяльністю підприємства. Визначе-
но методи оцінки ефективності діяльності підприємства. 

Ключові слова: ефективність, виробничо-господарська діяльність, управління, результат, 
оцінка, підприємство, прибутковість. 

 
Постановка проблеми. Трансформація 

економічних відносин в Україні диктує нові 
підходи до управління підприємствами. 
Оскільки сучасні умови господарювання, 
жорстка конкуренція вимагає від підприєм-
ців зважених управлінських рішень, побудо-
ви раціонального функціонування підприєм-
ства – необхідно реально оцінювати ефек-
тивність його діяльності. Розвиток ринкових 
відносин зумовлює необхідність вирішення 
проблеми підвищення ефективності діяль-
ності підприємств, що сприяло б зростанню 
їх конкурентоспроможності на внутрішньо-
му і зовнішньому ринках. Важливим є побу-
дова адекватної системи показників оцінки, 
які всебічно характеризують ефективність 
використання усіх видів ресурсів, ефектив-
ність політики ціноутворення, ефективність 
політики формування та використання при-
бутку. Таким чином, проблема підвищення 
ефективності виробничо-господарської ді-
яльності посідає важливе місце серед акту-
альних проблем в економіці і вимагає по-
дальшого розвитку теоретичної та методич-

ної бази. 
Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Сьогодні поняття «ефективність ви-
робничо-господарської діяльності» є одним 
із найпоширеніших та досліджується багать-
ма вітчизняними та зарубіжними фахівцями, 
такими, як  С. В. Мочерний [1], , Л. Г. Мель-
ник [2], Н. Г. Метеленко [3], Г. А Семенов 
[6], В. І. Кулаков [7], О. С. Іванілов [8], А. В. 
Куценко [9], І. Бойчик [10] та інші. В своїх 
працях вони досліджують економічні кате-
горії «ефективність», «управління», методи 
оцінки ефективності, методи та функції 
управління ефективністю. Проте аналіз ефек-
тивності виробничо-господарської діяльності 
підприємства, її оцінка та визначення її місця 
в складному механізмі управління підприєм-
ством потребує подальшого розвитку теоре-
тичної та методичної бази. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є дослідження економічної кате-
горії «ефективність виробничо-госпо-
дарської діяльності» та визначення її місця в 
механізмі управління промисловим підпри-
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ємством. 
Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Багато науковців досліджує та дає 
своє визначення категорії «ефективність». 
Так, С. В. Мочерний вважає, що це здатність 
приносити ефект, результативність процесу, 
проекту тощо, які визначаються як відно-
шення ефекту, результату до витрат, що за-
безпечили цей результат [1, с. 508]. Є. Брагін 
визначає ефективність як відношення отри-
маного ефекту (результату) і витрат різного 
роду ресурсів (матеріальних, трудових, фі-
нансових, інформаційних) на його досягнен-
ня. К. С. Салига також досліджує економічну 
ефективність господарської діяльності під-
приємства. Він вважає, що оцінка ефектив-
ності діяльності підприємства є завершаль-
ним етапом фінансового й управлінського 
аналізу. Пол Хейне ж ототожнює поняття 
«ефективність», «економічність» та «резуль-
тативність».  

Таким чином, більшість науковців ви-
значають ефективність діяльності підприєм-
ства як відношення результату (ефекту) до 
витрат, завдяки яким його отримали. Ефек-
тивність показує не сам результат, а те, якою 
ціною він був досягнутий. Тому ефектив-
ність найчастіше характеризується віднос-
ними показниками, що розраховуються на 
основі двох параметрів – результату і витрат 
[2, с. 245]. І узагальнити механізм визначен-
ня ефективності можна буде таким співвід-
ношенням [3, с. 165]: 

      Еф=E/В,                       (1) 
де Еф – ефективність; 
Е – ефект (результати); 
В – витрати (ресурси). 
З вище викладеного матеріалу ми ба-

чимо, що економічна ефективність – це вид 
ефективності, що характеризує результатив-
ність діяльності підприємства, особливістю 
якого є вартісний характер засобів (видатків, 
витрат) досягнення цілей (результатів). 

Дослідження процесу управління ефек-
тивністю на промислових підприємствах пе-
редбачає необхідність визначення поняття 
«управління виробничо-господарською дія-
льністю». В Господарському кодексі України 
під господарською діяльністю розуміється 
діяльність суб’єктів господарювання у сфері 
суспільного виробництва, спрямована на ви-

готовлення та реалізацію продукції, вико-
нання робіт чи надання послуг вартісного 
характеру, що мають цінову визначеність [4]. 
На думку авторів [5, с.23], виробничо-
господарська діяльність – це організаційно-
економічний процес пошуку і використання 
можливостей виробництва, обміну та розпо-
ділу продукту відповідно до поставлених ці-
лей та завдань. Г. А. Семенов вважає, що ви-
робничо-господарська діяльність – еконо-
мічна система, яка має об’єкти подвійної 
природи. З одного боку, це елементи, що ви-
значають виробничо-технічну структуру ор-
ганізації, знаряддя й предмети праці, а також 
технологічні правила, що регламентують 
процеси виробництва, розподіл продукції, 
проведення досліджень і розробок. З іншого 
– це чинники, що визначають соціально-
економічну структуру організації, фахову 
підготовленість і спроможність до трудової 
діяльності учасників, їх соціальні сукупності 
(колективи, робочі групи, відділи), характер 
розподілу повноважень і відповідальності 
між працівниками, групами, колективами у 
процесі прийняття управлінських рішень та 
їх неформальні відносини [6]. 

В. І. Кулаков стверджує, що під ви-
робничо-господарською діяльністю слід 
вважати діяльність з впорядкування, взаємо-
узгодження роботи та реалізації покладених 
функцій сукупності елементів і частин, в хо-
ді постійного взаємозв'язку з метою ство-
рення (виробництва) певної продукції, вико-
нання робіт або надання послуг, підпорядку-
вання кожного елемента системи спільній 
меті [7]. Таким чином, зрозуміло, що вироб-
ничо-господарська діяльність супроводжу-
ється процесом використання сукупності ре-
сурсів і від того, наскільки оптимально ви-
користовуються ресурси, залежить ефектив-
ність цієї діяльності. 

Будь-яка діяльність, в тому числі і ви-
робничо-господарська, потребує організації 
та управління. Управління в широкому ро-
зумінні – це діяльність, спрямована на коор-
динацію роботи інших людей (трудових ко-
лективів), яка є складною системою. Процес 
управління підприємством передбачає дифе-
ренціацію та координацію управлінської ді-
яльності за виконуваними функціями, до 
яких відносяться [8]: 

– планування; 
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– організація; 
– мотивація; 
– контроль. 
Процес управління являє собою суму 

усіх функцій щодо об’єкта управління. Вони 
зумовлені кооперацією і поділом праці все-
редині управлінського персоналу, і ним влас-
тиве замкнене коло підфункцій, які поєднані 
спільністю значення і відіграють певну роль 
в управлінській діяльності. [9] 

Тобто, процес управління – безпе-
рервна взаємодія та координація дій персо-
налу по виконанню функцій управління, що 
дає змогу досягти мети господарської діяль-
ності. Управління розглядається як процес, 
тому це потік безперервних дій (управлін-
ських функцій), а не одноразове рішення.  

Таким чином, управління виробничо-
господарською діяльністю, на наш погляд, 
це комплекс заходів з планування, організа-
ції, мотивації, контролю виробничо-
господарської діяльності з метою підвищен-
ня її ефективності у довгостроковій перспек-
тиві, а також цілеспрямована дія на колектив 
робітників з метою досягнення цілі вироб-
ництва. 

Ефективність виробничо-господарської 
діяльності, на нашу думку, є, свого роду, кін-
цевим показником вдалого (невдалого) 
управління цією діяльністю. 

Управління ефективністю виробничо-
господарською діяльністю – складова проце-
су управління підприємства в цілому і спи-
рається на загальні управлінські функції. 

На думку автора А. В. Куценко, забез-
печення процесу управління ефективністю 
діяльності підприємства визначає низку ви-
мог до нього, а саме [9, с.23]: 

– інтегрованість загальної системи
управління діяльністю підприємства; 
– комплексний характер формування
управлінських рішень; 
– високий динамізм управління;
– багатоваріантність підходів до розроб-
ки окремих управлінських рішень; 
– орієнтованість на стратегічні цілі  роз-
витку підприємства. 
Також, окрім виконання вищезазначе-

них функцій та вимог управління ефективні-
стю виробничо-господарської діяльності по-
винно відповідати основним принципам 
управління, таким як: цілеспрямованість, 

спланованість, компетентність, дисципліна, 
стимулювання, ієрархічність, взаємозалеж-
ність, економічність, оптимальність, плано-
вість та єдність цілей, тощо. 

Виконання цих вимог та відповідність 
принципам управління дозволяє підприєм-
ству без перешкод здійснювати управління 
ефективністю діяльності та адаптувати його 
відповідно до поставлених цілей. 

Досягнення ж поставлених підприєм-
ством цілей неможливо здійснити без вико-
нання певних завдань. Управління ефектив-
ністю діяльності підприємства повинно ви-
рішувати завдання [9, с.19], які б забезпечу-
вали досягнення головної мети управління 
ефективністю діяльності підприємства, а са-
ме максимізації прибутку від ефекту та міні-
мізації витрат на цей ефект (рис.1). Всі за-
вдання управління пов’язані між собою та 
спрямовані на досягнення поставлених ці-
лей, виконуються вони завдяки основним 
методам управління. Передусім необхідно 
обрати оптимальний метод управління від-
повідно до поставлених цілей. Це дає змогу 
прийняти управлінські рішення та реалізову-
вати поставлені завдання. Управлінські рі-
шення передбачають пошук найбільш ефек-
тивного й раціонального варіанта для досяг-
нення кінцевого результату.  

Контроль управління ефективністю ді-
яльності промислового підприємства дає 
змогу здійснити моніторинг та аналіз проце-
су управління, виявити сильні та слабкі сто-
рони, що, в свою чергу, є основою для по-
дальшого регулювання процесу управління. 

Слід зауважити, що здійснення управ-
ління ефективністю діяльності підприємства, 
виконання вищезазначених завдань, прий-
няття управлінських рішень потребує форму-
вання інформативної бази. Тобто, передусім 
необхідно визначити та оцінити ефектив-
ність діяльності підприємства. 

Завдання визначення ефективності ви-
никає в різних ситуаціях, його раціональне 
вирішення в конкретних умовах передбачає 
застосування тих або інших підходів чи ме-
тодик. На практиці відсутність чітких вимог 
до методики оцінки ефективності діяльності 
підприємства може призвести до похибки у 
розрахунках, що може спричинити погір-
шення діяльності підприємства. Тому ця 
проблема є досить актуальною і потребує  
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подальших наукових досліджень. 

ки ефективності виробничо-господарської 
діяльності. Одні – прибічники побудови ін-
тегрального показника, інші – системи пока-
зників. На нашу думку, побудова інтеграль-
ного показника є досить складним методом і 
включає в себе безліч вхідних параметрів, 
що ускладнює розрахунки, тому доцільніше 
використовувати системний метод.  Система 
показників дозволяє всебічно оцінити 
ефективність роботи підприємства та 
результати використання витрачених ресур-
сів, проаналізувати сумарний ефект різних її 
структурних підрозділів та напрямків діяль-
ності. Системний підхід дозволяє адаптувати 
систему показників ефективності для проми-
слових підприємств, що в свою чергу надає 
змогу своєчасно та адекватно оцінити ефек-
тивність діяльності підприємства на всіх 
стадіях роботи і на всіх проміжках часу.  Це 
дозволяє виявити переваги та недоліки полі-
тики підприємства і, на основі отриманих 
результатів, дозволяє розробити певні заходи 
для підвищення ефективності діяльності 
промислового підприємства. 

Таким чином, для оцінки ресурсів, що 
забезпечують господарську діяльність, та 
ефективність їх використання необхідна сис-
тема показників, які надають змогу всебічно 
проаналізувати ефективність роботи підпри-
ємства. На нашу думку, при формуванні сис-
теми показників ефективності господарської 
діяльності, доцільно дотримуватись таких 
принципів: 

 забезпечення органічного взаємозв'яз-
ку критерію і системи конкретних показни-
ків ефективності діяльності; 

 відображення ефективності викорис-
тання всіх видів використаних ресурсів; 

 можливість застосування показників 
ефективності під управлінням різними лан-
ками виробництва для підприємства (діяль-
ність у організації); 

 виконання провідними показниками 
стимулюючої функції у процесі використан-
ня наявних резервів зростання ефективності 
виробництва. 

Процес виміру очікуваного чи досягну-
того рівня ефективності діяльності під-
приємства методологічно пов’язаний, перед-
усім, з визначенням відповідного критерію і 

формуванням відповідної системи показни-
Науковці пропонують різні методи оцін-   ків. 

На нашу думку, оцінка управління ефек-
тивністю діяльності підприємства повинна 
відповідати критеріям відповідності отрима-
ного результату і цілям, які були поставлені, 
економічності отримання ефекту та максимі-
зації прибутку підприємства від отриманого 
результату. 

Багато науковців пропонують свою 
класифікацію показників ефективності ви-
робничо-господарської діяльності підприєм-
ства. На нашу думку, більш повну класифі-
кацію пропонує І. Бойчик [10], також власну 
класифікацію пропонують і інші автори: Л. 
Мельник, Г. В. Савицька, Ю. Г Левченко, Н. 
А. Шекмар та інші. Запропонована система 
показників ефективності виробничо-гос-
подарської діяльності відповідає відзначе-
ним принципам та поділяється на групи 
(рис.2). Кожна з цих груп включає в себе 
конкретні абсолютні чи відносні показники, 
які характеризують загальну ефективність 
ведення господарства чи ефективність вико-
ристання окремих видів ресурсів. 

Узагальнюючі показники дають змогу 
оцінити результативність діяльності підпри-
ємства в цілому. В свою чергу, це дозволяє 
приймати рішення та реалізовувати заходи, 
спрямовані на удосконалення або трансфор-
мацію діяльності підприємства на рівні ви-
щої ланки управління. 

Показники ефективності дозволяють 
оцінити та обґрунтувати вибір ресурсів для 
досягнення конкретних цілей та допомага-
ють зробити вибір напрямів розвитку діяль-
ності конкретного підприємства. Обрані по-
казники дають можливість обґрунтувати рі-
шення з удосконалювання окремих компо-
нентів виробничих процесів. 

Показники ефективності використання 
ресурсів виробництва характеризують окремі 
сторони діяльності підприємства. Аналіз всіх 
цих показників дозволяє виявити основні 
проблеми, а головне, їх причини та своєчас-
но прийняти потрібні рішення на окремих 
стадіях виробничо-господарської діяльності. 

Згрупована сукупність показників ефек-
тивності виростання ресурсів підприємства 
дозволяють розрахувати узагальнюючі показ-
ники (рис. 2). 
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Кінцевий результат роботи підприєм-
ства оцінюється рівнем ефективності його го-
сподарської діяльності: загальним обсягом 
одержаного прибутку та в розрахунку на 
одиницю ресурсів [8], тому вимірювання 
ефективності використання ресурсів є важ-
ливим етапом на шляху до підвищення ефек-
тивності виробничо-господарської діяльнос-
ті. Прибутковість є головною умовою пода-
льшого розширення виробництва, його тех-
нологічного вдосконалення. Майже в  кож-
ній групі запропонованої системи показників 
ефективності діяльності підприємства є по-
казники рентабельності (прибутковості) , що 
вказує на їх провідну роль в оцінці ефектив-
ності діяльності підприємства.  
На нашу думку, рентабельність, як  віднос-
ний показник прибутковості підприємства, – 
основний показник ефективності діяльності 
підприємства. Адже, щоб зробити висновок 
про рівень ефективності господарювання, 
отриманий прибуток необхідно порівняти з 
понесеними витратами або активами, які за-
безпечують підприємницьку діяльність. 

На нашу думку, рентабельність, як  від-
носний показник прибутковості підприєм-
ства, – основний показник ефективності дія-
льності підприємства. Адже, щоб зробити 
висновок про рівень ефективності господа-
рювання, отриманий прибуток необхідно по-
рівняти з понесеними витратами або актива-
ми, які забезпечують підприємницьку діяль-
ність.  

Рентабельність має декілька модифіко-
ваних форм, залежно від того, які саме при-
буток і ресурси  використовують у розрахун-
ках. Проте виділяють дві основні групи по-
казників рентабельності: рентабельність ін-
вестицій (капіталу) та рентабельність прода-
жів (продукції). Завдяки показникам, що 
входять до цих груп, можна оцінити ефек-
тивність всіх видів ресурсів підприємства, 
політику ціноутворення, ефективність фор-
мування прибутку. 

Тобто, комплексна оцінка ефективності 
діяльності підприємства дозволяє виявити 
фактори впливу на неї, проаналізувати адек-
ватність прийнятих управлінських рішень та 
дає змогу коригувати процес управління 
ефективністю.  

Висновки. Таким чином, ефективність 
виробничо-господарської діяльності доціль-

но характеризувати як кінцевий результат 
використання ресурсів (праці, капіталу, зем-
лі, матеріалів, енергії, інформації) у вироб-
ництві різних товарів та послуг.  

Управління ж ефективністю виробни-
чо-господарської діяльності представляє 
складний, комплексний процес регулювання 
виробничо-господарської діяльності, що має 
на меті досягнення підприємством заданих 
цілей за таких умов, при яких прибуток від 
діяльності підприємства перевищував би ви-
трати, що забезпечили цю діяльність. Здій-
снення процесу управління ефективністю ді-
яльності підприємства можливе тільки на 
основі результатів оцінки та вимірювання 
ефективності. Комплексний підхід до оцінки 
ефективності діяльності підприємства дає 
змогу розробити заходи з підвищення ефек-
тивності діяльності та запропонувати ін-
струментарій вимірювання ефективності ви-
користання сукупного потенціалу промисло-
вого підприємства, що є актуальним, особ-
ливо сьогодні, коли підприємства працюють 
в умовах обмеженості фінансових ресурсів 
та потребують розробки заходів з економії 
матеріальних витрат.  

Головне завдання в управлінні під-
приємством – співвідношення витрат і дохо-
дів, що дозволяє виявити оптимальність ви-
користання сукупних ресурсів і, у разі при-
бутковості, надає можливість здійснювати 
розширене відтворення та сприяти зростан-
ню конкурентоспроможності підприємства. 
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The effectiveness of the economic activities and their place in the mechanism of industrial en-
terprise management is examined. «Effectiveness» as an economic category, the effectiveness of the 
economic activities and performance management are analysed. The relationship between perfor-
mance management and management of the company is grounded. The methods of evaluating the 
effectiveness of the company are defined. 
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У статті визначено сутність фінансової стійкості підприємства та обґрунтовано її скла-

дові. Розглянуто альтернативні критерії оптимізації при формуванні оптимальної програми 
фінансування. Запропоновано економіко-математичну модель, що спрямована на мінімізацію 
вартості залучення одиниці ресурсів та  забезпечує необхідний рівень фінансової стійкості 
підприємства за рахунок виконання системи обмежень. 

Ключові слова: фінансові ресурси, джерела фінансування, власний капітал, залучений 
капітал, фінансова стійкість, економіко-математичне моделювання, критерій оптимальності, 
програма фінансування. 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови 

функціонування вітчизняних підприємств, 
які відзначаються зростанням конкуренції 
на внутрішніх і зовнішніх ринках та підви-
щенням динамічності змін у всіх сферах ді-
яльності, обумовлюють необхідність удос-
коналення технологічних процесів, онов-
лення техніки, впровадження в виробництво 
якісних видів продукції, реалізації іннова-
ційних проектів. Безумовно, ці перетворення 
потребують значних обсягів фінансування. 
Фінансовий ринок пропонує сьогодні різно-
манітні зовнішні джерела та інструменти 
фінансування, які суттєво відрізняються 
умовами їх залучення та використання. Це, з 
одного боку, створює підґрунтя для розвит-
ку підприємств при нестачі власних ресурсів 
і надає можливості вибору найбільш прий-
нятного варіанту. З іншого боку, поширення 
використання позикового капіталу обумов-
лює виникнення фінансових ризиків та зни-
ження фінансової стійкості підприємств. Та-
ким чином, ретельний аналіз джерел фінан-
сування з урахуванням різних критеріїв та 
визначення оптимальної комбінації фінан-
сових ресурсів у кожному конкретному ви-
падку і досі залишається дуже актуальною 
науковою проблемою, яка не має однознач-
ного вирішення та представляє  великий 
практичний інтерес. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблема різнобічної оцінки фінан-
сових ресурсів  завжди була в полі зору за-
кордонних фінансистів [1, 2]. Останнім ча-
сом вітчизняні науковці, приділяючи підви-
щену увагу раціональному формуванню та 
використанню фінансових ресурсів, зробили 
значний внесок в рішення таких питань як: 
фінансове планування, оцінка вартості дже-
рел фінансування, формування фінансової 
стратегії, обґрунтування оптимального фі-
нансового портфелю і т. і. [3–7]. Таким чи-
ном має місце подальший розвиток фінансо-
вої науки в цьому напрямку.  

Незважаючи на вищезазначене, на наш 
погляд, існують задачі, які не можуть мати 
кінцевого однозначного вирішення і потре-
бують безперервних досліджень і удоскона-
лень. Наявність таких задач обумовлена 
стрімким розвитком фінансового ринку, 
зміною нормативно-законодавчої бази, про-
цесами глобалізації та розширенням доступу 
до закордонних джерел, розвитком елек-
тронних технологій, які створюють нові   
можливості використання статистичних та 
економіко-математичних методів і т. і. Саме 
до таких задач відноситься оптимізація фі-
нансування діяльності підприємства.  

Формулювання мети статті. Метою 
статті є аналіз можливих джерел отримання 
фінансових ресурсів, обґрунтування крите-
рію оптимізації та формування економіко-
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математичної моделі оптимального фінан-
сування діяльності підприємства з ціллю за-
безпечення його фінансової стійкості. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Під фінансовою стійкістю підприєм-
ства ми розуміємо його можливість в пов-
ному обсязі забезпечувати своєчасне вико-
нання фінансових зобов’язань, здійснювати 
поточну діяльність та  розвиток за рахунок 
власних і залучених джерел при збереженні 
раціональної структури капіталу та підтрим-
ці його фінансової незалежності. Основ-
ними складовими фінансової стійкості під-
приємства є: 
– прибутковість та рентабельність діяльнос-
ті підприємства; 
– ліквідність активів та раціональна струк-
тура активу балансу; 
– платоспроможність підприємства;
– збалансованість та достатність грошових
потоків; 
– ефективність використання оборотних
коштів; 
– фінансова незалежність підприємства.

Вибір раціонального способу фінансу-
вання підприємства має великий вплив як на 
фінансову стійкість, так і на ефективність 
його функціонування в цілому. По-перше, 
цей вплив пов’язаний з різною вартістю 
джерел фінансування, які визначають розмі-
ри фінансових витрат, підвищення собівар-
тості продукції і, як наслідок, зменшення 
прибутку та рентабельності. По-друге, фі-
нансування за рахунок зовнішніх джерел 
погіршує структуру пасиву балансу та приз-
водить до зменшення незалежності підпри-
ємства. По-третє, знижується рівень плато-
спроможності підприємства, що при не-
сприятливих обставинах може призвести до 
виникнення кризової ситуації або ініціації 
процедури банкрутства в разі невиконання  
підприємством своїх фінансових зобо-
в’язань протягом трьох місяців з моменту 
настання терміну їх виконання. Таким чи-
ном, процес фінансування діяльності під-
приємства повинен базуватись на ретельно-
му аналізі альтернативних джерел, оцінці їх  
вартості та умов використання, виборі най-
більш прийнятного варіанта фінансування.  

З нашої точки зору процес фінансу-
вання діяльності підприємства може бути 
представлений у вигляді наступних взаємо-

пов’язаних етапів: 
– визначення потреб у фінансуванні в окремі
часові періоди з урахуванням цілей, завдань, 
проектів підприємства; 
– виявлення переліку можливих джерел фі-
нансування, визначення умов та можливос-
тей їх використання; 
– оцінка вартості та аналіз джерел фінансу-
вання з метою визначення  прийнятності їх 
включення  у програму фінансування; 
– обґрунтування критерію оптимальності;
– розробка економіко-математичної моделі
оптимізації фінансування діяльності підпри-
ємства; 
– формування оптимальної програми фінан-
сування підприємства. 

Під оптимальною програмою фінансу-
вання підприємства ми розуміємо таку су-
купність чітко визначених  сум грошових 
коштів, які отримані із конкретних джерел з 
деталізацією як по періодам надходження, 
так і по періодам повернення (при викорис-
танні залучених джерел), які забезпечують 
фінансування в повному обсязі згідно з ви-
значеними потребами  при мінімізації вар-
тості  фінансових ресурсів та виконанні 
встановлених умов та обмежень, в тому 
числі обмежень по підтримці на достатньо-
му рівні фінансової стійкості підприємства. 

Для забезпечення коректного підходу 
до формування такої програми обґрунтовані 
наступні пропозиції. 

По-перше, для повного врахування 
всіх витрат фінансування необхідно розгля-
дати їх комплексну вартість. Під комплекс-
ною вартістю фінансування ми розуміємо 
загальну суму коштів, які виплачуються за 
користування певним обсягом залучених 
фінансових ресурсів на протязі терміну їх 
використання. Таким чином, комплексна  
вартість фінансування є показником, в яко-
му необхідно виділяти наступні елементи: 
– прямі витрати, що включають безпосеред-
ню плату за користування позиковими кош-
тами (ПВ), до яких відносяться процентні 
платежі по банківських кредитах, векселях, 
облігаціях, дивіденди по акціях та ін.; 
– додаткові витрати, що пов’язані із залу-
ченням фінансування (ДВ). Вони можуть 
включати витрати на страхування застави (у 
випадках, коли вона передбачена), комісію 
банку, емісійні витрати,  витрати на нотарі-
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альне оформлення договору фінансування, 
придбання або виготовлення бланків цінних 
паперів та інші витрати, пов’язані з оплатою 
супутніх послуг та ін. 

Різні джерела фінансування мають 
свою специфіку, яка знаходить прояв і в ме-
тодиці визначення перелічених вище еле-
ментів вартості. Характеристика елементів 
вартості  найбільш поширених джерел фі-
нансування та оцінка елементів їх вартості 
наведена у табл. 1. 

Таблиця 1 
Характеристика прямих та додаткових ви-

трат фінансування з різних джерел 
Джерело фі-
нансування 

Прямі витрати  
(ПВ) 

Додаткові 
витрати (ДВ) 

1. Функціо-
нуючий ак-
ціонерний 

капітал 

Виплата дивідендів 
- 

2. Залучення
додаткового 
акціонерного 

капіталу 

Виплата дивідендів Витрати на емісію 
акцій , рекламу та 

ін. 

3. Банківсь-
кий кредит 

Проценти по кре-
диту 

Витрати на страху-
вання застави, 

комісія банку, по-
слуги нотаріуса та 

ін. 
5.Факторинг Плата, що передба-

чена, встановленою 
процентною став-
кою задоговором 

факторингу 

Комісія банку та ін.

6. Вексель Плата, яка обумов-
лена дисконтною 

ставкою проведен-
ня вексельних 
розрахунків 

Витрати на випуск, 
реєстрацію цінних 

паперів та ін. 

7. Облігації В залежності від
виду облігації 

проценти або дис-
конт 

Витрати на емісію, 
рекламу та ін. 

8.Фінансовий
лізинг 

Авансовий лізин-
говий платіж та 

періодичні лізинго-
ві платежі 

Сума витрат на 
страхування пред-
мету оренди та ін. 
(залежно від умов 

договору) 

Для забезпечення коректності визна-
чення розміру прямих  та додаткових витрат 
слід враховувати  джерела їх фінансування. 
Прямі витрати, що формуються як процент-
ні платежі за користування запозиченим ка-
піталом (проценти по банківських кредитах, 
облігаціях та ін.), згідно діючого законодав-

ства відносяться на собівартість виготовле-
ної продукції. Таким чином, ця складова по-
винна бути обов’язково скоригована на по-
датковий коректор і визначатиметься як: 

),Н1()СЗП(ПВ              (1) 

де ПВ – сума прямих витрат, пов’язаних 
з використанням позикового капіталу, грош. 
од.;  

П – процентна ставка, яка визначена 
договором залучення позикового капіталу із 
конкретного джерела, %; 

СЗ – сума залучення позикового капі-
талу із конкретного джерела, грош. од.; 

Н – ставка податку на прибуток, част-
ка од. 

Що до додаткових витрат, то в силу їх 
різноманітності кожний вид потрібно роз-
глядати окремо. Більшість з них також, як 
правило, відносяться до окремих статей со-
бівартості продукції, і їх розрахунок буде 
відбуватись аналогічним чином. Якщо ж 
джерелом фінансування виступає прибуток, 
врахування податкового коректору не по-
трібно. 

По-друге, коректність оцінки вартості 
фінансування забезпечується  через ураху-
вання зміни вартості грошей у часі. Прове-
дений аналіз традиційних підходів до такої 
оцінки дозволяє стверджувати, що вони, як 
правило, передбачають її здійснення станом 
на певний момент часу. Цілком очевидно, 
що на практиці всі грошові потоки, які 
пов’язані з фінансуванням, здебільшого не є 
одноразовими, а мають певну періодичність 
впродовж  певного терміну. Це в повній мірі 
відноситься як до залучення ресурсів (пози-
тивних грошових потоків), так і до їх повер-
нення (від’ємних грошових потоків). Таким 
чином, для забезпечення об’єктивності оцін-
ки фінансових потоків необхідно коректно 
враховувати графік їх розподілу у часі та 
здійснювати дисконтування. При цьому в 
різні періоди часу доцільно використовува-
ти різні ставки дисконтування, рівень яких 
обумовлюється та диференціюється відпо-
відно до змін зовнішнього середовища та 
вартості ресурсів фінансового ринку.  

По-третє, дуже важливим є обґрунту-
вання критерію оптимізації, який викорис-
товується при формуванні оптимального 
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портфелю. В якості такого критерію можуть 
розглядатись: мінімум загальної вартості 
сукупності джерел фінансування, максимум 
прибутку, максимум ефективності фінансу-
вання і т. п.  

Відносно критеріїв максимум прибут-
ку та максимум ефективності фінансування 
слід зазначити, що вони є дуже привабли-
вими, оскільки зорієнтовані на отримання 
максимального результату та найбільшу 
ефективність функціонування підприємства. 
Але такі важливі узагальнені результати, як 
правило, отримуються не тільки у зв’язку з 
раціональністю фінансування, а й за рахунок 
ефективності тих проектів та заходів, що 
фінансуються. Вони також в значній мірі 
знаходяться під впливом факторів зовніш-
нього середовища. Таким чином, при вико-
ристанні узагальнених критеріїв дуже ймо-
вірним є слабкий вплив оптимізації фінан-
сування на отриманий результат. Внаслідок 
вищезазначеного, в якості критерію оптимі-
зації при розробці програми фінансування 
найчастіше розглядається мінімум загальної 
вартості фінансування із усіх джерел. Але 
цей зрозумілий критерій є прийнятним лише 
для умов, коли кошти залучаються на неве-
ликий відрізок часу, що не потребує приве-
дення грошових потоків до одного терміну.  

При розгляді програми фінансування 
на термін, що перебільшує один рік, та на-
явності різних схем погашення боргу більш 
коректним, на наш погляд, буде вибір такого 
варіанту, при якому мінімальною буде вар-
тість одиниці залучених ресурсів з враху-
ванням терміну їх залучення та відповідним 
дисконтуванням. З огляду на вищезазначене, 
ми вважаємо найбільш обґрунтованим кри-
терій оптимальності, який дозволяє забезпе-
чити максимально ефективне фінансування 
діяльності підприємства за рахунок мінімі-
зації вартості одиниці коштів, що викорис-
товуються. 

Для вибору сукупності найменш ви-
тратних джерел та формування оптимальної 
програми фінансування діяльності підпри-
ємства розроблена наступна  економіко-ма-
тематична модель. Критерієм оптимальності 
є показник удільної вартості фінансування 
діяльності підприємства (Ф). Цільова функ-
ція моделі полягає в його мінімізації: 
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де Хij – обсяг фінансування, що залу-
чається з i-го джерела в j-ий період часу, 
грош. од.; 

ПВij – сума прямих виплат за користу-
вання грошовими коштами, що залучаються 
з i-го джерела, в j-ий період часу, грош. од.; 

ДВij  – сума додаткових виплат, 
пов’язаних із залученням грошових коштів з 
i-го джерела, в j-ий період часу, грош. од.; 

dj – коефіцієнт дисконтування в j-ий 
період часу. 

В якості основних обов’язкових обме-
жень цієї моделі виступають:  
– забезпечення фінансування всіх напрямів 
діяльності підприємства в повному обсязі в 
кожний період часу: 
 





n

1i
jij T,1jЗПx ,   (3) 

 
де ЗПj – загальна потреба в фінансових 

ресурсах в j-ий період часу, грош. од.; 
– ліміт можливості залучення фінансових 
ресурсів з кожного джерела: 
 

ijij МЛx      Т,1jn,1і  ,  (4) 
 

де МЛij – можливий обсяг залучення 
фінансових ресурсів з і-го джерела в j-ий 
період часу, грош. од. 

При використанні моделі (2) – (4) най-
більш ефективним і, відповідно, приоритет-
ним буде такий варіант фінансування, який 
характеризується мінімальною вартістю за-
лучення одиниці ресурсів при виконанні на-
ступних обмежень: 
– загальна сума залучення фінансових ре-
сурсів  усіх джерел впродовж встановленого 
періоду повинна відповідати потребі в цих 
ресурсах; 
– обсяг залучення фінансових ресурсів з  
кожного окремого джерела впродовж відпо-
відного періоду не може перевищувати 
встановленого на цей період ліміту. 

Застосування такої моделі дає можли-
вість моделювати варіанти фінансування 
при використанні альтернативних джерел та 
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формувати оптимальну структуру фінансу-
вання з огляду на її вартість. В той же час 
вибраний варіант фінансування може по-
гіршити структуру капіталу, призвести до 
різкого зростання долі залучених коштів, а 
також можливості значної залежності від 
одного позичальника. Такі обставини обу-
мовлюють підвищення ризиків та створю-
ють загрози фінансовій стійкості суб’єкта 
господарювання. 

Для забезпечення бажаного рівня фі-
нансової стійкості підприємства запропоно-
вана модель (2) – (4) повинна бути доповне-
на наступними додатковими обмеженнями:  

а) по досягненню необхідного рівня 
фінансової незалежності;  

б) по не перевищенню залежності від 
одного позичальника чи одного джерела фі-
нансування. 

Рівень фінансової незалежності оціню-
ється коефіцієнтом, який становить собою 
відношення суми власних коштів, що вико-
ристовуються для фінансового забезпечення 
діяльності підприємства, до залучених: 

 

,
ЗК
ВККФ                       (5) 

 
де КФ – коефіцієнт фінансової незале-

жності, частка од; 
ВК – сума власного капіталу підпри-

ємства, грош. од.; 
ЗК – сума  позикового капіталу під-

приємства, грош. од. 
В літературних джерелах рекоменду-

ється, щоб значення цього коефіцієнта пере-
вищувало одиницю. Але в умовах конкрет-
ного підприємства воно визначається полі-
тикою власників та топ-менеджерів і в разі 
необхідності підтримки чи підвищення фі-
нансової стійкості може перевищувати ре-
комендований рівень. Але слід розуміти, що 
встановлення більш жорстких умов до кое-
фіцієнта фінансової незалежності обмежує 
можливості підприємства по використанню 
позикового капіталу і тим самим може 
стримувати його розвиток. У зв’язку з вище-
зазначеним, якщо підприємство впевнено в 
можливості виконання всіх фінансових зо-
бов’язань та має високий рівень платоспро-
можності і високу ліквідність активів рівень 
цього коефіцієнту може бути прийнятим 

меншим одиниці. 
Таким чином, обмеження по досягнен-

ню необхідного рівня фінансової стійкості 
буде мати наступний вигляд: 
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де ВК – сума власного капіталу під-

приємства, грош. од; 
ЗКб – сума залученого капіталу під-

приємства по балансу на дату, що передує 
додатковому фінансуванню, грош. од.; 

Хij – обсяг фінансування (додатково-
го), що залучається з i-го джерела в j-ий пе-
ріод часу, грош. од.; 

Т1  –  фіксований період залучення 
коштів та формування фінансової звітності 
підприємства (наприклад, рік); 

РФ – встановлений на підприємстві 
коефіцієнт фінансової незалежності, який на 
думку керівників підприємства та експертів-
аналітиків дозволяє підтримувати достатній 
рівень його фінансової стійкості, частка од. 

Застосування цього обмеження гаран-
тує відбір тих джерел фінансування, при ви-
користанні яких забезпечуватиметься необ-
хідний рівень співвідношення власних і по-
зикових коштів підприємства впродовж 
всього планового періоду Т1. Якщо фінан-
сування здійснюється на протязі декількох 
років, в оптимізаційній моделі необхідно 
використання такої кількості обмежень, яка 
відповідає терміну фінансування. 

Наряду з обмеженням (6), яке базуєть-
ся на контролі коефіцієнта фінансової неза-
лежності, або замість нього, може бути за-
проваджено контроль коефіцієнта фінансу-
вання за рахунок стабільних джерел, який 
визначається як: 

 

,
ЗКВК

ДЗКВККФС



                     (7) 

 
де  КФС – коефіцієнт фінансування за 

рахунок стабільних джерел; 
ВК – сума власного капіталу підпри-

ємства, грош. од; 
ДЗК – сума  довгострокового позико-

вого капіталу підприємства (термін пога-
шення якого перебільшує рік) грош. од.; 
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ЗК – сума  позикового капіталу під-
приємства грош. од. 

Рекомендований рівень цього коефіці-
єнта становить 0,85, що свідчить про те, що 
фінансування за рахунок найбільш ризико-
ваних джерел термін, погашення яких є 
меншим одного року, становить не більше 
15%. На наш погляд така структура капіталу 
підприємства є прийнятною та може свідчи-
ти про достатність фінансової стійкості під-
приємства. 

Рівень залежності від конкретного зов-
нішнього джерела фінансування відображає 
частку коштів, залучених з нього, в сумі всіх 
коштів підприємства: 

 

РЗ
XЗКбВК

X

n
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1T
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ij
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1j
ij


 



 

 ,          (8) 

 
де Хij – обсяг фінансування, що залу-

чається з i-го джерела в j-ий період часу, 
грош. од.; 

Т1  – фіксований період залучення  
коштів та формування фінансової звітності 
підприємства (наприклад, рік); 

РЗ – встановлений підприємством 
припустимий рівень залежності від одного 
позичальника чи джерела фінансування, до-
ля од. 

Причому обмеження щодо рівня ди-
версифікації зовнішнього фінансування мо-
же встановлюватись: одне для всієї сукуп-
ності можливих джерел; для окремих їх груп 
(банківські кредити, облігації, векселі і так 
далі); для кожного позичальника з ураху-
ванням всіх його позик; для кожного джере-
ла окремо.  

Рівень залежності може констатува-
тись на однаковому рівні  для  всіх пози-
чальників та джерел фінансування або ди-
ференціюватись між ними з урахуванням ха-
рактеру взаємовідношень, вартості фінансу-
вання, можливих санкцій в разі несвоєчас-
ного виконання фінансових зобов’язань та 
інших факторів. 

Крім основних обмежень (3), (4), (5), 
(6) в економіко-математичній моделі мо-
жуть застосовуватись додаткові обмеження:  
– по дотриманню рівня платоспроможності 

підприємства;  
– по раціональному співвідношенню між 
короткостроковими та довгостроковими 
джерелами фінансування;  
– по збалансованості очікуваних надход-
жень грошових коштів (позитивних грошо-
вих потоків) та виплат, пов’язаних з обслу-
говування боргових зобов’язань (від’ємних 
грошових потоків). 

Таким чином, запропонована економі-
ко-математична модель дозволяє формувати 
оптимальний варіант фінансування підпри-
ємства, який забезпечує достатній рівень 
фінансової стійкості. Фінансова стійкість 
підприємства підвищується за рахунок:  

а) мінімізації вартості фінансування;  
б) виконання обмеження щодо раціо-

нальної структури капіталу (рівня фінансо-
вої незалежності);  

в) диверсифікації ризиків, які пов’язані 
з позичальниками, за рахунок виконання 
обмеження щодо залежності від конкретно-
го зовнішнього джерела.  

Розроблена модель може мати доволі 
широкий спектр застосування на практиці. 
По-перше, її доцільно використовувати при 
формуванні фінансової стратегії підприєм-
ства. По-друге,  вона може бути покладена в 
основу оптимізації поточної  фінансової ді-
яльності та формування системи бюджетів, 
платіжних  графіків. По-третє,  одним із на-
прямків її  застосовування є оптимізація фі-
нансування окремих інвестиційних проектів. 

Оптимізаційна модель (2) – (4), (6), 
(8)  може бути доповнена оцінкою ризику 
кожного джерела фінансування. Слід зазна-
чити, що оцінка ризикованості джерел (ін-
струментів)  фінансування є бажаною в усіх 
випадках формування оптимального порт-
фелю незалежно від терміну, який розгляда-
ється. Але якщо при поточному плануванні  
така оцінка є бажаною, при стратегічному 
плануванні вона є необхідною. 

Висновки. Практичне використання 
розробленої економіко-математичної моделі 
дозволяє обирати оптимальне для кожної 
конкретної ситуації поєднання джерел фі-
нансування і має наступні переваги: 
– може застосовуватись для оцінки і оптимі-
зації фінансування як по окремому бізнес-
напрямку, інвестиційному проекту, так і в 
цілому по підприємству; 
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– забезпечує вибір оптимального варіанту
фінансування за рахунок використання кри-
терію мінімум удільних витрат на залучення 
одиниці позикового капіталу; 
– враховує графік руху фінансових потоків і
зміну вартості грошових коштів у часі; 
– найбільш повно враховує всі витрати, по-
в'язані із залученням і використанням фі-
нансування; 
– дозволяє проводити оцінку при будь-
якому типі і будь-якій кількості джерел фі-
нансування; 
– дозволяє аналізувати і порівнювати різні
варіанти фінансування, структуру вартості 
кожного варіанту, окремі елементи вартості 
кожного джерела; 
– забезпечує фінансову стійкість підприєм-
ства при використанні зовнішніх джерел фі-
нансування. 

Ефективність практичної реалізації 
використання такої моделі в значній мірі 
залежить від повноти та достовірності ін-
формаційної бази. Тому подальший напря-
мок досліджень полягає в формуванні від-

повідного інформаційного забезпечення. 

Література 
1. Бригхем Ю. Финансовый менеджемент.

Полный курс: в 2-х т. / Ю. Бригхем , Л. Гапенски //  
пер. с англ. под ред. В. В. Ковалева. – Т.1. – СПб. : 
Экономическая школа, 1997. – 497с. 

2. Дж. К. Ван Хорн. Основы управления фи-
нансами / Дж. К. Ван Хорн. //  – М. : Финансы и ста-
тистика, 1996. – С.391–392. 

3. Бланк И. А. Основы финансового менедж-
мента: в 2 т. / И. А. Бланк  // – Т.1. – К. : Ника-Центр, 
1999. – 590 с. 

4. Буряк Л. Д. Фінансові ресурси підприємст-
ва / Л. Д. Буряк  // Фінанси України. – 2000.– №9. – 
С.23. 

5. Ковалев В. В. Введение в финансовый ме-
неджмент / В. В. Ковалев // – М. : Финансы и стати-
стика, 2000. – 768 с. 

6. Марченко А. А. Аналіз джерел формуван-
ня фінансових ресурсів / А. А. Марченко // Фінанси 
України. – 2002.– №9. – С.102–108. 

7. Ястремська О. М. Якість формування фі-
нансової стратегії підприємства / О. М. Ястремська, 
А. В. Гриньов  // Фінанси України. – 2006. – №6. – 
С.121–128. 

В статье определена сущность финансовой устойчивости предприятия и обоснованы ее 
составляющие. Рассмотрены альтернативные критерии оптимизации при формировании оп-
тимальной программы финансирования. Предложена  экономико-математическая модель оп-
тимизации финансирования, направленная на минимизацию стоимости привлечения едини-
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The essence of financial stability of enterprise is determined and its constituents are substanti-
ated. The alternative criteria of optimization at forming the optimal program of financing are con-
sidered. The economic-mathematical model of financing optimization is offered aimed at minimiza-
tion of cost of raising a unit of resources and providing financial stability of an enterprise due to 
implementation of the constraint system. 
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УДК 338.5:330.31 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ  

МІНІМІЗАЦІЄЮ ІММОБІЛІЗОВАНИХ КОШТІВ, ВКЛАДЕНИХ У  
МАТЕРІАЛИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В. В. Бойко, к. т. н., профессор, О. Ю. Будинська, асистент, 
ДВНЗ «Національний  гірничий університет», 
professor.Bojko@Gmail.com, olja.bud@mail.ru 

Науково обґрунтовано необхідність удосконалення організаційно-економічного меха-
нізму управління мінімізацією іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали. Подано мето-
дологію розрахунку економічної ефективності впровадження на машинобудівних підприєм-
ствах удосконаленого механізму управління мінімізацією іммобілізованих коштів, вкладених 
у матеріали.  

Ключові слова: механізм управління, вкладені у матеріали кошти, іммобілізація, міні-
мізація витрат, вивільнення,  задіяні кошти. 

Постановка проблеми. Забезпечення 
ефективності механізму управління іммобі-
лізованими коштами, вкладеними в матеріа-
ли в умовах складної фінансової ситуації, 
спонукає машинобудівні підприємства при-
діляти значну увагу управлінню процесом їх 
мінімізації. У системі управління господар-
ською діяльністю машинобудівних підпри-
ємств кошти, вкладені в матеріали, є знач-
ними за своїм обсягом. Слід зазначити, що 
матеріали у фізичному понятті – це великий 
спектр номенклатури та її асортименту, які 
постійно змінюються за притаманними їм 
показникам (стандартам, видам, структурі 
тощо). Тому матеріали є одним із найважли-
віших та найскладніших об’єктів дослід-
ження.  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Критичний аналіз наукової літерату-
ри з названих питань дозволяє зробити вис-
новок відносно того, що серед дослідників 
не існує єдиного загальноприйнятого підхо-
ду щодо дослідження коштів, вкладених у 
матеріали при здійсненні  процесу вироб-
ництва на машинобудівних підприємствах.  
Деякі науковці розглядають окремі аспекти 
механізму управління названими коштами, 
зокрема ті, які пов’язані з удосконаленням 
обліково-розподільних, аналітичних та пла-
ново-бюджетних процедур [1; 2]. Інші вчені 
розробляють або вдосконалюють цілісну 
концепцію формування механізму управлін-
ня коштами, вкладеними в ресурси підпри-
ємства, використовуючи при цьому систем-
ний підхід в управлінні, сутність якого по-

лягає у розгляданні об’єкта дослідження як 
самостійної системи, що взаємодіє з іншими 
[3].  

У сучасних умовах управління кошта-
ми, вкладеними в матеріали, які займають 
провідне місце в ресурсах підприємства, роз-
глядається як засіб здобуття підприємством 
вагомого економічного результату. Кошти, 
спрямовані на виробництво продукції, зай-
мають значне місце у загальних грошових 
засобах, що вкладені у ресурси під-
приємства. Вони, власне, концентрують ре-
зультати усієї його діяльності [4]. Як зазна-
чалося вище, особливу увагу, на думку ав-
торів, слід приділяти саме таким коштам, до 
яких, окрім вартості матеріалів, належать ще 
й ті, які спрямовані на створення продукції 
відповідної якості. До них можна віднести 
кошти, спрямовані на заміну (переробку) 
неякісної сировини та напівфабрикатів; су-
путні змінні витрати, які залежать від трива-
лості виробництва (а, відповідно, й перероб-
ки у разі невідповідної якості) продукції то-
що. 

Узагальнюючи досягнення в галузі до-
сліджень управління коштами, вкладеними 
у ресурси підприємства, та ґрунтуючись на  
працях В. Швеця, В. Бойко, М. Пашкевич, 
Л. Соляник, М. Іванової,  В. Терещенко, Л. 
Станфорд, Д. Кліланда, В. Кінга, В. Волко-
вої, В. Панасюка, І. Давидовича, А. Турила, 
Л. Нападовської, Ю. Кравчука (див., напр. 
[5; 9] та інших, можна стверджувати, що 
вдосконалення організаційного механізму 
управління коштами, вкладеними у вироб-
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ничі ресурси, набуває вагомого значення.  
Управління коштами, вкладеними у 

виробничі ресурси на машинобудівному  
підприємстві, передбачає виконання всіх 
визначених функцій управління, які повинні 
реалізовуватися через елементи управлін-
ського процесу: прогнозування, планування, 
нормування, організацію, калькулювання, 
мотивацію та стимулювання, облік, аналіз, 
регулювання та контроль названих коштів. 
Виконання всіх функцій управління за всіма 
елементами – це взаємодія керуючої підсис-
теми (суб’єкт управління) та керованої під-
системи (об’єкт управління). Суб’єктами 
управління коштами, вкладеними в ресурси 
(в т. ч. матеріали), є керівники, менеджери, 
спеціалісти, бухгалтери підприємства, які  
приймають безпосередню  участь у вико-
нанні окремих функцій або елементів 
управління ними. Слід зауважити, що особ-
ливим об’єктом управління є кошти, вкла-
дені у матеріали при  виробництві та реалі-
зації продукції [3]. 

Погоджуючись з перерахованими еле-
ментами управлінського процесу, автори 
вважають, що поданий перелік потребує 
більш розширеної (уточненої) класифікації, 
що зумовлено необхідністю удосконалити 
організаційно-економічний механізм управ-
ління мінімізацією іммобілізованих коштів, 
вкладених у матеріали, при операційній ді-
яльності машинобудівного підприємства. 
Першочерговою метою названого механізму 
є, на думку авторів, не тільки визначення 
місць виникнення іммобілізації коштів, 
вкладених у матеріали, починаючи з поста-
чання матеріалів і закінчуючи продажем то-
вару, але й визначення меж іммобілізації 
коштів, вкладених у матеріали при їх мінімі-
зації відносно задіяних коштів підприєм-
ства. Наступною важливою функцією сис-
теми управління повинно бути забезпечення 
найбільш значного відшкодування загаль-
них іммобілізованих коштів, вкладених у 
матеріали, яке б підтримувало безперебійне 
функціонування підприємства. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є обґрунтування необхідності 
удосконалення організаційно-економічного 
механізму управління мінімізацією іммобі-
лізованих коштів, вкладених у матеріали, а 
також  розрахунок економічної ефективнос-

ті впровадження на машинобудівних під-
приємствах удосконаленого механізму 
управління мінімізацією іммобілізованих 
коштів, вкладених у матеріали.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Слід зауважити, що всі складові за-
гальних коштів, вкладених у матеріали, не-
обхідно розглядати у зв’язку з економічною 
вигодою, яку отримує підприємство. На-
приклад, закупівля матеріалів великими 
партіями (більше необхідного обсягу) є ви-
тратною, оскільки збільшує обсяг коштів, 
спрямованих на утримання складів, але мо-
же буди економічно вигідною для зменшен-
ня коштів, спрямованих на забезпечення 
транспортування. При цьому транспортна 
вигода перекриватиме наявний додатковий 
обсяг матеріалів. Кошти, вкладені в матеріа-
ли, у процесі виробництва продукції можуть 
бути значними у вигляді відходів виробниц-
тва, але нести економічну вигоду для під-
приємства. Якщо, наприклад, постачати за-
готовку необхідного розміру дорожче, ніж 
використовувати наявну, але більшого роз-
міру, заздалегідь збільшуючи відходи ви-
робництва. Таким чином, ефективний меха-
нізм управління мінімізацією іммобілізова-
них коштів, вкладених у матеріали, повинен 
брати до уваги не тільки безпосереднє ско-
рочення фактичного обсягу таких коштів  
відносно авансованих (нормованих) коштів, 
вкладених у матеріали, але й діяти у синтезі 
з управлінськими рішеннями, спрямованими 
на досягнення економічної вигоди для ре-
зультатів діяльності машинобудівного під-
приємства в цілому. 

Функції управління коштами, вкладе-
ними в ресурси (у тому числі матеріали), по-
різному трактуються науковцями. Так, Г. В. 
Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьо-
нов, Г. А. Макухін [6] розділяють функції 
першого порядку (планування, облік, аналіз, 
контроль) та функції другого порядку (про-
гнозування, нормування, організація, каль-
кулювання собівартості, стимулювання  
зменшення, регулювання, координація). А. 
М. Турило, Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило ро-
зуміють під функціями управління коштами, 
вкладеними в ресурси (в т.ч. матеріали) ана-
ліз, облік, прийняття рішень, планування, 
організацію, контроль, мотивацію [5]. Нау-
ковцями М. Г. Грещак, В. М. Гордієнко, О. 
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С. Коцюба дані функції зводяться до розроб-
ки рішень (прогнозування, планування); 
реалізації рішень (регулювання, організація, 
мотивація); контролю (облік, аналіз) [7].  

С. Ф. Голов поділяє відповідні функції 
на планування, організацію, облік, мотива-
цію, контроль, аналіз, регулювання, пере-
гляд планів, коригування діяльності [8]. М. 
С. Пашкевич дотримується твердження, що, 
розглядаючи реалізацію функцій управління 
коштами, вкладеними в ресурси (в т.ч. мате-
ріали), у виробництві слід приділити увагу 
чинникам процесу їх компенсації, які мож-
ливо призводять до низького рівня віднов-
лення або втрат виробничих ресурсів, низь-
кого рівня реалізації економічних вигод [9]. 

Як наголошується у праці [1], облік 
коштів, вкладених у матеріали, як одна з 
функцій управління ними, передбачає спо-
стереження, ідентифікацію, вимірювання та 
реєстрацію фактів використання ресурсів у 
процесі господарської діяльності підприєм-
ства. На підприємствах організовується об-
лік за економічними елементами коштів, 
вкладених у ресурси, за статтями калькуля-
ції, за місцями їх виникнення та центрами 
відповідальності. Основною метою органі-
зації названого обліку коштів, вкладених у 
ресурси, є створення інформаційної бази для 
здійснення його аналізу та прийняття відпо-
відних управлінських рішень. Відповідно, 
ефективний облік коштів, вкладених у ре-
сурси, значна частина яких належить мате-
ріалам, є одним з першорядних важелів ор-
ганізаційно-економічного механізму управ-
ління названими коштами, щодо їх іммобілі-
зації. Іммобілізація коштів, вкладених у ма-
теріали, виникає у всіх підрозділах діяль-
ності підприємства. Саме вона є причиною 
відволікання оборотних коштів підприєм-
ства. Необхідність відшкодування іммо-
білізованих коштів, вкладених у матеріали, 
у названих випадках примушує підприєм-
ство залучати для цього інші власні кошти, а 
то й звертатися до джерел їх запозичення. 
Тому, на думку авторів роботи, слід розши-
рити організаційно-економічний механізм 
управління ресурсами, виокремити та до-
опрацювати положення  щодо управління 
коштами, вкладеними в матеріали, звернути 
увагу при цьому на їх іммобілізацію та умо-
ви її компенсації. 

Компенсація іммобілізованих коштів, 
вкладених у матеріали, як було сказано ра-
ніше, в першу чергу потребує наявності  
коштів. Тому аналіз коштів, вкладених у ма-
теріали, проводиться з метою визначення 
ступеня їх наявності та оцінювання впливу 
чинників на їх обсяг та можливість компен-
сації. Результати такого аналізу дають змогу 
виявити причини збільшення, резерви ско-
рочення коштів, вкладених у матеріали, та 
напрямки зменшення їх іммобілізації на різ-
них етапах їх руху. Крім цього, названий 
аналіз повинен бути науковою основою 
управління вищезазначеними коштами під-
приємства. 

Прийняття рішень у сфері управління 
коштами, вкладеними в ресурси у виробниц-
тві продукції, традиційно полягає в обґрун-
туванні доцільності виробництва окремих 
видів продукції (виконання певних видів 
робіт, надання певних послуг), виборі техні-
ки та технологій, формуванні товарного 
асортименту підприємства. Адже, часто рі-
шення про вироблення заздалегідь непри-
буткового товару може бути прийнято із 
стратегічною метою, щоб перекрити поне-
сені витрати прибутками з інших напрямків 
виробництва. Від рівня і значення прийнято-
го управлінського рішення залежить розмір 
необхідних для його виконання фінансових 
коштів, особливо для вкладання в матеріали. 
Розмір коштів, вкладених у матеріали, впли-
ває на їх окупність та величину фінансового 
результату діяльності підприємства.  

На етапі прогнозування можливої ком-
пенсації коштів, вкладених у матеріали, до-
цільно також, на думку авторів, враховувати 
ризик їх іммобілізації під час господарської 
діяльності в цілому. Насамперед, організація 
коштів, вкладених у матеріали, полягає у 
визначенні місць їх виникнення, а також 
можливої іммобілізації і центрів відпові-
дальності за них з метою відслідковування 
причин збільшення або зменшення, та «за-
морожування».  

В управлінні коштами, вкладеними в 
матеріали, щодо мінімізації їх іммобілізації 
увагу слід приділити питанням мотивації. 
Мотивація полягає у спонуканні працівників 
підприємства до дотримання економних ре-
жимів використання матеріалів і, як наслі-
док, нормованих (авансованих) коштів, 
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вкладених у матеріали, а також пошуку спо-
собів уникнення їх фактичного перевищен-
ня. Важливим напрямком мотивації постає 
виконання практичних завдань щодо мінімі-
зації іммобілізованих коштів, вкладених у 
матеріали, на стадіях операційного циклу. 
Для цього слід розробити види матеріально-
го та морального стимулювання (додаткові 
нарахування до заробітної платні, премії, 
перспективи службового просування тощо). 

Велика частка поставлених завдань ре-
алізується завдяки їх постійному контролю. 
В основному, контроль організовується за 
допомогою обліку та аналізу фактичних  
коштів, вкладених у матеріали. Результати 
контролю взагалі повинні визначатися щодо 
рівня авансованих коштів, вкладених у ма-
теріали, виявлення відхилення фактичних 
показників від авансованих (або базових) 
для знаходження їх причин. Контроль вико-
нання встановлених норм та нормативів, їх 
зміни (як у фізичному, так і в грошовому 
виразі) становить складне завдання управ-
ління на підприємстві. Окрім цього, дуже 
часто не аналізується іммобілізація коштів, 
вкладених у матеріали, згідно з їх складови-
ми та місцями утворення. 

Авторами роботи доопрацьовані еле-
менти управлінських функцій у застосуванні 
до механізму управління коштами, вкладе-
ними в матеріали, з огляду на мінімізацію їх 
іммобілізації (рис. 1). 

Особливу увагу в застосуванні визна-
ченого механізму приділено функціям 
управління кожним елементом впливу на 
мінімізацію іммобілізованих коштів, вкла-
дених у матеріали, що дозволяє управлінцям 
отримувати «зворотній зв'язок» на кожному 
етапі їх перетворення (від постачання мате-
ріалів до збуту готової продукції). Такий під-
хід надає можливість в оперативному та 
прогнозному плануванні корегувати управ-
лінські рішення щодо руху матеріалів, 
отримуючи відповідне економічне обґрун-
тування ефекту в цілому. Отримуючи ін-
формацію про обсяг можливого залучення 
загальних коштів, вкладених в матеріали, на 
етапах їх руху можна спрогнозувати достат-
ність як власних, так і запозичених фінансо-
вих коштів для їх відшкодування. 

Слід зазначити, що планування, як і 
інші функції управління, є необхідним захо-

дом, оскільки дозволяє нормувати (корегу-
вати) обсяги коштів, спрямованих на пос-
тійне орієнтування на ринковий попит. За-
доволення короткострокового попиту в 
останні роки стало метою діяльності підпри-
ємства в плановому періоді [10]. Викорис-
тання в роботі підприємств таких важелів 
управління як планування діяльності в ціло-
му, так і планування в його окремих струк-
турних підрозділах, стало необхідною лан-
кою господарювання. Складні умови забез-
печення незначних відхилень фактичних 
показників від планових пояснюються висо-
ким динамізмом і нестабільністю зовніш-
нього та внутрішнього середовищ у діяль-
ності підприємства. У випадках, коли знач-
ний обсяг коштів, вкладених у ресурси (в т. 
ч. матеріали) підприємства, спрямовується 
не на виробництво продукції, а на прове-
дення переорієнтації відповідно до зміни 
вимог ринку, може виявитися згубним для 
нього [11]. Однак, навіть в умовах високого 
динамізму і невизначеності середовищ, що 
виникають, як правило, у випадках активно-
го кількісного та якісного розвитку підпри-
ємства, плановий період повинен узгоджу-
ватися з періодичністю зміни характеристик 
середовищ (попит або виникнення внутріш-
ньовиробничих змін тощо) [12]. 

У організаційно-економічному меха-
нізмі управління коштами, вкладеними в 
матеріали, та мінімізацією їх іммобілізації в 
операційній діяльності машинобудівного 
підприємства, функціям управління прита-
манне, в першу чергу, планування показни-
ків підвищення ефективності його діяльнос-
ті. Організація як функція управління дозво-
ляє вносити корективи в процесі безпосе-
реднього руху коштів, вкладених в матеріа-
ли, відповідно до зміни нормативів. Моти-
вація сприяє заохочуванню працівників до 
скорочення додаткового збільшення коштів, 
вкладених у матеріали, через можливість 
відбракування самих матеріалів, а також на-
півфабрикатів, готової продукції (у ви-
падках, коли це залежить від ефективності 
робочої сили). Функція контролю дозволяє 
підсумувати застосовані коригуючі методи 
управління щодо мінімізації коштів, вкладе-
них у матеріали, мінімізації їх іммобілізації 
для компенсації. Ця функція дозволяє вико-
ристовувати отримані результати в подаль- 
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Примітка: пунктирними лініями відображено нові організаційні та управлінські функції механізму 
управління мінімізацією коштів, вкладених у матеріали 

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм управління мінімізацією коштів, вкладених у 
матеріали, та мінімізацією їх іммобілізації в процесі операційної діяльності  машинобудівно-

го підприємства 
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шій організаційно-виробничій діяльності 
машинобудівного підприємства. 

Запропоноване у роботі створення Бю-
ро управління мінімізацією коштів, вкладе-
них у матеріали, та мінімізацією їх іммобілі-
зації (рис. 1) набуває інформативно-
економічного значення для операційної ді-
яльності машинобудівного підприємства. 
Воно сприяє інтегруванню та чіткій коорди-
нації діяльності всіх підрозділів підприєм-
ства для виконання поставлених завдань 
щодо зменшення обсягу коштів, вкладених у 
матеріали, у запасах та дебіторській забор-
гованості, підвищення економічної ефек-
тивності (зниження собівартості, збільшення 
прибутковості та всіх видів рентабельності) 
при виробничо-підприємницькій діяльності 
машинобудівного підприємства. 

Однією з актуальних проблем сучас-
них машинобудівних підприємств є макси-
мальне скорочення розміру збитків різного 
характеру, які виникають при його виробни-
чо-підприємницької діяльності та потребу-
ють додаткового залучення коштів. Причи-
ною актуальності саме цієї проблеми є те, 
що збільшення коштів, вкладених у матеріа-
ли, при виробничо-підприємницькій діяль-
ності пов'язане з недоліками застосовуваних 
в управлінні та виробництві організаційних 
процедур. До них належать кошти, вкладені 
в матеріали, які перевищують асигновані, 
при безконтрольному їх використанні, нако-
пиченні, найчастіше, за рахунок необґрун-
товано значних обсягів запасів матеріалів не 
тільки у фізичному виразі, а й у коштах, 
вкладених у ці матеріали, що тим самим 
сприяє їх іммобілізації. 

Можливий економічний ефект від за-
стосування результатів вдосконалення орга-
нізаційно-економічного механізму управ-
ління іммобілізованими коштами, вкладе-
ними в матеріали, розраховується за чотир-
ма напрямками. 

Перший напрямок. Іммобілізація кош-
тів, вкладених у матеріали підприємства, 
певною мірою відволікає їх від виробництва 
та змушує керівництво шукати альтернатив-
ні кошти для фінансування їх компенсації. 
Таким чином, першим напрямком отриман-
ня економічного ефекту стає зменшення ім-
мобілізації коштів, вкладених у матеріали, 
за рахунок їх «розморожування», тобто, 

зменшення іммобілізації коштів, вкладених 
у матеріали, в операційному циклі. Скоро-
чення іммобілізації коштів, вкладених у ма-
теріали, та їх вивільнення можливе за раху-
нок зменшення різниці між фактичними  
коштами, вкладеними в матеріали, та нор-
мативними. Досягнути такого зменшення 
можна за рахунок: скорочення непланового 
браку, зменшення складських запасів мате-
ріалів, скорочення часу знаходження матері-
алів у незавершеному виробництві, змен-
шення залишків готової продукції на скла-
дах підприємства, скорочення часу розра-
хунків та скорочення дебіторської заборго-
ваності за товар. Вивільнення задіяних кош-
тів, вкладених у матеріали (за потреби рин-
ку збуту) дозволяє додатково виробляти та 
реалізовувати продукцію, надає можливість 
одержувати додатковий прибуток як фінан-
совий результат від операційної діяльності. 

Другий напрямок. За відсутністю не-
обхідності додаткового виробництва про-
дукції вивільнені фінансові кошти можуть 
бути перерозподілені на розвиток підприєм-
ства та соціальні потреби. 

Третім напрямком підрахунку отрима-
ного економічного ефекту від запропонова-
них заходів є можливе зменшення постійних 
витрат за рахунок скорочення загального 
часу компенсації іммобілізованих коштів, 
вкладених у матеріали. По-перше, це скоро-
чення норми часу складських запасів (по го-
товій продукції) ( скt ). Вартісним на-
слідком такого скорочення є зменшення  
амортизації складських витрат як на утри-
мання виробничих запасів, так і на утриман-
ня готової продукції. Скорочення норми за-
пасів сприяє зменшенню витрат на утри-
мання основних та допоміжних складів під-
приємства, до яких належать як безпосеред-
ні витрати на утримання (опалення, освіт-
лення, підтримання санітарних умов тощо), 
так і заробітна плата обслуговуючому пер-
соналу. Такі витрати називаються невироб-
ничими, але стосуються загальних опера-
ційних витрат підприємства. По-друге, це 
скорочення норми знаходження матеріалів 
біля робочого місця та між цехами при пе-
реміщенні у виробництві, тобто скорочення 
тривалості виробничого циклу ( ВЦt ). На-
слідками скорочення тривалості виробничо-
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го циклу можуть бути: 
1) зменшення обсягу незавершеного

виробництва; 
2) покращення техніко-технічних по-

казників; 
3) покращення санітарно-гігієнічних

умов та соціального обслуговування робо-
чого місця (зменшення кількості лікарняних 
листів через травмування на робочому міс-
ці). 

Зменшення загальних витрат за раху-
нок скорочення часу іммобілізації та ком-
пенсації коштів, вкладених у матеріали, 
призводить на виході до зниження собівар-
тості постійних витрат підприємства.  
       Таким чином, впровадження запропоно-
ваних заходів, за незмінних інших умов, та 
зменшення постійних витрат виробництва 
підприємство отримує додатковий приріст 
маржинального прибутку. 

Четвертим напрямком підрахунку еко-
номічного ефекту відносно запропонованих 
заходів стає зменшення запозичених коштів 
(в т.ч. кредитів, які зазвичай складають до 
50% задіяних коштів) та їх сплати (відсотки, 
що сягають 25–30% річних) за рахунок «роз-
мороження» коштів, вкладених у матеріали. 

Розрахунок можливого економічного 
ефекту від зменшення іммобілізації коштів, 
вкладених у матеріали, при операційній ді-
яльності на ПАТ «Дніпропетровський агре-
гатний завод» у 2010 році дозволив визна-
чити, що підприємство мало отримати до-
датковий маржинальний прибуток розміром 
44292 тис. грн. При цьому обсяг вивільне-
них коштів у зв’язку з мінімізацією іммобі-
лізації коштів, вкладених у матеріали, пови-
нен складати 13917 тис. грн. Якщо була від-
сутня необхідність додаткового виробниц-
тва продукції, підприємство мало можли-
вість спрямувати вивільнені фінансові кош-
ти на розвиток та соціальні потреби. 

Висновки. Запропонований організа-
ційно-економічний механізм управління мі-
німізацією коштів, вкладених у матеріали, 
та мінімізацією їх іммобілізації дозволяє 
створити системно функціонуючий підроз-
діл на підприємстві та в деякій мірі запобіг-
ти негативним економічним явищам госпо-
дарювання. Впровадження вищеназваної 
пропозиції дозволяє сконцентрувати в єдину 

систему функції, що діють у механізмі 
управління мінімізацією коштів, вкладених 
у матеріали, та мінімізацією їх іммобілізації, 
яка забезпечить підвищення ефективності 
діяльності підприємства в цілому. 
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Научно обоснована необходимость усовершенствования организационно-
экономического механизма управления минимизацией иммобилизованных средств, вложен-
ных в материалы. Предоставлена методология расчета экономической эффективности внед-
рения на машиностроительных предприятиях усовершенствованного механизма управления 
минимизации иммобилизованных средств, вложенных в материалы.  

Ключевые слова: механизм управления, вложенные в материалы средства, иммобили-
зация, минимизация затрат, высвобождение, задействованные средства. 

 The necessity of improving organizational and economic mechanism of minimizing materials 
invested immobilized funds is scientifically grounded. Methodology for calculating cost-
effectiveness of introducing advanced management mechanism at machine-building enterprises to 
minimize materials invested immobilized funds is provided.  

Keywords: management mechanism, materials invested funds, immobilization, cost minimi-
zation, release, committed funds. 
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УДК 33.025.12:658 
КОНТРОЛІНГ – УСПІШНИЙ ЗАСІБ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Пожуєва Т. О., к. е. н., доцент,  ДВНЗ УДХТУ 
a.l.l.a_a.l.l.a@mail.ru 

На основі аналізу сучасних наукових праць, а також практичного досвіду управління 
на вітчизняних і зарубіжних підприємствах встановлено важливість  впровадження у їх 
управлінську діяльність системи контролінгу. В статті зазначено, що ефективне функціону-
вання контролінгу в управлінні можливе тільки за умови його послідовного впровадження в 
практичну діяльність суб’єкта господарювання з урахуванням усіх ключових аспектів цього 
процесу. 

Ключові слова: контролінг, система контролінгу, система управління, служба контро-
лінгу, ефективне функціонування контролінгу. 

Постановка проблеми. Основна кін-
цева мета будь-якого підприємства – це мак-
симізація прибутку. Відповідно, контролінг 
можна назвати системою управління при-
бутком підприємства. Однак, в окремих ви-
падках метою підприємства може виступати 
ряд таких конкретних цілей, як завоювання 
частки ринку, усунення конкурентів, розви-
ток тощо. За таких умов  контролінг спря-
мовує зусилля підприємства на досягнення у 
даних напрямках, хоча кінцевою його метою 
завжди буде максимізація прибутку. 

Знаходячись на перетині обліку інфор-
маційного забезпечення контролю та коор-
динації, контролінг посідає особливе місце в 
управлінні підприємством, оскільки  пов’я-
зує воєдино всі ці функції, інтегрує та коор-

динує, причому не підмінюючи собою за-
гального процесу управління підприєм-
ством, а тільки переводячи його на якісно 
новий рівень.  

Контролінг (управління управлінням) є 
своєрідним механізмом саморегулювання на 
підприємстві, що забезпечує зворотний зв'я-
зок у мережі управління [1, с.7] Виходячи з 
такого розуміння сутності контролінгу, його 
завданням має стати підвищення ефектив-
ності управління. Успішна реалізація цього 
завдання вимагає, по-перше, подальший роз-
виток науково-методичного забезпечення 
контролінгу, по-друге, розробки відповідно-
го організаційно-методичного забезпечення 
та ефективного впровадження контролінгу в 
системах управління підприємствами. 
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Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питанням впровадження контролінгу 
в систему управляння присвячено багато 
робіт як іноземних так і вітчизняних науко-
вців, зокрема: Ананькіною О. О., Данілочкі-
ним С. В. [1] обґрунтовано необхідність 
впровадження в практику контролінгу для 
прийняття оперативних та стратегічних 
управлінських рішень; Мамішев А. В. [2] 
обґрунтував роль контролю в системі 
управління; Калайтан Т. В., Кармінський О. 
М., Фалько С. Г., Жевага О. О., Іванов Н. Ю. 
[3; 4] розглянули визначення сутності, за-
гальних принципів та складових контролін-
гу; Давидович І. Є. [5] розглянув визначення 
сутності загальних принципів та складових 
контролінгу; Одеговим Ю. Г., Ніконовою Т. 
В. [6] зазначено, що контролінг – система 
управління, яка сприяє швидшому досяг-
ненню мети; Сафаровим О. В., Бабенковою 
Т. В. [7] проаналізовано історичні аспекти 
впровадження контролінгу. 

Разом з тим у роботах цих науковців 
подано різнопланове розуміння сутності  
контролінгу, а також недостатньо приділено 
уваги щодо його впровадження.  

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є дослідження процесу впровад-
ження контролінгу  для підвищення ефек-
тивності управління підприємством в умо-
вах сьогодення. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У вітчизняній і зарубіжній літерату-
рі поняття «контролінг» трактується дуже 
широко. Сьогодні немає єдиного підходу до 
його визначення. Англійською «to control» 
означає управляти, наглядати, перевіряти, 
контролювати. Французьке «controle» озна-
чає «зіставлення». Традиційно виділяють дві 
школи організаційного управління – німець-
ку та американську. В Німеччині переважає 
наукове обґрунтування принципів та мето-
дів контролінгу, а в США більше уваги при-
діляють його інструментам, які використо-
вуються на практиці [1].  

Система контролінгу була вперше опи-
сана та застосована в США, в результаті 
створення професійної організації контро-
лерів – Controllers Institute of America  
(1931), згодом перейменовану в Financial 
Executive Institute. Однак, термін «контро-
лінг» в англомовних джерелах практично не 

використовується. Натомість у Великобри-
танії і США функціонують служби управ-
лінського обліку (англ. managerial account-
ing, management accounting), хоча пра-
цівників цих служб називають контролера-
ми ( англ. сontroller). Термін «контролінг» 
започатковано в Німеччині, звідки він і при-
йшов до СНД, а відтак, і в Україну [2]. 

Контролінг – це відносно нове явище в 
управлінні середовищем, тому його впро-
вадження може викликати опір. Щоб його 
перебороти, швидко домогтися результатів і 
створити на підприємстві стабільно працю-
ючу систему, слід проаналізувати труднощі, 
що можуть виникнути на шляху впро-
вадження контролінгу, встановити  їхні при-
чини та обрати дієві засоби для їхнього по-
долання. Феномен опору новому, на перший 
погляд, парадоксальний, але загальновідо-
мий. 

Зазвичай впровадженню контролінгу 
заважають дві групи чинників: недоскона-
лість самої моделі та соціально-психологічні 
фактори. Відносно останніх слід зазначити, 
що опір новим методам може бути індивіду-
альним і груповим [3, c. 175 – 176]. 

Впровадження контролінгу на підпри-
ємстві зумовлено такими факторами: 

– погіршення порівняно з подібними
підприємствами економічних показників; 

– поява нових або зміна цілей в існую-
чих умовах функціонування; 

– відсутність узгодженості цілей;
– старі методи планування, калькуляції

та аналізу, невідповідність вимогам до від-
стежування діяльності та прийняття управ-
лінських рішень; 

– відсутність деяких функцій, наяв-
ність конфліктних ситуацій при їх виконанні 
[4, c. 231]. 

Аналіз сучасних наукових праць, а та-
кож практичного досвіду управління на віт-
чизняних і зарубіжних підприємствах доз-
воляє констатувати, що інтерес до проблем 
практичного застосування контролінгу зрос-
тає. Ефективне функціонування контролінгу 
в управлінні можливе лише за умови його 
послідовного впровадження в практичну ді-
яльність суб’єкта господарювання з ураху-
ванням усіх ключових аспектів цього проце-
су. 

Досвід упровадження контролінгу на 
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ряді великих підприємств показує, що раці-
онально службу контролінгу створювати в 
такому складі: 

– начальник служби контролінгу; 
– контролер-куратор цехів; 
– контролер-спеціаліст з управлін-

ського обліку; 
– контролер-спеціаліст з інформацій-

них систем.  
Зупинимось дещо детальніше на харак-

теристиці посадових осіб служби контролін-
гу [5, с. 375]. 

Начальник служби контролінгу – най-
більш кваліфікований фахівець з достатнім 
досвідом роботи, який зсередини знає, як 
організовані бухгалтерія та плановий відділ 
на підприємстві. Начальник служби контро-
лінгу несе відповідальність за документи, 
аналітичні розрахунки і прогнози. 

Контролер-куратор цехів – кваліфіко-
ваний фахівець, знайомий з організацією 
роботи, проблемами всіх цехів підприємства 
та з технологічними аспектами роботи кож-
ного цеху. Якщо підприємство досить вели-
ке і цехів багато, то на цю посаду потрібні 
дві людини, які розділяють між собою цехи 
по групах. Його обов’язки: 

– розробка форм збору аналітичної 
інформації в цехах підприємства; 

– збір аналітичної інформації від це-
хів; 

– обробка та аналіз одержаних даних; 
– розробка нормативів витрат по це-

хах і підтримка їх актуальності; 
– прогнозування виручки, витрат і 

прибутку за допомогою методики контро-
лінгу; 

– складання аналітичних звітів для за-
ступника генерального директора з економі-
ки.  

Контролер-спеціаліст з управлінського 
обліку – фахівець, здатний до аналітичного 
мислення, такий, що володіє теорією та ін-
струментами контролінгу, з високим рівнем 
ерудиції. До його обов’язків входить: 

– розробка процедур передачі даних з 
бухгалтерії в службу контролінгу; 

– контроль за збором і аналізом фак-
тичної облікової інформації в службі конт-
ролінгу; 

– розробка пропозицій по оптимізації 
облікового процесу в бухгалтерії з позиції 

аналітичної служби; 
– економічна експертиза управлін-

ських рішень. 
Контролер-спеціаліст з інформаційних 

систем – кваліфікований фахівець з відділу 
автоматизації, який детально знає докумен-
тообіг на підприємстві та здатний поставити 
задачу автоматизації контролінгової роботи. 
Його обов’язки: 

– оцінка доцільності автоматизації 
контролінгової роботи на окремих етапах; 

– розрахунки та обґрунтування витрат 
на автоматизацію контролінгової роботи; 

– розробка форм для автоматизовано-
го збору інформації; 

– оптимізація документообігу на під-
приємстві; 

– координація роботи відділу автома-
тизації [3, c.164–170]. 

Перелік організаційних аспектів впро-
вадження контролінгу на підприємстві за-
звичай включає такі складники: 

– відповідальність за впровадження 
служби контролінгу; 

– вибір спеціаліста  на посаду контро-
лера; 

– вимоги,  що висуваються  до конт-
ролера [5, c. 398]. 

Контролінг є важливим засобом ус-
пішного функціонування підприємства, 
оскільки: забезпечує керівництво і власника 
підприємства інформацією для прийняття 
управлінських рішень, управління ресурса-
ми шляхом інтеграції процесів збирання, 
обробки, підготовки, аналізу, інтерпретації 
інформації; забезпечує виживання підпри-
ємства на рівнях тактичного та стратегічно-
го управління; сприяє оптимізації залежнос-
ті «виручка – витрати – прибуток». 

Одним з найбільш ефективних в умо-
вах обмеженості ресурсів методів впровад-
ження контролінгу є поетапна зміна інфор-
маційних і управлінських потоків підприєм-
ства. Її  застосування означає послідовне 
проведення ряду кроків, ефективність кож-
ного з яких можна оцінити відразу після 
здійснення. 

Перелік основних етапів впровадження 
контролінгу в управління суб’єктами під-
приємництва наведено в роботах С. Фалька, 
А. Карімінського: 

1 етап – прийняття рішення (відбува-
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ється переважно у випадку різкого погір-
шення основних показників діяльності);  

2 етап – діагностика існуючої системи 
управління (фіксація сучасного стану функ-
ціонування системи управління на підпри-
ємстві);  

3 етап – розробка концепції «ідеаль-
ної» системи управління підприємством 
(формування технічного завдання на побу-
дову бажаної системи управління та аде-
кватного їй контролінгу);  

4 етап – входження контролінгу в 
«двері» підприємства (формування інстру-
ментальної бази контролінгу та створення 
відповідної служби); 

5 етап – запровадження контролінгу в 
поточну діяльність підприємства (демон-
страція дієвості розробленого інструмента-
рію та переконання менеджерів у доцільнос-
ті його застосування);  

6 етап – укріплення позицій (визнання 
та розповсюдження контролінгу в підрозді-
лах підприємства);  

7 етап – фаза зростання значущості та 
обсягу функцій контролінгу (постійне роз-
ширення функцій, завдань та інструмента-
рію контролінгу) [4, c. 232–236]. 

Досліджуючи проблему ефективного 
впровадження контролінгу в управління 
суб’єктом господарювання, Ю. Одегов про-
понує вісім обов’язкових етапів підготовчих 
робіт задля впровадження системи контро-
лінгу на підприємстві: 

– диференціація видів витрат; 
– визначення другого рівня звітності; 
– організація обліку доходів та витрат; 
– розробка річного плану; 
– розуміння цілей; 
– складання планів для окремих під-

розділів; 
– планування в поквартальному розрізі; 
– розрахунок головних показників для 

калькуляції [6, c. 371]. 
Слід зазначити, що цей перелік не є 

вичерпним, його слід удосконалити залежно 
від сфери діяльності суб’єкта підприємниц-
тва, а також з урахуванням попередньої ді-
агностики управління підприємством.  

На підставі аналізу практичного досві-
ду впровадження контролінгу в управління 
підприємствами О. Сафарова та Т. Бабенко-
вої  можна визначити основні результати, 

які повинні бути досягнуті: 
– удосконалення системи управління; 
– удосконалення  організаційної струк-

тури та взаємовідносин бізнес-одиниць та 
окремих їх підрозділів; 

– впровадження контролінгу діяльності 
бізнес-одиниць та групи в цілому [7].  

Для досягнення цих результатів автори 
пропонують реалізувати проект «Контро-
лінг», який містить такі основні модулі: 
впровадження нової організаційної структу-
ри, формування апарату та організаційної 
структури контролінгу, розробка та реаліза-
ція ІТ-стратегії проекту, розробка та впро-
вадження системи п’ятирічного бізнес-
планування, створення системи економічних 
взаємовідносин між бізнес-одиницями, оп-
тимізація моделі проектного аналізу, органі-
зація моніторингу, організація системи вер-
тикально-інтегрованого обліку та звітності, 
організація внутрішнього аудиту та конт-
рольно-ревізійних перевірок. 

Цей підхід до впровадження контро-
лінгу є досить вдалим, але має певні недолі-
ки: дублювання етапів, а також реалізацію 
етапів, що безпосередньо не стосуються   
контролінгу. 

Дослідивши різні наукові погляди що-
до переліку та змісту основних етапів впро-
вадження контролінгу задля підвищення 
ефективності управління суб’єктами госпо-
дарювання, можна запропонувати пропози-
ції щодо організації цього процесу на про-
мисловому підприємстві. З огляду на особ-
ливості контролінгу в управлінні промисло-
вим підприємством та сучасне розуміння 
сутності цієї управлінської технології про-
понуються наступні етапи впровадження 
контролінгу. 

1. Прийняття рішення про впровад-
ження контролінгу в управління промисло-
вим підприємством. Цей етап передбачає 
узгодження думок власників та менеджерів 
вищого рівня про необхідність запровад-
ження такої управлінської технології, розу-
міння її ефективності та перспектив, які від-
криваються перед суб’єктом господарюван-
ня в разі впровадження контролінгу, а також 
розробка та обґрунтування місії та системи 
цілей контролінгу. 

2. Створення служби контролінгу пе-
редбачає визначення місця служби контро-
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лінгу в управлінні суб’єктом промислового 
підприємства, обґрунтування її персональ-
ного складу, чітке розмежування повнова-
жень між контролерами та формалізацію їх 
посадових прав та обов’язків. 

3. Розробка програми впровадження 
контролінгу в управління промисловим під-
приємством з чітким визначенням конкрет-
них заходів і строків їх реалізації, що повин-
но бути відображено в плані-графіку впро-
вадження контролінгу. 

4. Розробка бюджету впровадження 
контролінгу в управління промисловим під-
приємством. Цей етап передбачає плануван-
ня необхідних джерел фінансування та ви-
трат на здійснення конкретних заходів, що 
стануть підставою для оцінки ефективності 
та цільового спрямування витрачання кош-
тів, а також основою для оцінки ефектив-
ності впровадження контролінгу в управлін-
ня промислового підприємства в цілому. 

5. Започаткування проведення освіт-
ньо-роз’яснювальної роботи серед персона-
лу, менеджерів і власників підприємства. 
Цей етап передбачає систематичне прове-
дення тренінгів, семінарів, конференцій, на-
рад, презентацій та інших заходів. Вони за-
безпечать розуміння змін, що відбуваються 
у виробництві, усвідомлення ролі кожного 
робітника в цьому процесі, тим самим міні-
мізують опір здійснюваним нововведенням. 

6. Проведення вхідної діагностики 
фінансово-господарської діяльності та 
управління промисловим підприємством. На 
цьому етапі передбачається здійснення діаг-
ностики: зовнішнього та внутрішнього сере-
довища суб’єкта, його організаційної струк-
тури, фінансової структури, інформаційних 
потоків та ін. 

7. Розробка пропозицій щодо вдоско-
налення управління промисловим підприєм-
ством, зокрема: здійснення реінжинірингу 
бізнес-процесів, інформаційних потоків, 
удосконалення організаційної структури 
суб’єкта, розробка рекомендацій щодо ство-
рення або реформування його виробничої 
структури та ін. 

8. Обґрунтування системи ключових 
показників (індикаторів) стану внутрішньо-
го та зовнішнього середовища, що будуть 
основою для оцінки службою контролінгу 
всіх напрямів і аспектів управління, визна-

чення критичних меж відхилень фактичних 
значень показників від планових. 

9. Розробка та обґрунтування методик 
та інструментарію контролінгу окремих йо-
го об’єктів в управлінні торговими мережа-
ми, оцінка їх ефективності для вирішення 
конкретних завдань, адаптація найефектив-
ніших методик та інструментарію до специ-
фіки фінансово-господарської діяльності та 
управління певного суб’єкта мережевого 
торговельного бізнесу та ін. 

10. Формування пакету внутрішньої 
звітності служби контролінгу, передбачає 
розробку форм управлінської звітності в  
розрізі конкретних користувачів контролін-
гової інформації, їх інформаційних потреб 
для прийняття певних управлінських рішень 
та ін. 

11. Введення в експлуатацію контро-
лінгу на всіх рівнях управління і в усіх  
структурних підрозділах суб’єкта промис-
лового підприємства. 

Висновки. Причинами для запровад-
ження підсистеми контролінгу в практику 
діяльності вітчизняних підприємств є: зрос-
тання нестабільності з зовнішнього середо-
вища; ускладнення системи управління під-
приємством, що вимагає механізмів коорди-
нації всередині системи; необхідність побу-
дови системи інформаційного забезпечення 
управління. 

Контролінг є важливим засобом ус-
пішного функціонування підприємства, 
оскільки: забезпечує керівництво і власника 
підприємства інформацією для прийняття 
управлінських рішень, управління ресурса-
ми шляхом інтеграції процесів збирання, 
обробки, підготовки, аналізу, інтерпретації 
інформації; забезпечує виживання підпри-
ємства на рівнях тактичного і стратегічного 
управління; сприяє оптимізації залежності 
«виручка-витрати-прибуток». 
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На основе анализа современных научных трудов, а также практического опыта управ-

ления на отечественных и зарубежных предприятиях установлено важность внедрения в их 
управленческую деятельность системы контроллинга. В статье указано, что эффективное 
функционирование контроллинга в управлении возможно только при условии его последова-
тельного внедрения в практическую деятельность предприятия с учетом всех ключевых ас-
пектов этого процесса. 

Ключевые слова: контроллинг, система контроллинга, система управления, служба 
контроллинга, эффективное функционирование контроллинга. 

 
The importance of introducing the Controlling system into management is determined on the 

basis of analysis of modern scientific approaches to management at domestic and foreign enterpris-
es and the existing experience. It is pointed out that effective functioning of Controlling in man-
agement is possible only under the condition of its gradual implementation into practice with all key 
aspects taken into account. 

Keywords: Controlling, Controlling system, management system, Controlling service, effec-
tive functioning of Controlling. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
М. К. Терещенко, к. е. н., доцент, ДВНЗ «Національний гірничий університет»,  

Tereshenko_mk@ukr.net 
 
В роботі досліджені питання контролю дебіторської заборгованості. Проаналізована 

побудова системи управління дебіторською заборгованістю. Запропоновано показники для 
аналізу дебіторської заборгованості, які характеризують прогресивність обертання дебітор-
ської заборгованості та попит виробленої продукції на ринку збуту. Представлені перспек-
тивні напрямки щодо удосконалення управлінського обліку та внутрішнього аудиту. 

Ключові слова: аудит, аудиторський висновок, дебіторська заборгованість, кредитор-
ська заборгованість, облік, факторинг, фінансовий аналіз. 

 
Постановка проблеми. В системі бух-

галтерського обліку  одним із центральних 
елементів є облік взаєморозрахунків 
суб’єктів господарювання. На сьогодні од-
ним з найбільш складних і суперечливих 
питань українського обліку є облік дебітор-
ської заборгованості, що пов’язано з існу-
ванням проблеми неплатежів.  

В  процесі здійснення своєї фінансово-
господарської діяльності  у підприємства 

встановлюються певні партнерські відноси-
ни з постачальниками, покупцями, організа-
ціями та іншими особами. Відвантажуючи 
вироблену продукцію, товари або надаючи 
послуги, підприємство в більшості випадків 
не отримує гроші відразу. Тобто розрахунки 
за товарними операціями, як правило, не 
збігаються у часі: спочатку свої зо-
бов’язання виконує одна із сторін, і у неї 
виникає право вимоги компенсації за даною 
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заборгованістю, а в іншої сторони – обов'я-
зок погасити цю заборгованість. Відсутність 
майнової відповідальності за невиконання 
власних договірних зобов’язань дає змогу 
ухилятись від взаєморозрахунків з партне-
рами. І як наслідок ми маємо гостру нестачу 
обігових коштів, яка супроводжується низь-
кою платоспроможністю підприємств. Ха-
рактерними ознаками низької платоспро-
можності підприємств є несвоєчасність по-
вернення дебіторської заборгованості, по-
вернення заборгованості в неповному обся-
зі, що сприяє виникненню сумнівної та без-
надійної дебіторської заборгованості. Дебі-
торська заборгованість істотно погіршує фі-
нансовий стан підприємства, вона є іммобі-
лізацією грошових засобів, відверненням їх 
з господарського обороту, що приводить до 
зниження темпів виробництва і результа-
тивних показників діяльності підприємства, 
оскільки прострочена дебіторська заборго-
ваність, по якій закінчився термін позовної 
давності, підлягає віднесенню на збитки   
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженню цих проблем присвяче-
ні роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, 
зокрема, таких як Ф. Ф. Бутинець [1], С. Ф. 
Голов [2], П. М. Гарасим [3], Н. М. Малюга 
[4], В. В. Сопко, В. П. Завгородній [5] та ін-
ші. У цих працях розкриваються значною 
мірою загальні аспекти обліку дебіторської 
заборгованості, проте багатовекторність до-
слідження зумовлена складністю і різнома-
нітністю суб'єктів та об'єктів розрахунково-
платіжних відносин, що вплинуло на супе-
речливий характер нормативних документів, 
а також на рівень розробок окремих теоре-
тичних і практичних аспектів методології 
бухгалтерського обліку та аналізу дебітор-
ської заборгованості. 

Основним нормативним актом, що ре-
гулює всі питання бухгалтерського обліку в 
Україні, є Закон України «Про бухгалтер-
ський облік і фінансову звітність в Україні» 
від 16.07.99 р. №996–XIV (із наступними 
змінами та доповненнями) [6]. Цей Закон є 
фундаментом, на якому ґрунтуються всі ін-
ші нормативні акти, що стосуються будь-
якої ділянки бухгалтерського обліку та фі-
нансової звітності. 

Наступними особливо важливими нор-

мативними актами, що стосуються саме ме-
тодології обліку розрахунків із покупцями 
та замовниками, є П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість» [7] та П(С)БО 21 «Вплив 
змін валютних курсів» [8]. 

Щодо організації обліку дебіторської 
заборгованості на конкретному підприєм-
стві, то його особливості залежать від орга-
нізаційно-правової форми та структури ор-
ганізації праці облікових працівників конк-
ретного підприємства. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної роботи є детальне висвітлення основ-
них проблем, із якими стикаються підпри-
ємства України при здійсненні своєї діяль-
ності з управління дебіторською заборгова-
ністю. Для досягнення визначеної мети до-
слідження необхідно розглянути питання 
покращення обліку і аналізу дебіторської 
заборгованості та висвітлити особливості 
організації і методики аудиту дебіторської 
заборгованості підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Контроль дебіторської заборгова-
ності є необхідним елементом діяльності 
будь-якого підприємства. Виходячи із світо-
вої практики, важливим пунктом управління 
дебіторською заборгованістю є вибір методу 
надання відстрочки платежу. Системний  
підхід до визначення політики щодо від-
строчки платежу може бути заснований ви-
ключно на розробленні кредитної політики 
підприємства. У сучасній теорії підприєм-
ства виділяють такі основні типи кредитної 
політики [1]: 
– консервативна кредитна політика; 
– помірна кредитна політика; 
– агресивна кредитна політика. 

Консервативна кредитна політика про-
являється у негативному відношенні до на-
дання відстрочки платежу. Підприємство, у 
випадку обрання консервативної кредитної 
політики, наполягає на повній попередній 
оплаті продукції. 

Помірна кредитна політика характери-
зується прихильністю постачальника до   
повної попередньої оплати продукції, але 
при веденні переговорів із основними       
контрагентами із позитивною діловою ре-
путацією розглядається можливість знижок 
за умовами оплати. Тобто підприємство до-
пускає затримки платежів у тих випадках, 
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коли ризики затримання оплати і повної не-
сплати продукції є мінімальними. Доціль-
ність проведення цього типу кредитної по-
літики підприємства може бути викликана 
наступними факторами [3]: 
1. Підприємство добре відомо на ринку та 

працює із обмеженою кількістю контр-
агентів. 

2. Кількість продукції та репутація підпри-
ємства досить висока, що гарантує збе-
реження існуючих ринків збуту продук-
ції. 

3. Підприємство має обмежені фінансові 
ресурси та не може собі дозволити ін-
вестувати великі кошти у розвиток ви-
робництва та збільшення збуту продук-
ції. 

Агресивна економічна політика явля-
ється одним із ефективних засобів для 
отримання нових ринків збуту продукції 
шляхом надання більш сприятливих (для 
покупця) умов оплати продукції, що дозво-
ляє розраховувати на переділ ринку на ко-
ристь цього підприємства. 

Проведення агресивної кредитної по-
літики може бути доцільним у наступних 
випадках : 
– вихід продукції на іноземні ринки товарів; 
– збільшення частки підприємства на внут-
рішньому ринку; 
– вихід на ринок із новою продукцією. 

Актуальним є використання моделі ре-
гулювання кредитної політики підприємства 
у таких випадках, коли сформовано коло 
клієнтів, яким можна довіряти, коли попит 
на продукцію підприємства зростає та на-
дання комерційного кредиту покупцям може 
призвести до збільшення обсягу продажів. 

Приведемо приклад застосування пра-
вил кредитної політики: 

Необхідно визначити суму, що має бу-
ти інвестована у дебіторську заборгованість 
при наступних умовах: 

Планований обсяг реалізації – 8 000,00 
тис. грн.; планована питома вага собівартос-
ті продукції у її ціні – 85 %; середній період 
надання кредиту оптовим покупцям – 30 
днів; середній період відстрочки по надано-
му кредиту за результатами аналізу – 15 
днів. 

Необхідна сума фінансових коштів, що 
інвестуються у наступному періоді в дебі-

торську заборгованість, становить: 
(8000 * 0,85* (30 + 15)) / 360 = 850 тис. грн. 

Для побудови системи управління де-
біторською заборгованістю із урахуванням 
вказаних факторів слід розраховувати ос-
новні фактори, що впливають на прибутки 
та збитки у випадку збільшення термінів 
оплати продукції: 
– збільшення виручки від реалізації продук-
ції, пов’язане із більш м’якими умовами її 
оплати. При наявності істотної ваги прибут-
ку в ціні продукції збільшення виручки 
пов’язане із отриманням додаткового обсягу 
прибутку; 
– дія операційного важеля у випадку скоро-
чення частки постійних витрат в цілому по 
підприємству. Вона являється ефективним, 
якщо супроводжується збільшенням обсягу 
виробництва продукції при збереженні пев-
ного рівня витрат. Це означає, що підприєм-
ство має можливість збільшити обсяги ви-
робництва при збереженні існуючих потуж-
ностей. Звідси дія операційного важеля буде 
виражатися суттєвим збільшенням прибутку 
при зміні кредитної політики підприємства в 
сторону збільшення відстрочки платежу; 
– дія ефекту фінансового важелю у випадку 
залучення позикових коштів на реалізацію 
проекту при суттєвому перевищенні еконо-
мічної рентабельності підприємства над від-
сотковими ставками за кредитними ресур-
сами. При наявності виходу на міжнародні 
ринки позикового капіталу із низькою від-
сотковою ставкою різниця між економічною 
рентабельністю підприємства та відсотком 
по залученим ресурсам буде максимальна, а, 
відповідно, і додатковий прибуток, що ви-
кликаний зміною кредитної політики, буде 
суттєвим. Тобто коли підприємство має  
можливість залучати позикові кошти за    
низькою ставкою, одним із можливих на-
прямів інвестування цих коштів є зміна кре-
дитної політики підприємства; 
– додатковий прибуток, пов'язаний із про-
центом за комерційним кредитом (цей ре-
сурс підвищення прибутку являється друго-
рядним, так як при досить сильній дії опера-
ційного та фінансового важелів можливо 
отримання прибутку при нульовому значен-
ні відсотків за комерційним кредитом). Але 
у світовій практиці відсотки за комерційним 
кредитом являються значними і часто пере-
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вищують відсоток за комерційним креди-
том. Це пов’язано із суттєвими ризиками, 
так як у випадку коли контрагент згоден на 
відсоток, що перевищує банківський, ризи-
ки, пов’язані із наданням кредиту, є неприй-
нятними для банківських установ, а, отже, 
потенційний дебітор не є благонадійним. 

Факторами, що викликають додаткові 
витрати, є поточні витрати, пов’язані із ор-
ганізацією кредитування покупців та інкаса-
цією боргу. Далеко не кожне вітчизняне   
підприємство має у своїй організаційній 
структурі підрозділ, що відповідальний за 
організацію своєчасного комерційного кре-
дитування та своєчасну інкасацію боргу. 
Недостатня увага до організації процесу 
кредитування може потягнути за собою не-
гативні наслідки для фінансової стійкості 
підприємства. Основними витратами, пов’я-
заними із кредитним відділом підприємства, 
являється заробітна плата співробітників, 
витрати на отримання інформації про контр-
агентів, їх фінансової стійкості та плато-
спроможності.  

Специфічною формою фінансування 
дебіторської заборгованості є факторинг. 
Факторинг – це фінансовий інструмент ре-
фінансування комерційного кредиту, що на-
дає можливість поповнення коштів підпри-
ємства за рахунок фінансування відванта-
жених, але ще не оплачених товарів [2]. 

Згідно із ч.1. ст. 1077 Цивільного Ко-
дексу України [9], за договором факторингу 
(фінансування під уступку права грошової 
вимоги) одна сторона (фактор) передає чи 
зобов’язується передати грошові кошти у 
розпорядження іншої сторони (клієнта) за 
плату, а клієнт уступає чи зобов’язується 
уступити фактору своє право вимоги до тре-
тьої особи (боржника). 

За характером інструментів розрізня-
ють простий та вексельний факторинг. При 
простому факторингу відступають рахунки 
– вимоги до дебіторів, а при вексельному 
факторингу – відступають вимоги по вексе-
лях. 

У вітчизняній практиці набули поши-
рення такі умови факторингу [4]: 
1. Фінансування банком 50–90% дебітор-

ської заборгованості. 
2. За базовий приймається дисконт на рівні 

16–20 % річних, що дешевше, ніж кре-

дитні ресурси. 
3. Максимальний термін погашення дебі-

торської заборгованості – 1 міс. 
Розрахунки із виробником здійсню-

ються за допомогою перерахувань на бан-
ківський рахунок, після чого банк розподі-
ляє виручку, що надійшла, частково на по-
гашення заборгованості по факторингу,    
частково – виробникові. 

Витрати за факторинг становлять: 
– комісія, як відсоток від середньої заборго-
ваності; 
– відсотки за факторинг. 

Також слід акцентувати увагу на до-
цільність подвійного контролю за виконан-
ням плану із дебіторської заборгованості. 
Цей контроль полягає в наступному: 
1. Складається план дебіторської заборго-

ваності із розбивкою по статтях та по 
строках виконання. 

2. Планові показники дебіторської заборго-
ваності порівнюються із фактичними по-
казниками дебіторської заборгованості. 

3. Аналізуються причини відхилень від 
плану. 

4. Приймаються рішення щодо тих чи ін-
ших відхилень. 

5. Вживаються заходи по ліквідації відхи-
лень. 

Такий тип управління дебіторською 
заборгованістю реалізується в межах управ-
лінської технології контролінгу, що включає 
в себе не тільки планування, але і контроль 
за виконанням плану та ліквідацію відхи-
лень.  

Одним із основних показників, які ха-
рактеризують стан дебіторської заборгова-
ності, є показник обертання дебіторської за-
боргованості, який показує її частину в ви-
ручці від реалізації, але не відображає інтен-
сивність руху грошових коштів [5]. Тому, 
для більш детальної характеристики стану 
дебіторської заборгованості підприємства, 
пропонуємо ввести коефіцієнт інтенсивності 
руху дебіторської заборгованості: 

 

ІРдз =
ДЗ (0-3) ,  ІРдз ≥ 0,  

збільшення (1) 
ДЗ (3-12) 

 
де ІРдз – коефіцієнт інтенсивності ру-

ху дебіторської заборгованості; ДЗ(0-3) – 
прогресивне обертання грошових коштів 
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(вибірка дебіторської заборгованості покуп-
ців і замовників за період від 0 до 3 міс. Ви-
бірка може становити менший період, у за-
лежності від об’ємів виробництва: чим ме-
нше обсяги виробництва у підприємства, 
тим на менший строк воно може собі дозво-
лити вкладати грошові кошти в дебіторську 
заборгованість), грн.; ДЗ(3-12) – регресивне 
обертання грошових коштів (вибірка дебі-
торської заборгованості покупців і замовни-
ків за період від 3 до 12 міс.), грн. 

Запропонований показник характери-
зує інтенсивність обертання дебіторської 
заборгованості покупців і замовників, а та-
кож відображає фактичний стан підприєм-
ства: чим вище коефіцієнт  ІРдз, тим швид-
ше відбувається обертання грошових коштів 
та ефективніше працює підприємство. 

Другим показником, який  відносно ві-
дображає фактичний стан підприємства, 
пропонуємо ввести коефіцієнт попиту на 
вироблену підприємством продукцію: 

 

Кп  = 
РПt , Кп  ≤ 1,  

Кп → 1,    
(2) 

ОВt 
 

де Кп – коефіцієнт попиту на виробле-
ну продукцію; РПt – реалізована продукція 
за період часу t, грн.; ОВt – загальний об’єм 
виробництва продукції за період часу t, грн. 

При оптимальній роботі підприємства, 
коефіцієнт попиту на вироблену продукцію 
повинен становити одиницю, але, як прави-
ло, частина продукції може бути не продана 
та залишатись на складі підприємства. Тому, 
чим менше значення показника Кп, тим   
більше залишилось продукції не реалізова-
ної і, відповідно, не затребуваної на ринку. 

Переваги запропонованих показників 
полягають у простоті їх обчислення, тому 
що складовими формул є одні з основних 
економічних показників роботи підприєм-
ства, які в абсолютному вигляді наочно ві-
дображають фактичний фінансовий стан, а 
обчислення їх результату – відносний фі-
нансовий стан роботи підприємства. 

На сьогодні практично на всіх підпри-
ємствах ведеться автоматизований облік. З 
метою удосконалення обліку дебіторської 
заборгованості, при його автоматизації,   
можливо здійснити наступні заходи: 
– створити інформаційну базу кредиторської 

та дебіторської заборгованості учасників 
розрахунків; 
– звірити в електронній формі взаємні вимо-
ги та зобов’язання і знайти найбільш раціо-
нальні способи погашення взаємної забор-
гованості; 
– провести взаємозаліки, поступово скоро-
чуючи обсяги заборгованості; 
– вести облік та звітність проведених 
взаєморозрахунків. 

Ці заходи неможливо здійснити авто-
номно від фінансових та виробничих ас-
пектів управління. Тісна інтеграція 
функціонального модуля з підсистемами, що 
безпосередньо пов’язані з фінансами та ви-
робництвом, дозволяє вирішити традиційні 
проблеми, які виникають при зіткненні ма-
теріально-технічного постачання з управ-
лінням, виробництвом та фінансами. Це 
дасть змогу скоординувати планову по-
слідовність закупок і видачу дозволу, 
надасть свободу маневру у виборі способів 
платежу, а також полегшить ведення офі-
ційної звітності [10]. 

Важливим в організації ефективної   
системи внутрішнього контролю розрахун-
ків з контрагентами є забезпечення надій-
ності збереження інформації від сторонніх 
осіб, зокрема перевірка системи зберігання 
документації, функціонування архівної   
служби, порядку інвентаризації документів 
в архіві і забезпечення доступу до докумен-
тів тощо [11]. 

Загалом ефективність проведення  
внутрішньогосподарського контролю за де-
біторською заборгованістю можлива при 
тісній взаємодії між бухгалтерією підприєм-
ства та відділами збуту та постачання. 

Першочерговими завданнями при 
здійсненні аудиту дебіторської заборгова-
ності є: 
– забезпечення юридичної обґрунтованості 
кожної суми дебіторської та кредиторської 
заборгованості; 
– вивчення причин виникнення заборгова-
ності та прорахування їх наслідків; 
– здійснення заходів щодо стягнення дебі-
торської заборгованості та з’ясування існу-
вання реальної можливості погашення кре-
диторської заборгованості; 
– регулярне проведення інвентаризацій роз-
рахунків на підприємстві та контроль за 
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строком позовної давності. 
Тому пропонуємо для кожного вироб-

ничого підприємства створити службу для 
взаємних перехресних перевірок відділів 
бухгалтерії, збуту та постачання для здій-
снення внутрішнього аудиту та розробки 
заходів для запобігання виникнення дебі-
торської та кредиторської заборгованостей. 
Перевірку проводити один раз на місяць та 
співпрацювати з інвентаризаційної комісією. 
У разі позитивних результатів роботи служ-
би – матеріально заохочувати працівників.  

Підприємствам необхідно винаходити 
шляхи зниження дебіторської заборгованос-
ті, тому що від цього напряму залежить 
прибуток підприємства: чим швидше відбу-
вається погашення дебіторської заборгова-
ності, тим швидше обертання грошових   
коштів, а від цього залежать: 
– виплати заробітної плати;
– можливість погашення кредиторської за-
боргованості; 
– можливість модернізації та технічного об-
слуговування виробничих потужностей під-
приємств; 
– закупівля сировини й матеріалів для по-
дальшого виробництва; 
– можливість розширення виробництва.

Висновки. Згідно вище викладеного, 
можна зробити наступні висновки: 
– управління дебіторською заборгованістю
на підприємстві включає планування в якос-
ті обов’язкового елементу; 
– при плануванні дебіторської заборгова-
ності вихідними показниками являється   
термін, на який покупцям надається кредит, 
та обсяг відсотку за кредитування; 
– управління дебіторською заборгованістю
для покращення ефективності включає кла-
сифікацію дебіторів за категоріями та вста-
новлення для них окремих відсоткових ста-
вок для кожної категорії дебітора. 
– для пришвидшення обігу дебіторської за-
боргованості доцільно застосовувати факто-
ринг; 
– при аналізі дебіторської заборгованості
пропонуємо використання показника ІРдз, 
який характеризує прогресивність обертання 
дебіторської заборгованості, та показника 
Кп, який характеризує попит виробленої 
продукції на ринку збуту;  

– для удосконалення управлінського обліку
автоматизувати базу дебіторської заборго-
ваності учасників розрахунків; 
– для удосконалення внутрішнього аудиту
створити службу для взаємних перевірок 
відділів бухгалтерії, збуту та постачання. 
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В работе исследованы вопросы контроля дебиторской задолженности. Проанализиро-
вано построение системы управления дебиторской задолженностью. Предложены показате-
ли для анализа дебиторской задолженности, которые характеризуют прогрессивность обора-
чиваемости дебиторской задолженности и спрос на произведенную продукцию на рынке 
сбыта. Представлены перспективные направления по усовершенствованию управленческого 
учета и внутреннего аудита. 

Ключевые слова: аудит, аудиторское заключение, дебиторская задолженность, креди-
торская задолженность, учeт, факторинг, финансовый анализ. 

 
The problems of receivables management are studied. The construction of receivables man-

agement system is analyzed. The indices characterizing progressivity of receivables turnover and 
market demand to analyze receivables are proposed. Upcoming trends to improve internal account-
ing and internal audit are presented. 

Keywords: audit, audit report, receivables, accounts payable, accounts, factoring, financial 
analysis. 
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ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УДК 338.82:622.27:553.042 
УПРАВЛІННЯ ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ 

ПОРУШЕНИХ ВІДКРИТИМИ ГІРНИЧИМИ РОЗРОБКАМИ 
ЗЕМЕЛЬ В АСПЕКТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОГЕННИХ МІСЦЕВОСТЕЙ 

 
Є. В. Терехов, к. е. н, ДВНЗ «Національний гірничий університет», 

terehoff@t-online.de 
 

У статті узагальнено та вдосконалено науково-методичні підходи до визначення госпо-
дарського призначення земель, відпрацьованих в умовах відкритих гірничих розробок, як 
методичної основи забезпечення сталого розвитку техногенно уражених місцевостей. Пода-
но методику планування екологічно збалансованої структури земельних угідь техногенного 
походження. Обґрунтовано критерії вибору напряму освоєння порушених угідь.  

Ключові слова: відкриті гірничі розробки, техногенні землі, господарське призначення 
землі, структура земельних угідь, збалансоване землекористування. 
 

Постановка проблеми. Землі, відпра-
цьовані в умовах відкритих гірничих розро-
бок, зазнаючи суцільного руйнування, мо-
жуть бути відновлені під різноманітне гос-
подарське використання. Проте на сьогодні 
відсутнє чітке розуміння переваг певних на-
прямів рекультивації землі, що здійснюють-
ся переважно з міркувань доцільності збе-
реження первісного типу ландшафту, зао-
щадження витрат на рекультивацію, а не за-
безпечення найвищої ринкової вартості та 
дохідності техногенних угідь, їх сталого гос-
подарського використання. Це висуває не-
обхідність дослідження методичних засад 
визначення цільового призначення  земель, 
порушених відкритими гірничими розроб-
ками, з метою забезпечення сталого госпо-
дарського розвитку техногенно уражених 
місцевостей.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Нині багато уваги присвячується 
проблемам впорядкування антропогенного 
навантаження на земельні ресурси. Незадо-
вільний стан ґрунтів в Україні актуалізує 
теоретико-методологічне забезпечення 
управління процесом збереження та віднов-
лення їх родючості, підкреслює Горлачук В. 
В. [1]. Дорогунцов С. В. вказує, що опти-
мальна структура землекористування має 
передбачати максимізацію корисного ефек-
ту для всіх споживачів земельних ресурсів, 
реалізацію охоронних заходів щодо збере-
ження екологічної рівноваги у процесі гос-

подарського використання ґрунтів [2].  
Необхідно визначати перспективні на-

прями відновлення земель на гірничодобув-
ному підприємстві в сучасних умовах зе-
мельних відносин з метою прийняття раціо-
нальних рішень стосовно рівня проведення 
рекультиваційних робіт та планування їх 
ефективності для наступного господарю-
вання на землі. Реалізація цільових устано-
вок щодо рекультивації підлягає перевірці їх 
обґрунтованості шляхом застосування кри-
теріїв ефективності відтворення землі, що 
комплексно враховують наслідки землезбе-
реження на гірничому підприємстві, зазна-
чає Прокопенко В. І. [3].  Шапарем А. Г.  
розроблені наукові основи збалансованого 
розвитку територій та запропоновані підхо-
ди до вибору стратегії цього розвитку за 
оцінкою техногенного навантаження на зе-
мельні ресурси [4]. Дослідники Амоша О. І.,   
Бардась А. В. проаналізували шляхи мінімі-
зації негативних наслідків діяльності гірни-
чодобувних підприємств для навколишнього 
середовища [5].  

Проте питання розробки методичних 
засад цілеспрямованого вибору напрямів 
відтворення земель після відкритих гірни-
чих розробок, скерованого на забезпечення 
сталого розвитку гірничодобувних регіонів, 
потребує наукового опрацювання. Це дозво-
лить підвищувати еколого-економічний по-
тенціал відпрацьованих місцевостей та уни-
кати конфліктів гірничопромислового зем-
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лекористування.   
Формулювання мети статті. Метою 

статті є узагальнення та розвиток науково-
методичних основ визначення господар-
ського призначення земель, порушених в 
умовах відкритих гірничих розробок, в ас-
пекті забезпечення сталого післяпромисло-
вого розвитку техногенно уражених місце-
востей.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Сучасна практика гірничопромисло-
вого землекористування відзначається сут-
тєвими масштабами еколого-економічного 
збитку для угідь, що потрапляють у зону ви-
добутку корисної копалини. Рекультивація 
землі в Україні є збитковою, через що здій-
снюється на неналежному рівні без еконо-
мічної мотивації. Техногенні ґрунти харак-
теризуються низькою продуктивністю, еко-
логічною нестабільністю та схильністю до 
деградації. Проте сучасні ринкові тенденції 
землекористування вимагають підвищення 
рівня відтворювальних робіт з метою ство-
рення затребуваності рекультивованих зе-
мельних ресурсів на цільовому споживчому 
ринку та розв’язання екологічних проблем 
техногенно навантажених місцевостей. Як 

зазначається у джерелі [6], для відтворення 
земель за сільськогосподарським напрямом 
рекультивації з технологічної точки зору 
повинно бути достатньо маси розкривних та 
підстилаючих порід для заповнення і вирів-
нювання западини кар’єру відносно гори-
зонту місцевості. Ті угіддя, для заповнення 
яких бракує гірської маси – відтворюють, 
головним чином, за водогосподарським на-
прямом, який, після підняття рівня ґрунто-
вих вод, може доповнюватись заснуванням 
зон відпочинку та природних біотопів. Про-
те процес перетворення техногенних угідь 
повинен виходити не тільки з технологічних 
можливостей суб’єкта рекультивації та ха-
рактеру порушення ландшафту, але й ураху-
вання вимог забезпечення економічно при-
вабливого та екологічно збалансованого гос-
подарювання на техногенних угіддях після 
відкритих гірничих розробок.  

В цілому на кінець 2011 року площа 
порушених гірничодобувними підприєм-
ствами земель в Україні становила 144,0 
тис. га, а відпрацьованих – 45,1 тис. га [7]. 
Динаміка використання земель для гірничо-
промислових потреб та їх відтворення відо-
бражена на рис. 1.  
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Рис. 1. Динаміка порушення та відтворення земель в Україні 
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Рівень рекультивації земель за площею 
порушень за період 2003 – 2011 рр. у серед-
ньому становив 75,4%. Проте впродовж 
2009 – 2011 рр. спостерігається суттєве зни-
ження питомої ваги відтворених земель у 
площі порушених земель, і цей показник 
становив лише 51%. Решта території колиш-
ніх гірничих розробок являє собою відвали 
та відстійники. Відтворення цього типу тех-
ногенного ландшафту, з одного боку, є най-
витратнішим, з іншого – важливим для еко-
логічної  стабілізації порушеної місцевості.   

Питома вага земель, відтворених під 
ріллю, у середньому за період 2003 – 2011 
рр. становила 24%, що є доволі високим по-
казником, враховуючи те, що у складі непо-
рушених сільськогосподарських угідь ста-
ном на кінець 2011р. рілля складала близько 
53,8% [7]. Таким чином, на вітчизняних гір-
ничодобувних підприємствах сільськогос-
подарський напрям рекультивації займає 

вагоме місце у структурі земельних площ, 
що підлягають відтворенню. Проте, це не 
завжди є виправданим з господарської точки 
зору, враховуючи якісний стан техногенних 
угідь. Як зазначається у роботі [8, с. 73], ре-
культивовані землі сільськогосподарського 
призначення на дослідних ділянках кар’єрів 
максимально досягають 70–80% потенціалу 
продуктивності непорушених земель, що 
знижує ефективність їх подальшого вико-
ристання.  

Згідно прогнозів [9], при належному 
поводженні з угіддями, рекультивованими 
під сільськогосподарські потреби на місці 
породних відвалів, їх потенціал продуктив-
ності досягає потенціалу непорушених угідь 
лише впродовж 60 – 80 років. Ці відмінності 
рівня родючості земель за балом бонітету 
відображає табл. 1 на прикладі угідь, від-
працьованих у кар’єрі Welzow-Süd родови-
ща Лаузитц (ФРН).  

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика якості непорушених і відтворених земель 

Тип угідь Середній бал бонітету землі 

До розробки горизонт I 29 
горизонт II 26 

Рекультивовані угіддя 

2010 р. 20 
2025 р. (прогноз) 23 
2050 р. (прогноз) 29 

після 60…80 років. 33 
 Складено за:[8]. 

На практиці, через особливості гірни-
чопромислового ландшафту та браку коштів 
на рекультивацію, не досягається повне від-
творення сільськогосподарських угідь у їх 
допромислових межах. Частина угідь пере-
ходить до категорії земель іншого господар-
ського призначення. І, залежно від родови-
ща, питома вага трансформованих земель 
може досягати різного значення. В окремих 
випадках повністю змінюється господарська 
приналежність техногенних земель щодо 
непорушених земель. Відповідно до цього, 
управління ефективністю рекультивації   
ґрунтів повинне визначати інтенсивність та 
скерованість цих перетворень з метою за-
безпечення екологічно збалансованого та 
економічно привабливого післяпромислово-
го землекористування.  

У структурі непорушених угідь Украї-
ни сільськогосподарські угіддя складають 
70,9%, ліси та лісовкриті площі – 17,6%, що 
не є оптимальним з точки зору екологічної 
сталості земельних ресурсів. Вірогідно, зе-
мельні угіддя техногенного походження  
могли б стати резервом зростання екологіч-
но орієнтованих типів землекористування, 
що є важливим для сталого розвитку місце-
востей гірничопромислового відпрацюван-
ня.  

Визначаючи цільове призначення тех-
ногенних земель, необхідно брати до уваги, 
перш за все, витрати на приведення землі у 
придатний для використання стан та дохід-
ність (рентабельність) певних напрямів зем-
лекористування (рис. 2), як основу форму-
вання рентних платежів із землі. Зображена 
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рентабельність напрямів господарювання 
(станом на кінець 2011 р.) в Україні свідчить 
про те, що найбільш привабливим є вико-
ристання земель під сільськогосподарське 

виробництво, проте ці землі повинні бути 
високої якості, забезпечення якої, у разі їх 
цілковитого знищення, вимагає значних ви-
трат на рекультивацію ґрунтів.  

Рис. 2. Рентабельність напрямів господарювання на землі 

Таким чином, приймаючи рішення 
щодо відтворення земель, суб’єкт рекульти-
вації має обирати той і-тий напрям рекуль-
тивації, що забезпечує найбільш сприятливе  
поєднання позитивних ефектів землекорис-
тування та витрат на відтворення землі, що 
можна подати наступним чином: 

а) у випадку передачі відпрацьованих 
угідь попередньому власнику (оренди      
землі): 

max,




ііі кремп

iі

ВВB

SЦ
(1) 

де  Ц i , S i  ‒ відповідно грошова оцінка та 
площа відтвореної землі і-го напряму вико-
ристання, грн /га, га; В

іп
, В

ірем ‒ відповідно 
початкові та ремонтні витрати на рекульти-
вацію землі за і-м напрямом господарюван-
ня, грн; В

ік
‒ компенсаційні витрати за по-

гіршення (поліпшення) якості (або зниження 
дохідності) відтвореної землі щодо непору-
шеної за і-м напрямом використання.  
        При цьому можлива як зміна цільового 
призначення землі за згодою її власника, так 
і повернення землі до попереднього вико-

ристання.  
        б) у випадку отримання  землі у влас-
ність гірничодобувним підприємством: 

max

1









вик

jі

T

j
iіремп

iвикі

SЦВВ

SТД
,       (2) 

де Д i , Т вик  ‒ відповідно очікуваний середній 

дохід з гектару землі та розрахунковий пері-
од використання землі і-го напряму освоєн-
ня;  j ‒ j-тий рік використання землі і-го на-
пряму освоєння.  
         Враховуючи те, що період екологічної 
стабілізації землі за напрямами використан-
ня є різним, у якості розрахункового зна-
чення Т вик  необхідно брати найдовший з них 
(25 років для сільськогосподарських угідь). 
         За допомогою поданої методики ви-
значення доцільності освоєння земель за на-
прямами використання є можливим поліп-
шити господарську структуру відтворених 
угідь, що призначаються для ринкового обі-
гу. Проте у структурі відтворених площ по-
винні закладатись угіддя, що слугуватимуть 
не для отримання прямих господарських  
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зисків, а для екологічної стабілізації відпра-
цьованої місцевості. Згідно з міжнародною 
практикою, питома вага площі таких угідь у 
структурі рекультивованих земель повинна 
бути не меншою за 30%. 

У межах сільськогосподарського на-
пряму використання земель найбільшу рен-
табельність (у середньому за 2003…2011 
рр.) мало вирощування зернових культур 
(15,3%), насіння соняшника (43,45%), кар-
топлі (24,8%), плодів (15,75%) та винограду 
(51,6%) [7]. Відтак, з метою максимізації 
дохідності та вартості земельних угідь у ме-
жах їх сільськогосподарського освоєння не-
обхідно створювати ґрунти, що за своїми 
агрофізичними характеристиками відпові-
дають вимогам вирощування названих рос-
лин. Тваринництво в України наразі зали-
шається збитковим, що зменшує привабли-
вість освоєння земель за цим напрямом.  

Результативність рекультивації земель 
також повинна враховувати рівень їх якісно-
го відтворення, що можна визначати порів-
нюючи рівень продуктивності земель до по-
рушення та після відтворення, якщо не змі-
нюється їх цільове призначення.  
         При відтворенні землі мають узгоджу-
ватись між собою усі етапи його проведення 
– від планування рекультиваційних робіт до
передачі земельної ділянки у наступне зем-
лекористування – з вимогами максимізації 
корисних ефектів її подальшої експлуатації, 
враховуючи перспективи розвитку ново-
створених угідь та їх безконфліктне щодо 
довкілля поводження [10]. Скерованість ре-
культивації на вирішення  актуальних пи-
тань гірничого землекористування  землі є 
визначальною рисою її успішності в еконо-
мічних, екологічних, соціальних та інших 
аспектах. Проте цільові установки природо-
охоронної діяльності гірничодобувних під-
приємств зазнають постійних змін і 
потребу-ють наукового обґрунтування [11].  

Характерною особливістю актуальних 
проектів з рекультивації є те, що вони пе-
редбачають відновлення якомога більше 
функцій землі, у тому числі і неекономічно-
го спектру, що слугує збереженню потенці-
алу дохідності техногенних ґрунтів і розши-
ренню спектру управлінських дій щодо їх 
використання у майбутньому [12].  

Специфіка організації ринкового обігу 

рекультивованих земельних ресурсів від 
моменту їх відчуження до остаточного ці-
льового використання полягатиме у можли-
вості їх багатовекторного післяпромислово-
го використання, адаптації до певного типу 
господарювання, проте і  невизначеності 
зміни споживчих характеристик техноген-
них угідь у часі, що зумовлює коливання їх 
ринкової  вартості. Не завжди є доцільним 
усю площу відпрацьованих гірничодобув-
ним підприємством земель повертати до по-
переднього типу господарювання на ній. 
Ринкове середовище вимагає застосування 
інструменту структурних змін території гір-
ничого відводу після закінчення видобувних 
робіт.  

У зв’язку з цим наочною є зміна частки 
сільськогосподарських угідь протягом XX 
століття в структурі відновлюваних площ, які 
до відчуження мали сільськогосподарське 
призначення, на прикладі місцевості Зандер-
сдорф (ФРН) (рис. 3). 

Цей приклад відображає зміну спожив-
чих уподобань протягом тривалого періоду 
розвитку земельних відносин у загальноєв-
ропейському  аспекті, що також є характер-
ним і для вітчизняного гірничопромислового 
землекористування.  Так, частка сільськогос-
подарських угідь у структурі гірничого від-
воду Зандерсдорф стрімко скорочується. У 
2001 вона становила лише 4%. Натомість 
зростає вага таких напрямів відтворення зем-
лі, як будівництво та лісонасадження. Суттє-
ві площі відводилися під тимчасову консер-
вацію землі. Це підтверджує необхідність  
активізації механізму зміни виробничої при-
належності відновленої місцевості у відпо-
відності з існуючими тенденціями у землеко-
ристуванні при визначенні доцільного на-
пряму господарського використання техно-
генних угідь. 

У Рейнському басейні у 2005 році ба-
ланс площ мав характер, наведений у табл. 2 
[14]. Так, за  рахунок  зменшення частки 
сільськогосподарських угідь на 30% у за-
гальній площі земель після рекультивації 
зросла частка земель іншого призначення, 
особливо промислового, що не потребують 
продуктивних властивостей ґрунту, і ця   тен-
денція є переважаючою на німецьких гір-
ничодобувних підприємствах. Частка сільсь-
когосподарських угідь країни в її загальній 
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Рис. 3.  Зміна пріоритетів післяпромислового землекористування 

протягом XX ст. (Зандерсдорф, ФРН): 1-сільськогосподарська  рекультивація;                         
2 - будівництво; 3-  консервація; 4-  лісонасадження [13] 

 
 

Таблиця 2 
Баланс площ Рейнського буровугільного басейну станом на 2005 рік 

 
 

Призначення земель 
Непорушені землі Відновлені землі Відхилення 

га % Га % га % 
Сільськогосподарське 
Лісогосподарське 
Промислове 
Інше 

17326 
6911 
--- 

1769 

66,6 
26,57 
 --- 
6,8 

7960 
7090 
9007 
1949 

30,6 
27,26 
34,63 
7,49 

-9366 
179 
9007 
180 

-30,0 
0,7 

34,63 
0,7 

Всього 26006 100 26006 100   
 

площі становить 50%, а лісових насаджень – 
близько 30%, що є доцільним з еколого-
економічної точки зору [15]. 

В цілому для гірничодобувних регіонів  
є характерним скорочення площ земель, від-
творюваних під ріллю, натомість зростання 
площ земель водогосподарського, лісогос-
подарського та будівничого призначення. 
Опитування мешканців уражених місцевос-
тей часто підтверджує необхідність ство-
рення на техногенних ландшафтах угідь, 
придатних для відпочинку широких верств 
населення. Це зменшуватиме негативні еко-
логічні наслідки для мешканців гірничодо-
бувних регіонів і водночас не потребує ве-
ликих витрат на відтворення земельних 
угідь. Водночас, створення угідь рекреацій-
ного призначення сприяє зростанню вартос-
ті нерухомості, що розміщується поблизу 

них [8, с. 347]. Загалом, слід відзначити, що 
заснування угідь рекреаційного призначення 
на місці колишніх гірничих розробок стало 
трендом у європейській практиці санації піс-
ляпромислових ландшафтів [16]. Водночас, 
високий екологічний потенціал техногенних 
земель дозволяє збільшувати масштаби їх 
використання у природоохоронних цілях 
[17]. 
          В  Україні рекультивація земель після 
відкритих гірничих розробок ще зберігає 
сільськогосподарську спрямованість. Так, 
наприклад, Орджонікідзевський ГЗК 
(ОГЗК), будучи найбільшим порушником 
земель серед підприємств гірничодобувної 
галузі, водночас є провідним підприємством  
в Україні з рекультивації техногенних 
ландшафтів. За період з 1962…2004 рр. на 
комбінаті відтворено 6803 га земель [3]. Ви-
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робничу  структуру  рекультивованих  зе-
мель відображає рис. 4. Висока частка сіль-
ськогосподарського відновлення земель на 
ОГЗК – 63,7 % зумовлюється тим, що видо-
бувні роботи проводяться у зоні поширення 
найбільш родючих чорноземів, збереження 
яких відповідає державним підходам до 
управління природними ресурсами. Проте 
не ставиться мета повного відтворення по-
рушених угідь. Рекультивовані землі за якіс-

тю суттєво поступаються своїм природним 
аналогам і схильні до деградації, внаслідок 
чого втрачаються поживні речовини ґрунту 
та знижується його господарська цінність. 
Вочевидь, на вітчизняних підприємствах є 
необхідним або підвищувати якість відтво-
рених угідь сільськогосподарського призна-
чення, або розглядати альтернативи сіль-
ськогосподарському напряму рекультивації.   

5
 1 %4

 1 3 ,1 %

3
 5 ,1 %

2
 1 7 ,1 %

1
 6 3 ,7  %

 
Рис. 4.   Господарська структура площі землі, відтвореної на 
Орджонікідзевському ГЗК: 1-сільськогосподарські угіддя; 2- 
лісогосподарські; 3-водогосподарські; 4-будівництво; 5-інше 

 
        Під відкриті гірничі розробки, частіше 
за все, потрапляють землі сільськогосподар-
ського призначення, що в середньому на 
52% складаються з ріллі. При цьому рілля 
має одну з найвищих грошових оцінок серед  
типів сільськогосподарських угідь. І, зви-
чайно, після  завершення розробки, у першу 
чергу, постає питання доцільності збере-
ження орних земель у складі порушених 
сільськогосподарських угідь. У зв’язку з 
цим, до  уваги беруться два аспекти: 1) 
створення  орних угідь є найдорожчим серед 
напрямів відтворення земель; 2) викорис-
тання орних земель забезпечує найвищий 
рівень прибутковості господарювання за 
сільськогосподарським напрямом та є дже-
релом продовольчої безпеки країни.  
         Отже, збереження якості земель є ви-
тратним, проте ставити на меті тільки фор-
мування ландшафтів у перспективі – мало-
прибутково для землекористування. В ціло-
му актуальність сільськогосподарського від-

творення земель буде, у першу чергу, визна-
чатися станом ґрунтової маси після гірничої 
розробки. Для фундації аграрного вироб-
ництва важливе значення мають її якісні по-
казники. Якщо складований після зняття 
шар ґрунту, зважаючи на умови та трива-
лість його зберігання, відповідатиме вимо-
гам  сільськогосподарського використання, 
відтворення землі за цим напрямом слід роз-
глядати як доцільне. Спочатку, за визначен-
ня цільового призначення земель, необхідно 
провести оцінку ґрунтового складу, а після 
цього обрати агрокультуру, для виробниц-
тва якої цей ґрунт є  найбільш сприятливим.  
Для кожної агрокультури визначаються гра-
ничні показники якості ґрунту, необхідні 
для її нормальної вегетації. Якщо після до-
слідження ґрунту виявиться, що його фак-
тичні показники якості є  вищими за гра-
нично припустимі за певною агрокульту-
рою, то відповідна складована земельна ма-
са повинна розглядатися як придатна до 
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створення сільгоспугідь.  
Унаслідок проведення відкритих гір-

ничих робіт значна частина природних, іс-
торичних та сільськогосподарських ланд-
шафтів втрачається назавжди. Натомість 
внаслідок змін ландшафту відкриваються 
нові можливості для  структурної перебудо-
ви місцевості  [18, с.1].  
          Завдяки своєчасній та якісній рекуль-
тивації землі змінюється господарське зна-
чення гірничодобувного регіону та перспек-
тиви його розвитку. Так, наприклад, до 1998 
р. порушені землі німецького родовища Ла-
узитц являли собою здичавілі породні відва-
ли, гігантські рудники, забруднені водой-
мища, полишені об’єкти промислової забу-
дови, що зумовлювало низьку перспективу 
економічного розвитку регіону. Проте зав-
дяки більш ніж десятирічній діяльності з  
відтворення ландшафтів порушені землі пе-
ретворились на родючі сільськогосподарські 
угіддя, щільні ліси та блакитні озера. В ці-
лому впродовж зазначеного періоду у регіо-
ні було відтворено 97 тис. га техногенних 
угідь, з яких 15% – під сільськогосподарське 
призначення, 32% підлягали залісненню, 
28% площі обійняли водоймища. 17 % від-
творених угідь відведено під екологічні по-
треби та на решті 8% звели об’єкти промис-
ловості. Подібна структура відповідає як 
вимогам економічного розвитку місцевості, 
так і її екологічної стабілізації. Крім того, 
регіон став привабливим для туристичних 
відвідин. В цілому планування структури 
угідь повинне передбачати їх безконфліктне 
взаємне поводження. Таким чином, загальні 
перетворення промислових ландшафтів    
дозволили вдихнути нове життя у нещодав-
но занепадаючий регіон.  
         За будь-яких цільових установок 
суб’єктів рекультивації метою відтворення 
порушених земель, перш за все, повинне бу-
ти створення стабільних та продуктивних 
угідь, що забезпечуватимуть сприятливі 
умови для економічного розвитку та життє-
діяльності людини.  
         Вибір напряму відтворення ґрунтів є 
головним інструментом визначення приваб-
ливості майбутнього освоєння техногенних 
земель і спирається на низку умов, серед 
яких найголовнішими є якість ґрунтового 
шару, його минуле використання, характер 

порушення рельєфу місцевості та затребу-
ваність в угіддях певного типу у регіоні. Їх 
врахування дозволить прийняти правильне 
рішення стосовно майбутньої виробничої 
приналежності порушених площ, її відповід-
ності якості ґрунтової маси та перспективи її 
господарського використання [19]. У цьому 
аспекті, головним чином мова йде про вибір 
між антропогенним та природним викорис-
танням земельних угідь після завершення 
гірничих робіт на місці їх розташування, а 
також про конкуренцію між різними антро-
погенними напрямами освоєння землі. 

Раціональність заходів з охорони та  
відтворення земель має передбачати постій-
не підвищення їх якості відповідно до вимог 
сучасного високотехнологічного виробниц-
тва. У межах заходів з рекультивації важли-
во, з одного боку, виходячи з міркувань не-
обхідності ресурсозбереження, максималь-
ною мірою відновити природні властивості 
земельної ділянки, а з іншого – діяти з огля-
ду на те, чи призведе це до зростання її рин-
кової вартості як відображення тільки оці-
нених ринком виробничих можливостей  
землі. Суб’єкт рекультивації не повинен 
створювати типові об’єкти і з ними виходи-
ти на ринок, а мусить орієнтуватися на спе-
цифіку конкретного землекористування. 
Потрібно зважено поєднувати довгостроко-
ве планування структури місцевості і вод-
ночас дотримуватися вимог адаптації май-
бутнього господарювання до ринкових змін.  

Використання  конкретної рекультиво-
ваної земельної ділянки повинне враховува-
ти виробничу приналежність сусідніх по  
відношенню до неї ділянок з метою запобі-
гання непрямих конфліктів землекористу-
вання. Якщо певній діяльності відповідати-
ме загальний стан інфраструктури місцевос-
ті та будуть відсутні негативні екстернальні  
впливи, ефективність господарювання на  
техногенних ґрунтах, незалежно від їх якос-
ті, буде вищою.  

Зростання витрат на відтворення землі 
не завжди призводить до відповідного під-
вищення вартості рекультивованої землі. 
Відтворення ґрунтів за одним напрямом   
господарювання на дуже якісному рівні мо-
же мати меншу винагороду, аніж їх рекуль-
тивація на низькому рівні, тобто менш ви-
тратна, для іншого напряму використання 
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землі. Так, витрати на відновлення землі під 
потреби будівництва є меншими, аніж на 
створення орних угідь, проте вартість зе-
мель будівництва є зазвичай значно вищою 
за ринкову оцінку ріллі. У зв’язку з цим, 
можна зазначити, що в середньому в розви-
нених країнах Європи щоденно під забудову 
відводиться 100…120 га земель різного при-
значення. Таким чином, попит на цей тип 
земель зростатиме, підвищуючи їх вартість, 
проте він не поглине усі площі гірничого 
відводу, що робить актуальним і інші на-
прями відтворення землі, але вже за іншого 
рівня платоспроможного попиту на них.  

Із розвитком ринкових відносин  у 
сфері землекористування з’являтимуться 
додаткові можливості для акумуляції гро-
шових ресурсів рекультивації. Вартість зем-
лі визначатиметься шляхом врівноваження 

попиту і пропозиції на неї. При цьому, якщо 
ринок непорушених земель є сталим, то на 
ринку техногенних земель можливі активні 
процеси зміни їх цільового призначення, від 
чого залежатиме вартісна оцінка землі. У 
зв’язку з цим, цікаво  розглянути співвідно-
шення грошової оцінки рекультивованої  
землі різних напрямів землекористування на 
прикладі ФРН, де земельний ринок сформо-
ваний, техногенні землі активно освоюють-
ся після завершення гірничої розробки, а 
методологія їх ціноутворення ґрунтується на 
міжнародних стандартах землеоціночної ді-
яльності. Так, рис. 5 демонструє типове 
співвідношення вартості рекультивованих 
земель різного господарського призначення 
у місцевості «Риза Гроссенхайн» (ФРН) ста-
ном на 31.12.2007 р. 
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Рис. 5.  Співвідношення вартості рекультивованої землі за напрямами  

 господарського освоєння  [20] 
 

Як видно з рис. 5, ринкова вартість   
відтвореної  землі, в залежності від напряму 
її господарського використання, суттєво  
різниться. Цей приклад підтверджує те, що у 
ціноутворенні техногенної землі ключову 
роль відіграє вибір її цільового призначення, 
що визначає її пропозицію та попит на неї з 
відповідним ціновим механізмом. Хоча від-
творена рілля, яка розглядається у прикладі, 
вочевидь, низької родючості – рілля серед-
ньої якості коштує по країні 8…10 тис. євро 
за гектар [21]. Розглянута різниця вартості 
земель випливає з різниці аграрної та місь-
кої ренти. Функція попиту є визначальною 

для її утворення [22]. При цьому різниця 
між коштами на підготовку землі до будів-
ництва та її ринковою вартістю є суттєвою 
на користь останньої. Якщо припустити, що 
схоже співвідношення ціни на землю після її 
відтворення за напрямами використання 
складеться і в Україні після завершення 
процесу формування земельного ринку, то, 
вочевидь, рекультивація земель під потреби 
будівництва та садівництва матиме прибут-
ковість, хоча, крім цільового призначення, 
на вартість землі впливають і інші чинники 
ефективності її післяпромислового викорис-
тання.  
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Проте структура фактичного попиту на 
землі в Україні в умовах сформованого зе-
мельного ринку може суттєво змінити ціно-
утворення земель за напрямами освоєння. 
Окрім того, залежно від конкретної місцевос-
ті можуть встановлюватись обмеження на 
певні види землекористування, або відсутній 
відповідний попит. В цілому, з метою по-
кращення фінансування відтворювальних 
робіт, господарська структура техногенних 
земель повинна відповідати змінам структу-
ри виробничої діяльності регіону.  

Таким чином, відтворення земель слід 
розглядати як інструмент здійснення транс-
формації господарської структури гірничо-
добувних регіонів, необхідної для їх розвит-
ку після завершення видобутку корисної ко-
палини. При цьому повинна ставитись мета 
повернути ресурс не ідентичних порушено-
му за споживчими властивостями, а ресурс – 
відповідний за вартісними характеристика-
ми з урахування вимог екологічної збалан-
сованості землекористування та зміною 
структури попиту на земельні угіддя у регі-
оні. Таким чином, відтворену після розроб-
ки родовища місцевість слід розглядати у 
якості кластера земель різних напрямів ви-
користання, але таких, що мають спільне 
просторове планування з урахуванням вза-
ємних екологічних впливів рекультивованих 
угідь. Зважаючи на це, необхідно надавати 
перевагу тим напрямам післяпромислового 
використання землі, що мають довготрива-
лий характер та орієнтовані на поступове 
підвищення її якості.  

У виробничій програмі суб’єкта ре-
культивації техногенних земель суттєве міс-
це повинне займати відтворення земель з 
метою підтримання екологічних функцій 
техногенно уражених місцевостей. Кластер-
не планування структури техногенних міс-
цевостей має передбачати створення угідь, 
найбільш наближених до природних біото-
пів (не менше 5–10% загальної площі гірни-
чого відводу). Як зазначається у роботі [11], 
не чітке розмежування, а поєднання різних 
напрямів землекористування дозволить уз-
годити екологічні та економічні вимоги, що 
ставляться до рекультивації ґрунтів.  

Є хибним вважати, що порушені зем-
лі апріорі приречені на деградацію. За своїм 
економічним змістом, попри суттєві зміни у 

їх споживчих властивостях, спричинених 
техногенними впливами, вони можуть стати 
ресурсом, що задовольнятиме широкий 
спектр господарських потреб. Згідно з до-
слідженнями науковців, ці угіддя можуть 
бути придатними як для реалізації природо-
захисних цілей, так і для задоволення різно-
манітних господарських потреб людини. Тех-
ногенні землі здатні підтримувати на висо-
кому рівні біорозмаїття у видобувних регіо-
нах. Так, у польових умовах буровугільного 
басейну вже через три роки після припинен-
ня видобувних робіт на техногенних суб-
стратах спостерігали поширення більше 100 
видів рослин (деякі з них є особливо  рідкіс-
ними), що не поступається розмаїттю при-
родних ареалів [23].  

Проте недостатньо лише відтворити 
землю для певного напряму використання, 
вона повинна стати сталим господарським 
ресурсом, що означає довготривале збере-
ження та розширення її функціональних 
властивостей. Тільки за умови сталості та 
прибутковості післяпромислового господа-
рювання на техногенних угіддях з’явиться 
мотивація до вкладання коштів у освоєння 
порушених угідь. 

Задля можливості досягнення сталого 
землекористування необхідно дотримува-
тись екологічного балансу у використанні 
техногенних угідь. Він є суттєво порушеним 
під час зняття ґрунтового шару, його пере-
міщень та складування. Проте вже з почат-
ком рекультивації співвідношення між зе-
мельними втратами та поліпшенням функ-
ціональних властивостей землі змінюється 
на користь останніх, якщо застосовуються 
раціональні схеми відтворення земель. Од-
ним із критеріїв оцінки якісного стану тех-
ногенних земель може бути показник їх за-
пасу гумусу, що зазнає особливих коливань 
під час  гірничопромислового  використання 
цих угідь і є, передусім, важливим для акти-
візації рекультивованого субстрату, прий-
нятний рівень якого можна визначати на-
ступним чином:  
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де В пзГ . – втрати гумусу при знятті та пере-
міщенні ґрунтового шару землі, т/ га;  
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ВГдеп. – втрати гумусу під час депонування 
землі, т/ га; QГнеп, QГрек– відповідно запас 
гумусу непорушеної та рекультивованої   
землі, т/ га.  
         Головною умовою створення земель з 
низьким дефіцитом функціональних власти-
востей є закладення їх строкатої структури у 
межах площі колишнього гірничого відводу. 
Поліструктурованість відтворених угідь 
сприятиме їх кращій адаптації до післяпро-
мислових природних та антропогенних фак-

торів впливу. Рекомендується до 30% пору-
шених площ відтворювати до стану, що є 
максимально наближеним до стану природ-
них ландшафтів  [24].  

Приймаючи рішення щодо структури 
відтворених після відкритих гірничих роз-
робок угідь, необхідно визначати переваги 
та недоліки актуальних напрямів землеко-
ристування і використовувати їх у якості 
критеріїв визначення домінуючих типів піс-
ляпромислового ландшафту (табл. 3).  

Таблиця 3  
Порівняльна оцінка привабливості освоєння земель за напрямами господарювання 

 
Напрям рекульти-

вації Переваги Недоліки 

Сільськогосподар-
ський 

Сприяє збереженню природної родючості 
земель, забезпечує високий рівень дохідно-
сті. Відносна легкість зміни у подальшому 
напряму використання. Стійкий попит на 
землю.  

Екологічно вразливі угіддя, висока ймо-
вірність погіршення якісного стану угідь. 
Потребує великих витрат. Тривалий пе-
ріод  відновлення. 

Лісогосподарський 

Підтримує екологічні функції землі. При-
датний для похилих форм ландшафтів. 
Стійкість угідь щодо природної деградації. 
Не потребує високої родючості ґрунту. 
Можливість диверсифікація використання 
продуктів лісу.  

Довготривалий період отримання еконо-
мічного ефекту землекористування. Від-
носно низький рівень дохідності угідь. 
 

Будівництво 

Не потребує створення органічного шару 
ґрунту.  

Передбачає незворотну забудову земель-
них угідь, механічний та пиловий вплив 
на сусідні угіддя, обмеження забудови до 
повної стабілізації угідь.   

Водогосподарський 

Відносно невеликі капіталовкладення, під-
тримує біорозмаїття регіону, органічно 
доповнює інші напрями землекористуван-
ня.   

Низький рівень дохідності угідь. Ймові-
рність появи несприятливого хімічного 
складу води, низького дебіту водоймища. 
Тривалий період екологічної стабілізації 
угідь. 

Санітарний 

Пом’ягшує негативні екологічні впливи 
гірничої розробки, сприяє безпеці населен-
ня навколишніх місцевостей, мінімальний 
рівень витрат на відтворення. 

Обмеженість (непривабливість) госпо-
дарського використання, хімічне та фізи-
чне навантаження на ґрунти.   

Рекреаційний 

Адаптивність ландшафту до будь-якої гос-
подарської структури місцевостей. Позити-
вний вплив на вартість нерухомості регіону 
і привабливість проживання.  

Вимагає дотримання високих екологіч-
них норм. Можливе обмеження доступу 
широких верств населення.  

Сукцесія 

Сприяє відновлених біогеоценозів поруше-
них місцевостей, стійкість до деградації, 
позитивний екологічний вплив на навко-
лишні місцевості.  

Існування ризику стихійного оселення 
біологічних видів, нетипових для пору-
шеної місцевості, вилучення земель з 
продуктивного використання, особливий 
режим доступу до природних об’єктів. 

Складено за: [25; 26]. 
Територія гірничої розробки після за-

вершення видобувних робіт має бути освоє-
на відповідно до попиту на землі у поруше-
ній місцевості. У багатьох випадках, з ура-
хуванням зміни якості земель унаслідок їх 
відпрацювання, стале післяпромислове 

освоєння ґрунтів можливе тільки за зміни 
цільового призначення техногенних угідь. 
Узгодження цих вимог післяпромислового 
освоєння території гірничої розробки має 
ґрунтуватись на всебічному дослідженні  
ринкових тенденцій землекористування,  
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розробці організаційних схем відтворення 
земельних ресурсів з метою покращення фі-
нансування рекультиваційних робіт, удос-
коналенні методів прогнозування стану тех-
ногенних земель.  
         Висновки. Відтворення земель після 
відкритих гірничих розробок повинне бути 
інструментом активізації господарського 
розвитку техногенно уражених місцевостей 
на засадах сталого та прибуткового земле-
користування.  
         Визначення господарської структури 
техногенних угідь має передбачати досяг-
нення екологічної стабілізації порушених 
ландшафтів та затребуваності відтворених 
земель на цільовому споживчому ринку. 
Виходячи з цього, у структурі рекультиво-
ваних земельних площ необхідно виділяти 
частку угідь господарського призначення, 
орієнтовану на отримання доходу від земле-
володіння, та у якості доповнення до неї – 
угіддя, максимально наближені до природ-
них біоценозів, що виконуватимуть функції 
екологічної стабілізації техногенних ланд-
шафтів, підвищення їх продуктивних мож-
ливостей. Диверсифікація напрямів земле-
користування у межах земельного відводу, 
що враховує їх взаємне поводження та тен-
денції зміни якісного стану, є передумовою 
забезпечення сталого розвитку техногенних 
місцевостей.  
          Сучасна практика відтворення земель 
на гірничодобувних підприємствах свідчить 
про зменшення питомої ваги сільськогоспо-
дарських угідь у структурі техногенних 
угідь, натомість зростають обсяги відтво-
рення земель для водогосподарських, лісо-
господарських та будівельних потреб регіо-
ну. Освоєння техногенних угідь повинне пе-
редбачати збереження якомога більшого 
спектру функціональних властивостей по-
рушених земель. Це слугуватиме зростанню 
грошової оцінки земель та активізації їх 
економічного обороту, підвищенню мотива-
ції до збереження ґрунтів в умовах відкритої 
гірничої розробки. 

Таким чином, відтворену після роз-
робки родовища місцевість слід розглядати 
у якості кластера земельних угідь різних на-
прямів використання, але таких, що мають 
спільне просторове планування з урахуван-
ням взаємних екологічних впливів. Зважаю-

чи на це, необхідно надавати перевагу тим 
напрямам післяпромислового використання 
землі, що мають довготривалий характер та 
орієнтовані на поступове підвищення її  
якості. Встановлено, що кожний з напрямів 
рекультивації земель має як позитивні, так і 
негативні оцінні характеристики, які повин-
ні братися до уваги під час визначення спів-
відношення екологічних та економічних мо-
тивів у прийнятті рішень щодо землезбере-
ження в умовах відкритих гірничих розро-
бок, уникаючи цільових конфліктів земле-
користування. 
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          В статье обобщены и усовершенствованы научно-методические подходы к определе-
нию хозяйственного назначения земель, отработанных в условиях открытых горных разрабо-
ток, как методической основы обеспечения устойчивого развития техногенно поврежденных 
местностей. Представлена методика планирования экологически сбалансированной структу-
ры земельных угодий техногенного происхождения. Обоснованы критерии выбора направ-
ления освоения нарушенных угодий.  
          Ключевые слова: открытые горные разработки, техногенные земли, хозяйственное 
назначение земли, структура земельных угодий, сбалансированное землепользование.  
 
          Scientific and methodical approaches to the definition of economic purpose of land used in 
open cast mining are summarized and improved to make the methodical basis for sustainable devel-
opment of man-affected areas. The planning of methodical environmentally balanced structure of 
technogenic land is offered. The criteria for selecting the direction of waste land development are 
determined.  
          Keywords: the open pit mining, the land of technogenic origin, commercial land-use zoning, 
the structure of land, sustainable land use. 
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УДК 330.502.504. 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ АНТРОПОГЕННОЮ ТА 

ПРИРОДНОЮ ПІДСИСТЕМАМИ МІСТА 

С. О. Сафронов, к. е. н., доцент, Дніпропетровський аграрний  
університет, safronov@dndz.gov.ua 

У статті розглянуто соціально-економічні наслідки взаємодії антропогенних та природ-
них факторів в процесі розвитку міських поселень. Визначено основні екологічні, економічні 
та соціальні проблеми сучасних міст. Проаналізовано закордонний досвід управління соці-
ально-екологічним розвитком міста із врахуванням екологічних обмежень. Запропоновано 
рекомендації стосовно мінімізації негативних соціально-економічних наслідків урбанізації. 

Ключові слова: урбанізація, соціально-економічна система, стійкий розвиток, антропо-
генна підсистема, природна підсистема. 

Постановка проблеми. Міста мають 
фундаментальне значення для розвитку 
будь-якої країни, оскільки саме вони знач-
ною мірою виступають індикатором успіш-
ності соціально-економічного розвитку су-
часного суспільства. Місто як людське по-
селення має особливий статус, оскільки іс-
нує як антропогенна система, але водночас 
перебуває у нерозривному зв’язку із природ-
ним середовищем та постійно взаємодіє із 
ним. Особливістю міста є різноманіття ви-
конуваних ним суспільних функцій, які ма-
ють тенденцію ускладнюватися та урізно-
манітнюватися зі збільшенням населення, а 
також під впливом технічного та соціально-
го прогресу. Зазвичай місто є адміністратив-
ним центром прилеглої території, саме тут 
сконцентровано заклади науки та культури, 
перетинаються транспортні магістралі, зна-
ходяться історичні та туристичні пам’ятки. 
Поєднання зазначених функцій може бути 
відмінним, але обов’язковою умовою для 
розвитку міста має бути наявність матері-
ального виробництва, оскільки саме воно 
виступає базисом суспільного розвитку та 
формує передумови для концентрації на від-
повідній території виробничих факторів. 
Глобальна урбанізація та розвиток суспіль-
ства споживання крім суто соціальних про-
блем призводять до загострення економіч-
них та екологічних проблем, наслідком чого 
стає прискорене вичерпання ресурсів та зрос-
тання їх ринкової ціни. Міста стають 
центрами соціально-економічного розвитку 
регіонів, але водночас вони найбільш інтен-
сивно виснажують природно-ресурсний по-
тенціал власної та прилеглих територій, що 
стає фактором гальмування економічного 

розвитку. Саме тому питання взаємодії між 
антропогенним середовищем та природою 
стають все більш актуальними в контексті 
гарантування стійкого соціально-економіч-
ного людського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Відомий культуролог Р. Редфілд 
сформулював концепцію двох суспільств – 
«народного» та «міського», які різняться 
між собою рівнем соціальної однорідності 
та солідарності, синкретизмом культури, від-
критістю членів суспільства до зовнішньо-го 
світу, наявністю чи відсутністю у зазна-
чених суспільствах сформованого світогля-
ду («народної мудрості») та писемної тра-
диції. За Редфілдом саме місту притаманне 
специфічне облаштування людського буття, 
що проявляється у виникненні нових систем 
комунікації та інтеграції городян на основі 
політичної влади, писемності та релігії [1].  

Варто зауважити, що визначення кате-
горії «місто» суттєво різниться у представ-
ників різних наук. Так, Попова Ю. М від-
значає, що з точки зору економіки під міс-
том зазвичай розуміють населений пункт, 
більшість мешканців якого не задіяна у сіль-
ському господарстві, у соціальному аспекті 
на перший план виходять культурологічні 
аспекти «міського способу життя», у прос-
торовому – певний життєвий простір, де зо-
середжено населення, житло, промислова та 
транспортна інфраструктура, а також соці-
альні інститути [2]. 

С. Саханенко визначає місто як «ціліс-
не утворення, відмежоване від зовнішнього 
середовища функціонально (мешканці зай-
няті не в аграрній сфері), просторово (межі 
міста є чітко визначеними), юридично (у 
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межах політико-адміністративного поділу 
країни), політично (наділено правами місце-
вого самоврядування)” [3].  

На думку Р. Гуляк, місто є історично 
обумовленою формою поселення, характер-
ними ознаками якої є наявність визначеної 
території, певної чисельності мешканців та 
закономірностей розвитку, має розгалужену 
мережу соціальних зв’язків, які зумовлені 
різноманіттям людської діяльності та ство-
рюють сприятливі умови для повноцінного 
розвитку особистості та реалізацію можли-
востей міського простору за існуючих еко-
номічних, соціальних, політичних та інших 
умов [4].  

У роботі А. Шевченко визначення по-
няття «місто» класифіковано за загальним 
змістом, особливостями адміністративно-
територіального утворення та домінуючою 
специфікою (велике, монофункціональне 
тощо) [5].  

Натомість О. Бойко-Бойчук наводить 
перелік із 48 ознак феномену «місто», які 
відображають відмінності у розмірі та ста-
тусі міст, домінуючих сферах діяльності, 
специфіці комунікації, особливості викорис-
тання ресурсів та визначають засади управ-
ління міським господарством [6]. 

У монографії Хлобистова Є. В. [7] де-
тально розглянуто природні та техногенні 
фактори, що потенційно становлять небез-
пеку як для соціально-економічної системи 
в цілому, так і для її окремих регіональних 
складових. У роботах Балуєвої О. В. [8,9] 
детально розглянуто екологічні проблеми 
сучасних міст та визначено напрями їхнього 
сталого розвитку. Втім поза увагою дослід-
ників зазвичай залишаються еколого-
економічні та еколого-соціальні наслідки 
взаємодії антропогенних та природних фак-
торів в процесі розвитку міських поселень, а 
також економічна оцінка впровадження 
пропонованих у роботах природозахисних 
заходів. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є оцінка соціально-економічних 
наслідків взаємодії між антропогенною та 
природною підсистемами міста та розроб-
лення рекомендацій, спрямованих на забез-
печення стійкого розвитку міських посе-
лень. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Активізація суспільного розвитку у 
міських поселеннях відбувається внаслідок 
підвищеної концентрації людей у визначе-
ній місцевості, яка дозволяє швидше досяг-
ти «ефекту масштабу», тобто збільшити 
ефективності використання виробничих та 
природних ресурсів за менших питомих ви-
трат на одиницю продукції. Саме цей факт 
пояснює причину популярності саме місько-
го способу життя та його зв'язок з розвитком 
людської цивілізації. Від самого свого за-
родження людство розвивалося двома аль-
тернативними способами – пристосовую-
чись до умов довкілля та пристосовуючи 
довкілля під себе. Тому процес виникнення 
сільських, а згодом і міських поселень мож-
на розглядати як закономірний результат 
процесу пристосування суспільства під себе. 
Якщо найдавніші людські поселення зали-
шалися частиною природного середовища 
та мали тимчасовий характер, то розвиток 
землеробства та відмова людей від кочового 
способу життя створив передумови для по-
дальшого розвитку таких складних антропо-
генних систем як міста.  

Місто як цивілізаційне утворення знач-
ною мірою втілює намагання людини опа-
нувати природу, а таке прагнення від самого 
початку забезпечувало більш інтенсивний 
розвиток спочатку первісних, а згодом 
більш ускладнених суспільств. Для цивілі-
зації, як стадії суспільного розвитку, харак-
терне виділення соціуму з природи і виник-
нення протиріч між природними і штучними 
факторами розвитку груп людей. Цей про-
цес «виокремлення» людини з природного 
середовища супроводжується збільшенням 
уваги до соціальних чинників життєдіяль-
ності людей, прогресуючою раціоналізацією 
мислення, а також переважанням штучних 
продуктивних сил над природними. 

Наявність додаткових економічних 
можливостей та розгалуженість мережі со-
ціальних зв’язків зумовлює посилення  соці-
ально-економічних і територіально-прос-
торових процесів, які полягають у зростанні 
міст, міського населення та поширенні місь-
кого способу життя на усе суспільство. Та-
кий процес (відомий під назвою урбанізація) 
відбувається впродовж багатьох століть, але 
саме на сучасному періоді суспільно-
історичного розвитку поряд з великими міс-
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тами почали виникати їх об’єднання – агло-
мерації. У сучасному світі процеси урбані-
зації та глобалізації відбуваються паралель-
но, а їх змістом стає зміна соціальних функ-
цій міського населення, засобів праці, а та-
кож дивергенція культурних та ціннісних 
стереотипів городян. Історично урбанізовані 
території (зони) характеризуються концент-
рацією, інтенсифікацією та диференціацією 
міських видів діяльності у містах та агломе-
рації, розповсюдженням міського способу 
життя у сільських районах (рурбанізація), 
розвиток широкої міської агломерації та збі-
льшенням розмірів передмість (субурбаніза-
ція), ускладненням форм та систем урбані-
зованого розселення (виникнення вузлових 
та смугових агломерацій, таких як Дніпро-
петровська, Донецька, Криворізька, Київсь-
ка), збільшення радіусів розселення та спе-
ціалізація урбанізованих районів (за проми-
словим призначенням, адміністративно-
діловими функціями та зонами дозвілля) 
[14]. 

Містобудівний аспект розселення на 
урбанізованих територіях пов'язаний з прос-
торовим розміщенням людей у регіоні (у 
ширшому розумінні – на території окремої 
країни або частини світу) та активним про-
цесом формування людиною комфортного 
життєвого середовища на основі удоскона-
лення усіх сфер суспільного життя та інтен-
сифікації суспільного виробництва. На про-
цес розселення об’єктивно впливають на-
ступні чинники: 
– соціально-економічні, які пов’язані з 
місцевими та регіональними характеристи-
ками трудових ресурсів, транспортної ме-
режі, з характером  виробничих відносин, 
рівнем розвитку продуктивних сил та їх 
просторовим розміщенням; 
– природні, які визначають кліматом, при-
родними та антропогенними ландшафтами, 
рельєфом місцевості, наявністю родовищ 
корисних копалин; 
– демографічні, які описують структуру 
населення, інтенсивність процесів його при-
родного відтворення та характер міграцій-
них процесів на визначеній території. 

В Україні нараховується 459 міст, у 
яких на 01.01.2010 р. постійно проживало 
68,6% усього населення країни, що станови-
ло 31 524,8 тис. осіб [12]. Така ситуація від-

повідає загальносвітовим тенденціям та 
прогнозам зростання міського населення, як 
це представлено у таблиці 1. Найбільш ви-
сокими темпи зростання міського населення 
були після Другої світової війни, коли від-
булося одночасне зростання чисельності мі-
ського населення та збільшення кількості 
міст. Але сформована на теренах колишньо-
го Союзу РСР містобудівна доктрина, не 
брала до уваги достатньою мірою регіо-
нальні відмінності України, її національні й 
культурні особливості, історичні традиції. 
Розвиток міських поселень виключно з по-
зицій зміцнення виробничої сфери призвів 
до суттєвих регіональних диспропорцій у 
розселенні, внаслідок чого було створено 
райони і міста з надмірно високою концент-
рацією промислових підприємств і міського 
населення. Найбільше таких «міст-заводів» 
виникає на території Придніпровсько-
Донецького регіону, де у міських поселен-
нях проживає від 80 до 89% населення, і са-
ме на цих теренах наприкінці минулого сто-
ліття складається найбільш екологічно не-
сприятлива ситуація. 

Сьогодні у світі у найбільших агломе-
раціях зосереджено третину усіх мешканців 
міст, а злиття розташованих уздовж транс-
портних шляхів агломерацій призводить до 
утворення мегалополісів – стихійних форм 
міського розселення з високою (від 2,7 
люд./га у США до 10 люд./га у Європі та 
Японії) концентрацією населення та розви-
нутими економічними зв’язками між окре-
мими агломераціями, що входять до його 
складу. Щороку міське населення нашої 
планети збільшується на 65 млн. осіб, а 380 
найбільших міст світу виробляють 50% сві-
тового ВВП [9]. До 2025 року, за прогноза-
ми [8], 600 найбільших міст світу продуку-
ватимуть 60% світового ВВП, а найбільш 
інтенсивними процеси урбанізації будуть у 
Південній та Південно-Східній Азії, зокрема 
на території КНР та Індії. Така ситуація су-
проводжуватиметься подальшим зростанням 
рівня забруднення атмосфери, гідросфери та 
ґрунтів відходами промислового виробниц-
тва, хоча вже сьогоднішні тенденції свідчать 
про наближення окремих регіонів до стану 
екологічної катастрофи. 

Так, за даними Міністерства екології 
та природних ресурсів України, протягом 
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20-річного періоду найбільш забрудненими 
є міста, переважно, на сході та центрі 
України, зокрема, у Донецькій області – 
Горлівка, Дзержинськ, Донецьк, Єнакієве, 
Краматорськ, Макіївка, Маріуполь і 
Слов’янськ, у Дніпропетровській –  це 
Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ та 
Кривий Ріг [14]. Загалом, на території 
України протягом 1992–2012 років рівень 
забруднення атмосферного повітря харак-
теризувався, як високий. Таке забруднення 
пов’язане зі значними концентраціями 
формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, 
бензапірену, фтористого водню, оксиду 
вуглецю та зважених речовин. Причинами 
такого вкрай незадовільного стану довкілля 
у міських поселеннях є те, що швидкі темпи 
урбанізації та індустріалізації супровод-
жувалися екстенсивним розширенням зон 
міської забудови та стрімким збільшенням 
чисельності населення, що у певний момент 
перевищило як здатність місцевих громад 
підтримувати прийнятні стандарти санітарії, 
екологічної безпеки та стійкого еконо-
мічного розвитку, так і асиміляційний 
потенціал природного середовища та його 
здатність до самовідновлення. Незадо-
вільний стан міської виробничої та 
побутової інфраструктури у більшості країн 
світу призводить до того, що до річок, озер 
та приберегові води морів скидаються такі 
обсяги забруднених стічних вод та відходів, 
що вміст небезпечних речовин багатократно 
перевищує їх гранично допустимі кон-
центрації, призводячи до руйнування уста-
лених екосистем, зменшуючи продук-
тивність водойм та роблячи їх небезпечними 
для людини. Наприклад, індійські міста 
переробляють лише третину своїх нечистот, 
щоденно скидаючи до поверхневої 
гідрографічної мережі до 26,5 млрд літрів 
промислових та побутових стоків [10]. 

Неефективне управління міським 
господарством також робить свій внесок у 
погіршення екологічної ситуації в міських 
поселеннях, оскільки недосконала транс-
портна політика, застосування викопних 
видів палива, нераціональне використання 
теплової та електричної енергії призводять 
до викидів до атмосфери надзвичайно 
великих обсягів парникових газів та 
зважених речовин. 

Результати дослідження Міністерства 
сільського господарства США [10] 
засвідчують, що протягом останніх п’яти 
років площа земель, що віддаються під 
забудову, збільшується щороку вдвічі. 
Щорічно у США забудовується більш ніж 
1,2 млн гектарів земель сільсько-
господарського призначення та лісового 
фонду. Наприклад, з 1950 року населення 
Сент-Луїсу та прилеглої до нього території 
збільшилося на 35%, у той час як площа 
забудованих земель протягом 1950–1990 
років зросла на 335% завдяки міграції 
населення до передмість. Інтенсифікація 
будівництва не лише зменшує площу 
вільних земель, але й призводить до відтоку 
фінансових та трудових ресурсів з міст.  Як 
правило, на одне робоче місце, що створене 
у місті, припадає до 10 робочих місць, які 
створюються у передмістях та в агломерації. 
Збереження стійкої тенденції відтоку 
робочої сили робить можливим реалізацію 
«детройтського» сценарію розвитку міста, 
коли стрімке скорочення населення міста 
призводить до занепаду його інфра-
структури та позбавляє громаду перспектив 
майбутнього розвитку. Так, місто Детройт, 
головне місто штату Мічиган, його 
головний адмінстративний та промисловий 
центр, є одним з прикладів невдалої 
політики розвитку міського поселення, 
наслідком чого стало зменшення чисель-
ності населення на 25% у період між 2000 та 
2010 роком через загострення соціально-
економічних, демографічних та екологічних 
проблем. Порівняно з 1950 роком насе-
ленення  60% [16]. Такого роду неспри-
ятлива ситуація стимулює представників 
середнього класу переїздити до передмість 
або до інших районів США, а в результаті 
відбувається зменшення бази оподат-
кування, знецінення нерухомості, зне-
люднення міських кварталів, підвищується 
рівень злочнності та посилюються демо-
графічні диспропорції. З позицій економіки 
природокористування, яка вивчає взаємо-
відносини між біотичними та соціальними 
цілісностями та їхнім довкіллям, зменшення 
привабливості міста для його населення є 
наслідком системних диспропорцій у його 
розвитку, зумовлених як внутрішніми 
чинниками (значне соціальне розшарування 
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суспільства та загострення етнокультурних 
проблем у випадку Детройта) так і 
зовнішніми, екстернальними, прикладом 
яких є техногенні аварії на зразок 
Чорнобильської катастрофи, внаслідок яких 
поселення стають небезпечними для 
існування. Екстернальні витрати прояв-
ляються у момент, коли для людини стає 
наочною обмеженість асиміляційної 
здатності навколишнього природного 
середовища, тобто тоді, коли в певний 
момент часу найменша порція небезпечних 
відходів призводить до неможливості 
їхнього поглинання та завдає шкоду 
інтересам людини. У більшості випадків 
екстернальні витрати мають агрегативний 
характер та проявляються не одразу, а через 
деякий проміжок часу, що може бути 
відносно тривалим з людської точки зору 
(десятки або сотні років). Оскільки сучасні 
міста з їх високою щільністю населення, 
поєднанням виробничої та соціальної 
інфраструктури, високою концентрацією 
транспортних засобів є основними 
забруднювачами довкілля у регіональному 
вимірі, то питання полягає у визначенні 
асиміляційного потенціалу тієї території, на 
якій розташоване місто, та механізму 
регулювання обсягів антропогенного 
навантаження на довкілля у окремих зонах 
міста. До природних складових такого 
механізму можна віднести коливання 
чисельності населення міста та структуру 
просторового розселення мешканців. Перше 
має безпосереднє вілношення до 
демографічних аспектів існування міст, 
друге – до просторових та соціально-
економічних. Демографічна ситуація міста 
характеризується рівномірністю розселення 
населення, обсягами та періодичністю його 
міграції, віковою та статевою структурою 
населення, середньою тривалістю життя, що 
впливає на  структуру витрат місцевих бюд-
жетів. Нерівномірність розселення людей в 
місті та навколо нього, разом із посиленням 
економічних зв’язків між окремими посе-
леннями породжує процес метрополізації, 
тобто утворення метропольних територій 
або метрополій-регіонів, до складу яких 
входять окремі адміністративно-тери-
торіальні одиниці з високою концентрацією 
людських ресурсів та значною економічною 

активністю. Процеси метрополізації однако-
вою мірою притаманні як розвинутим краї-
нам, так і країнам, що розвиваються. Так, на 
території країн-членів Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку налічуєть-
ся близько 100 метрополій (мегалополісів) з 
моноцентричною (єдине місто-ядро та су-
путні менші міста – Лондон, Лос-Анджелес, 
Москва) та поліцентричною структурою 
(Бонн, Дортмунд, Дюссельдорф). 

Із метрополізацією та демографічною 
ситуацією безпосередньо пов’язана інвести-
ційна привабливість або «прибутковість» 
міста. Остання має тенденцію до зниження 
разом із зростанням його розмірів та погір-
шенням стану довкілля внаслідок зменшен-
ня ефективності управління розвитком місь-
кої громади. Це зменшення ефективності 
проявляється в ускладненні бюрократичних 
процедур, збільшенні їх тривалості та не-
прозорості, зростанні витрат на транспорту-
вання продуктів (послуг) та робочої сили  
всередині міста, зменшенні прибутковості 
підприємницької діяльності через зростання 
цін на нерухомість та дорожнечу робочої 
сили, відсутності контролю за утилізацією 
побутових та промислових відходів та очи-
щення шкідливих викидів. Світовий банк 
[15] пропонує застосовувати показники 
щільності населення та «економічної щіль-
ності» (остання означає інтенсивність еко-
номічної діяльності на одиниці території, 
наприклад, на одному квадратному кіломет-
рі) задля характеристики рівня соціально-
економічного розвитку конкретного місько-
го населеного пункту: оскільки щільність 
виробництва і населення безпосередньо 
співвідносяться між собою, то щільність на-
селення іноді використовується як характе-
ристика економічної активності на території 
міста, особливо у випадках, коли інформація 
щодо обсягів виробництва є менш доступ-
ною.  

Прикладом зменшення «прибутковос-
ті» міста є ситуація у Дніпропетровську, 
який  посів перше місце в світі у рейтингу 
міст, населення яких скорочується найбіль-
шими темпами [11]. Так, згідно з прогнозом 
ООН [10] очікується зменшення чисельності 
мешканців Дніпропетровська вже до 2025 
року майже на 17% до 967 тисяч чоловік 
(порівняно з 1,16 млн.). Крім того, до 28 
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міст світу з найбільшим темпом вимирання 
потрапили такі українські міста як Донецьк, 
Запоріжжя, Харків та Одеса. Усі зазначені у 
звіті мегалополіси (включно з Києвом) ха-
рактеризуються вкрай несприятливою для 
людей екологічною ситуацією, спричине-
ною як наслідками Чорнобильської катаст-
рофи, так і надмірним техногенним наван-
таженням на довкілля та низьким рівнем 
управління міським господарством, що 
спричиняє високу смертність населення че-
рез хвороби органів кровопостачання та он-
кологічні захворювання [12]. Стан довкілля 
у Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі та 
Харкові через відсутність ефективної еколо-
гічної політики не дозволяє більшості жите-
лів дожити навіть до 60-ти років, що у поєд-
нанні з негативною демографічною статис-
тикою (абсолютний показник приросту на-
селення в області у 2012 році був від’ємним 
та дорівнював –15990 осіб) [12] та 
від’ємними показниками міграції  ( сальдо 
міграції у тому ж році становило мінус 215 
осіб) створюють загрозливу ситуацію для 
активізації економічної діяльності у май- 
бутньому (внаслідок дефіциту робочої сили) 
та виконання доходної частини бюджетів 
(через скорочення бази оподаткування та 
збільшення числа людей, які потребують 
допомоги з боку держави). Про загрозу здо-
ров’ю та працездатності населення міста 
свідчать дані наукових досліджень [14]: 
найбільша частина шкідливих речовин до 
атмосферного повітря викидається на тери-
торії Самарського (це обумовлено розташу-
ванням тут Придніпровської ТЕЦ) – 58,64% 
та Ленінського районів – 26,63%. З ураху-
ванням транскордонних потоків максималь-
но можлива частка забруднень від стаціо-
нарних джерел, яка може надійти на підсти-
лаючу поверхню для умов м. Дніпропетров-
ська, складає 86,1% [14]. Для міських райо-
нів Дніпропетровська небезпечними зали-
шаються викиди сполук азоту, сірчаного ан-
гідриду та діоксину вуглецю, провідну роль 
у поглинанні яких відіграє рослинність. 
Проте збільшення шкідливих викидів су-
проводжується зменшенням площі зелених 
насаджень та деградацією природних еко-
систем як всередині міста, так і навколо 
нього, що має наслідком зменшення асимі-
ляційного потенціалу Дніпропетровської 

агломерації та запускає деструктивні проце-
си соціально-економічного розвитку міста. 

Ускладнення стосунків між людиною 
та природою в міських поселеннях супро-
воджується зміною соціальних парадигм та 
трансформацією ролей основних зацікавле-
них у процесі урбанізації сторін. Поступова 
втрата державою монополії на владу та де-
централізація повноважень сприяє посилен-
ню ролі місцевого самоврядування та фор-
муванню нових економічних зв’язків на ре-
гіональному рівні. Посилення глобальної 
взаємозалежності суб’єктів господарювання 
та відносно вільне переміщення робочої си-
ли та капіталів сприяють зростанню мобіль-
ності товарів, послуг, трудових ресурсів, тех-
нологій та інформації, але водночас поси-
люють ризики втрати містами привабливос-
ті через можливість людей обирати місце 
проживання та об’єкти інвестицій незалеж-
но від національних та географічних обме-
жень. Тому актуальними стають завдання 
принципової зміни вертикальних відносин 
між державою та містом згідно з принципа-
ми партнерства і координації взаємодії міст 
та агломерацій. Взаємодія національних та 
регіональних (місцевих) органів влади має 
базуватися на наступних принципах [17]: а) 
інтернаціоналізації та глобалізації, що пе-
редбачає визначення характеристик міста, 
важливих у світовому масштабі, зближення і 
міжнародне співробітництво органів влади, 
установ й організації різних міст;  
б) локалізації – розвитку місцевих активів 
(людських, природних, фізичних, функціо-
нальних, культурних тощо); 
 в) диверсифікації – розширення номенкла-
тури товарів і послуг та/або географічної 
території, для того, щоб знизити ризики від 
циклічності розвитку бізнесу та зміни тех-
нологічних укладів. Для успішного розвитку 
господарство міста має бути диверсифікова-
ним та збалансованим, аби захистити горо-
дян від потенційної втрати економічної ніші 
через зміну внутрішніх або зовнішніх чин-
ників;  
г) сталості, що означає важливість сталого 
функціонування інфраструктури, фінансову 
стабільність місцевого бюджету, безпечність 
та стабільність середовища існування, міс-
цевих традицій, звичаїв, навичок;  
д) відповідальності – використання для роз-
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витку економіки міста збережених у біль-
шості країн ресурсів регіонального, націо-
нального й міжнародного значення.  
е) інформатизації – підвищення можливос-
тей мешканців міста у різних сферах сус-
пільних відносин за допомогою впровад-
ження сучасних інформаційних технологій. 
Інформатизація має сприяти кооперації міст, 
пошуку нових напрямів і форм співробіт-
ництва з метою розробки стандартів еколо-
гічних міських поселень, збалансованого ре-
сурсного забезпечення, допомагати вирі-
шенню проблем розвитку міських територій, 
місцевого населення, моніторингу стану до-
вкілля. 

Аналіз сучасних тенденцій розвитку 
урбанізованих спільнот свідчить про посту-
пову зміну ролі міста у загальносвітових 
процесах цивілізаційного розвитку, підви-
щення значення органів місцевого самовря-
дування, трансформацію державних підхо-
дів до управління урбанізацією задля забез-
печення інтересів місцевого населення та 
розвитку міст як домінуючих первинних ці-
лісних елементів територіального розселен-
ня. Іноземний досвід місцевого самовряду-
вання дозоляє виокремити декілька підходів 
до соціально-економічного розвитку місце-
вих співтовариств [17]:  
– інституційний – реалізується шляхом
створення структур, де зосереджено високо-
кваліфікованих експертів, які безпосередньо 
беруть участь в обґрунтуванні напрямів і 
механізмів територіального розвитку. Зок-
рема, у Сполучених Штатах органи вико-
навчої влади на рівні штатів, графств та 
окремих міст мають спеціальні комісії або 
агенції з економічного розвитку. Такі інсти-
тути відповідають за підготовку цільових 
програм спрямованих на підвищення якості 
життя населення, забезпечення екологічної 
безпеки територій та посилення їхніх конку-
рентних позицій. Головна мета цих органі-
зацій полягає у сприянні розвитку бізнесу, 
зростанню обсягів виробництва перспектив-
них товарів і послуг, створенню робочих 
місць у конкретному територіальному утво-
ренні. До цього процесу можуть залучатися і 
недержавні організації – наприклад, у штаті 
Кентуккі функціонує приватна неприбутко-
ва науково-технологічна корпорація, зав-
данням якої є розвиток науки, технологій та 

інноваційний розвиток території;  
– системний – цей підхід полягає в інтегра-
ції стратегій, що розробляються муніципалі-
тетами, органами влади окремих регіонів 
(адміністративно-територіальних одиниць) 
чи центральним урядом. Вперше системний 
підхід був апробований у Нідерландах, але 
згодом отримав визнання у багатьох країнах 
Європи. Його відмінною рисою є впровад-
ження системи планування за принципом 
«знизу вгору» (bottom-up). Не дивлячись на 
те, що планування територіального розвитку 
було ініційоване нідерландським урядом, 
останній здійснює лише загальну координа-
цію та фінансування, тоді як реальні повно-
важення щодо управління проектами та роз-
порядження фінансовими коштами знахо-
дяться у регіональної та муніципальної вла-
ди;  
– корпоративний – місто розглядається як
система, що має достатньо виражені ознаки 
корпорації, тому основна ідея підходу поля-
гає у налагодженні діалогу між усіма зацікав-
леними учасниками міського розвитку. Йо-
го принциповою вимогою є залучення до 
процесу розробки програмних документів 
представників різних груп (серед яких – біз-
нес, освіта, охорона здоров’я тощо), чиї ін-
тереси пов’язані з цим містом, а ресурси 
дають змогу істотно впливати на його роз-
виток. Водночас цей підхід менш формалі-
зований, не має так явно вираженої вертика-
лі відносин, як системний;  
– «делегування повноважень» – ґрунтується
на необхідності децентралізації процесу під-
готовки й прийняття рішень щодо соціаль-
но-економічного розвитку території. Реалі-
зація цього підходу в США відображається 
в концепції місцевої громади та 
пов’язується з розробкою стратегічних пла-
нів її розвитку;  
– бенчмаркінг – набув поширення останніми
роками як підхід до розробки проектів міс-
цевого розвитку. Потреба в ньому зумовле-
на обмеженістю ресурсів (кадрових, фінан-
сових, економічних), які мають у своєму ро-
зпорядженні окремі території. у сфері пере-
дових технологій, біотехнологій, інформа-
ційних технологій і телекомунікації. Поши-
ренню бенчмаркінгу також сприяла поява 
нових напрямів і проблем соціально-
економічного розвитку, пов’язаних з реалі-
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зацією стратегій стійкого розвитку та збе-
реженням якості навколишнього середови-
ща. Введення екологічного компонента до 
цільової функції програмних документів со-
ціально-економічного розвитку територій 
зумовлене оновленням складу індикаторів, 
що використовуються в плануванні та моні-
торингу. Наприклад, у США до показників, 
що застосовуються при плануванні та конт-
ролі й відображають якість життя населен-
ня, входять наступні: кваліфікація у віці 19 
років; тривалість здорового життя; кількість 
будинків, не пристосованих для життя; об-
сяг викидів парникових газів; кількість днів 
із середнім і високим рівнем забруднення 
повітря; кількість річок з водою доброї та 
високої якості; кількість нових будинків, 
побудованих на відведених землях; обсяг 
створених та перероблених відходів [16]. 
Особливістю Сполучених Штатів є те, що 
місцевим органам влади тут надане право 
запроваджувати жорсткіші екологічні стан-
дарти порівняно з національними, визначати 
основні природоохоронні цілі на середньо- і 
довгострокову перспективу та гарантувати 
інвесторам відсутність змін екологічних ви-
мог у найближчі 5…10 років.  

Європейська система, хоча їй прита-
манні деякі відмінності від північноамери-
канської, також приділяє значну увагу пи-
танням координації інтересів зацікавлених 
осіб в процесі управління розвитком міста 
та посиленню міського рівня у взаємовідно-
синах та взаємодії соціотехноприродних си-
стем «країна» – «регіон» – «місто».  Точкою 
відліку у формуванні останньої можна вва-
жати прийняття у 1985 році Європейської 
хартії місцевого самоврядування, якою ос-
таточно було визначено нову роль ло-
кального (на рівні міста або селища) рівня 
управління у процесах соціально-
економічного розвитку країн континенту та 
прискорено поступову трансформацію 
суб’єкт-об’єктних відносин між державою 
та містом у суб’єкт-суб’єктні [17], наслідком 
цього стає: 

1) посилення ролі асоціативних орга-
нів місцевого самоврядування (асоціацій 
міст різних країн), які є впливовими легі-
тимними представниками інтересів терито-
ріальних громад у відносинах країни та міс-
та, а також ЄС та міста;  

2) розробка ефективних механізмів на-
скрізного управління та планування в краї-
нах ЄС, механізмів збалансування та гармо-
нізації функцій, компетенцій і повноважень 
органів влади та управління різних рівнів;  

3) повсюдне впровадження культури 
стратегічного планування на рівні міст;  

4) формування різних координуючих 
органів, призначених для збалансування ін-
тересів та впорядкування відносин між міс-
тами як по горизонталі, так і по вертикалі;  

5) поступове збільшення частки місце-
вих бюджетів у загальних бюджетах країн;  

6) стимулювання на місцевому рівні 
політики спільного (влада – громада) управ-
ління територіальним розвитком;  

7) запровадження механізмів заохо-
чення горизонтальної кооперації міст і під-
тримки місцевих ініціатив.  

Привабливість міста безпосередньо за-
лежить від практичного втілення принципів 
стійкого розвитку на території міста, а та-
кож від ефективності зусиль місцевої влади, 
які спрямовані на покращення стану довкіл-
ля. З економічної точки зору це можна по-
яснити міркуваннями щодо якості ресурсів: 
оскільки конкурентоспроможність та інвес-
тиційна привабливість території визначаєть-
ся, зокрема, якістю трудових ресурсів, а са-
ме – складом та кваліфікацією потенційних 
працівників, їхнім ставленням до праці, три-
валістю трудової кар’єри, станом здоров’я 
економічно активної частини населення. 
Висока якість трудових ресурсів зазвичай 
притаманна районам зі сталою системою 
суспільних та економічних відносин, сфор-
мованими етичними категоріями, розвину-
тою культурою та сприятливим довкіллям. 
Навпаки, для техногенно навантажених ре-
гіонів, у тому числі й так званих «старопро-
мислових», до яких належать Донбас та 
Придніпров’я,  характерними є збільшення 
від’ємного сальдо міграції населення, особ-
ливо молоді, монофункціональний характер 
економіки міст, зростання кількості безро-
бітних, погіршення криміногенної ситуації, 
занепад житлово-комунального господар-
ства, спричинений зростанням рівня поки-
нутих помешкань та збільшенням дефіциту 
місцевих бюджетів; деградація соціальної та 
економічної інфраструктури міського гос-
подарства. 
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Враховуючи зростання рівня освіче-
ності населення та збільшення уваги його 
найбільш активної та заможної частини до 
якості життя, невід’ємною складовою якої є 
здорове довкілля, міській владі доцільно 
приділяти значну увагу систематизації тери-
торій в рамках природних територіально-
господарських систем за типами господар-
ської діяльності та умовами утилізації її від-
ходів. Така систематизація надасть можли-
вість адекватно оцінити асиміляційний по-
тенціал природного середовища та, відпо-
відно до цього, визначити можливість роз-
міщення промислових об’єктів та допустимі 
рівні техногенного навантаження в умовах 
міста, а як наслідок – сформувати відповідні 
програми еколого-економічного та соціаль-
ного розвитку територій. Передумовою та-
кої систематизації має бути проведення еко-
логічного аудиту територій міста та скла-
дання екологічних паспортів міського посе-
лення за його окремими районами. У пас-
портах має бути зазначене кількість розмі-
щених господарських об’єктів, обсяги за-
бруднення ними природного середовища, 
здатність природного середовища асимілю-
вати забруднення у вигляді викидів та ски-
дів із урахуванням вимог дотримання визна-
ченого екологічного стандарту якості до-
вкілля (природного середовища, частиною 
якого є місто). 

Висновки. На основі вище викладено-
го матеріалу дослідження можна зробити 
висновок, що в процесі свого розвитку ан-
тропогенні фактори середовища сприяють 
глибокій трансформації, а у багатьох випад-
ках – деградації природного середовища, на-
слідком чого є загострення екологічних та 
соціально-економічних проблем. Доведено, 
що між екологічною ситуацією в міському 
поселенні та його соціально-економічною 
привабливістю існує безпосередній зв'язок, 
тобто деградація природного середовища та 
заміна його техногенним є ознакою занепа-
ду соціально-економічної структури посе-
лення або формування у ньому критичних (з 
точки зору еколого-економічної безпеки) 
загроз. Для уникнення такого роду небезпек 
міській владі доцільно концентрувати зу-
силля на систематизації територій в рамках 
природних територіально-господарських 
систем за типами господарської діяльності 

та умовами утилізації її відходів, зокрема 
шляхом розроблення екологічних паспортів 
міста та його окремих районів, із зазначен-
ням важливих елементів як природного, так 
й антропогенного середовища. 
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В статье рассматриваются социально-экономические последствия взаимодействия ан-
тропогенных и природных факторов в процессе развития городских поселений. Определены 
основные экологические, экономические и социальные проблемы современных городов. 
Проанализирован иностранный опыт управления социально-экономическим развитием горо-
да с учетом экологических ограничений. Предложены рекомендации относительно миними-
зации негативных социально-экономических последствий урбанизации. 
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The main social and economic consequences of interaction between anthropogenic and natu-
ral factors in the process of city development are determined. The main environmental, economic 
and social problems of modern cities are identified. Foreign experience of administrating city de-
velopment is analyzed with existing environmental limitations taken into consideration. The re-
commendations to minimize the negative social and economic effects of urbanization are proposed.  
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Обґрунтована необхідність радикального реформування рентних відносин у надроко-
ристуванні. Розглянуто причини утворення ренти та її види. Запропоновано розділяти понят-
тя гірничої ренти, зумовленої природними умовами, та підприємницької ренти, яка пов’язана 
з прийняттям інноваційних управлінських рішень та інвестиціями у розвиток родовищ. Оха-
рактеризовані гірничий і підприємницький види ренти. Запропоновано методику розрахунку 
ставок роялті, яка враховує обсяги видобування корисних копалин і доходи від реалізації мі-
нерально-сировинної продукції. 

Ключові слова: рентні відносини, рентна політика, роялті, гірнича рента, підприєм-
ницька рента, горючі корисні копалини. 

Постановка проблеми. У 2011 році 
при здійсненні переходу від натуральних 
валових до вартісних роялті на скореговані 

доходи, в Україні була затверджена росій-
ська версія однієї із найбільш невдалих баз 
даного податку, а саме – вартість видобутих 
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корисних копалин з відніманням витрат на 
постачання мінерально-сировинної продук-
ції споживачу. При запровадженні такого 
податку не враховується ні якість запасів 
корисних копалин в надрах, ні гірничо-
геологічні умови їх видобування, ні інші 
важливі чинники гірничої ренти. Відсутня 
також диференціація ставок плати за вико-
ристання надр за родовищами або групами 
родовищ одного виду корисних копалин та  
має місце довільне, економічно не обґрунто-
ване їх призначення. Дані податки за відсут-
ності й недоцільності великих платежів за 
право використання мінерально-сировинних 
і, особливо, паливно-енергетичних ресурсів 
до початку їх видобування, є ціною цих ре-
сурсів, яка виплачується їх власнику (дер-
жаві, суспільству). Тому виникає необхід-
ність зміни підходів до оподаткування гір-
ничої ренти в умовах державної власності на 
мінеральні ресурси з метою підвищення 
ефективності регуляторної політики держа-
ви у сфері рентних відносин.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми природної ренти дослід-
жуються ще з часів А. Сміта, а методи їх ви-
рішення детально опрацьовані в західній 
економічній теорії [1]. В роботах західних 
фахівців, концептуальні підходи яких пред-
ставлено А. Ендерсом, розглядаються пи-
тання оподаткування підприємств мінераль-
но-сировинного комплексу та сформульова-
ні теоретичні концепції спеціального опо-
даткування гірничої діяльності, які викорис-
товуються у практиці багатьох розвинутих 
країн світу. Але, як зазначають Вєткін А., а 
також І. Квернер, у ряді випадків поширені 
на заході концепції рентної політики не-
можливо прямо  застосувати в Росії або 
Україні у зв’язку із суттєвими відмінностя-
ми чинних у цих країнах державних інсти-
тутів – формальних і неформальних правил, 
які регулюють соціально-економічні відно-
сини у сфері  надрокористування [2; 3].  

У роботах вітчизняних дослідників, 
зокрема В. П. Вишневського, розглядається 
роль рентного регулювання господарських 
відносин у сфері надрокористування в кон-
тексті світового досвіду оподаткування та 
правового забезпечення ведення гірничих 
робіт [4]. Однак, потребують більш глибо-
кого дослідження питання визначення мето-

дологічних засад, які б дозволили державі 
здійснювати ефективну рентну політику в 
сфері використання надр. 

Формулювання мети статті. Метою 
статті є визначення методологічних засад 
обґрунтування ефективної рентної політики 
держави при видобуванні паливно-енер-
гетичних ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Раціональне, екологічно ощадливе 
надрокористування в умовах радикальних 
соціально-економічних перетворень в гірни-
чій промисловості, масової приватизації ви-
добувних підприємств і створення нових 
недержавних компаній можливе на основі 
дослідження комплексу економічних відно-
син, які виникають у зв’язку із формуван-
ням, розподілом та перерозподілом ренти, 
включаючи гірничу ренту. Тому необхідно 
правильно визначити, що собою представ-
ляє гірнича рента. В яких випадках вона має 
місце, як визначити її величину та хто її 
отримує. Це дуже важливо для обґрунтуван-
ня об’єкта і предмета оподаткування та по-
даткової бази надроресурсних платежів при 
видобуванні первинних енергетичних ре-
сурсів. При цьому необхідно враховувати, 
що згідно сучасної економічної теорії будь-
який виробничий ресурс не тільки прино-
сить дохід, але й здатний приносити ренту 
[3; 4]. Разом з тим вважається, що земля та 
ресурси надр не є особливим чинником ви-
робництва, а представляють собою різновид 
капітальних ресурсів довготривалого корис-
тування за своїми властивостями аналогіч-
них нерухомості [1; 2]. 

Необхідність радикального реформу-
вання рентних відносин при видобуванні 
корисних копалин обумовлена значенням 
мінерально-сировинного комплексу (МСК) 
для сталого функціонування базових галузей 
промисловості, які є основою економіки 
України, а також недосконалістю правового 
регулювання та чинного оподаткування гір-
ничої діяльності в умовах переважно при-
ватної форми власності гірничо-видобувних 
підприємств. В той же час більшість вітчиз-
няних вчених при вирішенні питань оподат-
кування МСК системно не аналізують вплив 
різних видів рентних податків на поведінку 
суб’єктів гірничої діяльності, проблеми їх 
економічної обґрунтованості і адміністру-
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вання у відповідності з сучасною податко-
вою та фінансовою теорією. А без цього до-
сить складно висунути обґрунтовані пропо-
зиції стосовно любих реформ у податковій 
сфері. 

У роботах західних фахівців з оподат-
кування МСК на основі цих досліджень 
сформульовані теоретичні концепції спеці-
ального оподаткування гірничої діяльності, 
які використовуються в практиці багатьох 
розвинутих країн світу [2]. Однак, у ряді ви-
падків їх неможливо прямо  застосувати в 
Росії або Україні в зв’язку із суттєвими від-
мінностями чинних в цих країнах державних 
інститутів – формальних і неформальних 
правил, які регулюють соціально-економічні 
відносини в сфері  надрокористування. 

В сучасній неокласичній теорії еконо-
мічна рента – це різниця між тим, що чин-
ник виробництва реально отримує і ціною, 
яка необхідна, щоб залучити його в даній 
виробничий комбінації або оплатою чинни-
ку виробництва, що перевищує суму, необ-
хідну для утримання його в даній виробни-
чій комбінації [1]. Тобто поняття ренти рів-
нозначне поняттю економічний прибуток. В 
свою чергу економічний прибуток є дохо-
дом від реалізації товарів (послуг) за вира-
хуванням альтернативних витрат викорис-
тання ресурсів, які витрачені на виробниц-
тво цих товарів (послуг). Альтернативні ви-
трати включають явні (зовнішні) та неявні 
(внутрішні) витрати [1; 4]. Для виробництва 
мінерально-сировинного товару необхідно і 
достатньо, щоб його ціна дорівнювала гра-
ничним альтернативним витратам. Макси-
мальну ренту, яку отримує виробник міне-
ральної сировини, забезпечить одиниця то-
вару з мінімальними  (умовно нульовими) 
граничними альтернативними витратами [2]. 

Споживачі паливно-енергетичного то-
вару також отримують ренту в усіх випад-
ках, коли урівноважена ціна цього товару 
нижча його граничної користі або гранично-
го доходу від його подальшого використан-
ня у виробництві. Рента (надлишок) спожи-
вача пов’язана з тим, що він погоджується 
придбати товар за ціною, яка дорівнює гра-
ничній користі або граничному доходу від 
його  використання та придбає всю його  
кількість, крім останньої одиниці, за більш 
низькою урівноваженою (між попитом та 

пропозиціями) ціною. Таким чином, загаль-
ний економічний прибуток (рента), яку при-
носить одиниця паливно-енергетичного то-
вару виробничого призначення (рента ви-
робника та споживача), дорівнює різниці 
між граничним доходом від його викорис-
тання і граничними альтернативними витра-
тами виробництва. Але гірнича рента – це 
виключно частина ренти тільки виробника, 
оскільки кожний споживач у відповідності з 
неокласичними уявленнями про ринки 
отримує однаковий енергетичний товар  
стандартної якості за однією і тією ж урів-
новаженою ціною. Тобто отримана спожи-
вачем рента не залежить ні від витрат ви-
робництва цього товару споживання, ні від 
його якості,  а залежить тільки від гранично-
го доходу, який він забезпечує, або від ефек-
тивності подальшого виробничого чи ко-
мерційного використання даного паливно-
енергетичного товару [5]. 

Природні характеристики паливно-
енергетичних ресурсів (ПЕР) у надрах (їх 
якість, запаси і гірничо-геологічні умови) та 
інші особливості гірничої діяльності, з яки-
ми пов’язують наявність гірничої ренти, не 
впливають на ефективність використання 
продукції паливно-енергетичного комплек-
су, а отже і на величину ренти, яку отримує 
її споживач. Таким чином, рента споживача 
не є гірничою рентою в загальноприйнятому 
класичному її розумінні, а остання – це, 
перш за все, рента, яку отримує виробник 
продукції   паливно-енергетичного комплек-
су (ПЕР). Рента за весь період експлуатації 
родовища ПЕК представляє собою потік  
чистих доходів за проміжок часу від початку 
здійснення інвестицій до закриття гірничого 
підприємства. При визначенні її величини 
необхідно враховувати чинник часу, оскіль-
ки отримання доходів та здійснення витрат в 
гірничому секторі відбувається в значному 
часовому інтервалі, іноді десятки років. 

Чинники, від яких залежать різні види 
ренти, тісно взаємопов’язані між собою, 
оскільки обумовлені деякими загальними 
для всіх умовами та специфічними для кож-
ного з них причинами, які впливають один 
на одного і можуть змінюватись одночасно. 
Тому в процесі їх аналізу необхідно врахо-
вувати, що більш високий рівень розвитку 
продуктивних сил та більш ефективні інсти-
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тути управління надрокористування в дер-
жаві  і регіонах, навіть при високих природ-
них характеристиках мінеральної сировини, 
суттєво впливають на величину економічної 
ренти взагалі та гірничої ренти зокрема. На-
приклад, згідно оцінок західних фахівців 
економічна рента від видобування міді в  
Замбії складає 35% ренти від видобування 
міді приблизно однакових за природними 
характеристиками родовищ в Чилі в зв’язку 
з тим, що відповідні державні інституту та 
економічна політика Замбії стосовно гірни-
човидобувного сектору є менш ефективною 
[3].   

Величина ренти, яку можна отримати 
за рахунок природних властивостей родо-
вищ горючих корисних копалин, залежить 
від ціни, яку інвестори платять за отримання 
прав на їх видобування в процесі оформлен-
ня спецдозволів на використання надр, 
отримання геологічної інформації, експер-
тизи, гірничі та земельні відводи, а також 
від діючих і вибраних ними правил співпра-
ці та конкуренції із спеціально уповноваже-
ними державними органами та іншими 
суб’єктами соціально-економічних відносин 
у сфері надрокористування. При цьому рен-
та, яка буде утворюватися в процесі  видо-
бування паливно-енергетичних ресурсів за 
певних умов законними і незаконними спо-
собами, може вилучатися споживачами па-
ливно-енергетичних ресурсів, постачальни-
ками чинників виробництва, владою різних 
рівнів та їх представниками, злочинними 
групами, а також розтринькуватись на всіх 
етапах надрокористування та використання 
ПЕР. Отримувачами ренти взагалі та гірни-
чої, зокрема, можуть бути не тільки гірничі 
підприємства та компанії, які здійснюють 
геологічну розвідку, видобування і перероб-
ку паливно-енергетичної сировини, але і 
власники прав власності на ділянки землі і 
надр або прав на їх використання [4; 5]. 

Сумарну ренту виробника продукції 
ПЕК можна розділити на власне гірничу  
ренту і підприємницьку або диференціальну 
ренту. При цьому до гірничої ренти відно-
сять ренту, яка не залежить від поведінки 
надрокористувачів, а, в основному, залежить 
від природних та географічних характерис-
тик родовищ. Підприємницька рента – це 
частина економічного прибутку від продажу 

прав на паливно-енергетичні (мінерально-
сировинні) ресурси в надрах або продукції 
гірничих компаній, яка залежить від рішень 
та дій господарюючих суб’єктів. В свою 
чергу вона розділяється на ренту, обумовле-
ну поведінкою, що підвищує суспільний  
добробут завдяки інвестиціям в ефективні 
технології, інновації, інститути і дії (пози-
тивні екстерналії), а також на ренту, обу-
мовлену поведінкою, що зменшує суспіль-
ний добробут у зв’язку із опортунізмом, 
пошуком ренти і діями, які створюють нега-
тивні екстерналії. Крім того рента, яку 
отримують видобувні компанії (підприєм-
ства), може вилучатись в них власниками 
земель, місцевими громадами, власниками 
монопольних чинників виробництва, полі-
тиками і чиновниками загальнодержавного 
та місцевого рівнів. Крім того гірнича і під-
приємницька рента можуть бути як пози-
тивними, так і негативними [2; 5]. 

Причини утворення ренти та її види 
неможливо розділити за об’єктивними кри-
теріями, але з допомогою експертних об-
ґрунтувань і оцінок спільно з конкретним 
надрокористувачем можна визначитись, яка 
частина ренти є гірничою – незалежною від 
рішень і поведінки господарюючих 
суб’єктів, а яка є підприємницькою, тобто 
залежною від їх рішень та поведінки. Це 
дуже важливо з метою економічно обґрун-
тованого оподаткування, оскільки тільки 
податок, який буде справляти в господарю-
ючих суб’єктів гірничу ренту, може сприй-
матись як господарюючими суб’єктами – 
надрокористувачами, так і власниками па-
ливно-енергетичних (мінерально-сировин-
них) ресурсів в надрах як неспотворений та 
справедливий (рис. 1). 

З врахування вищевикладеного, можна 
відмітити наступне: 

1. Стосовно мінерально-сировинних 
ресурсів і паливно-енергетичних, зокрема, 
абсолютної ренти не існує. Вона може бути 
тільки диференціальною, причому як пози-
тивною, так і негативною. 

2. Отримувачами ренти можуть бути 
не тільки гірничовидобувні підприємства і 
компанії, але і власники прав власності на 
ділянки землі та надр або прав на їх вико-
ристання. 
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Рис. 1. Економічний прибуток (рента) при видобуванні паливно-енергетичних  
ресурсів (ПЕР) 

 
3. Деякі чинники, що впливають на ве-

личину ренти в гірничо-видобувному секто-
рі, можуть знижувати її для окремих компа-
ній (підприємств), але при цьому підвищу-
вати ефективність суспільного виробництва. 
Інші, навпаки, підвищують доходи окремих 
економічних суб’єктів, але знижують гро-
мадський добробут. Треті діють односпря-
мовано. Гірнича рента – це виключно части-
на ренти виробника, оскільки кожний спо-

живач у відповідності з неокласичними уяв-
леннями про ринки отримує однаковий то-
вар стандартної якості за однією і тією ж 
врівноваженою ціною. Саме тому гірнича 
рента – є частиною економічного прибутку 
від продажу прав на мінеральні ресурси в 
надрах або продукції гірничовидобувних 
підприємств (компаній), яка не залежить від 
рішень та дій господарюючих суб’єктів [2].  

4. Якщо вся рента віддзеркалює справ-

 Рента при видобуванні паливно-енергетичних ресурсів 
(ПЕР)

Гірнича рента 
(не залежить від поведінки) 

Підприємницька рента 
(залежить від поведінки)  

Рента, яка обумовлена фундамен-
тальними соціально-

економічними чинниками: 
а)  рівнем розвитку науки; 
б)  рівнем розвитку технологій; 
в)  рівнем розвитку інститутів.  

Рента, яка обумовлена регіональ-
ними соціально-економічними чин-

никами:  
а) розміщенням продуктивних сил; 
б) виробничою інфраструктурою; 
в) соціальною інфраструктурою. 

Рента, яка обумовлена природ-
ними чинниками: 

а) розміром родовищ і запасами 
ПЕР;   
б) гірничо-геологічними умовами;   
в) природною нафтогазоносністю 
колекторів та якістю вугілля;  
г) формами знаходження вугле-
воднів та марками вугілля; 
д) об’ємом рентабельного вилу-
чення ПЕР

Рента, яка обумовлена рішен-
нями, що приводять до зрос-
тання добробуту суспільства: 
а) інвестиціями в ефективні   
технології та інститути; 
б) технологічними інноваціями у 
видобування ПЕР; 
в) підвищенням промислової без-
пеки видобування ПЕР; 
г) зменшенням емісії газу та 
шкідливих викидів. 
  

Рента, обумовлена рішеннями, 
що приводять до зниження до-

бробуту суспільства: 
а) збільшення промислової небез-
пеки видобування ПЕР;  
б) збільшення емісії газу та шкі-
дливих викидів; 
в) опортуністичною поведінкою; 
г) пошуком ренти та корупцією. 
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жню вартість (розмір) економічного прибут-
ку, який передбачається отримати в майбут-
ньому від використання видобутих паливно-
енергетичних (мінерально-сировинних) ре-
сурсів, то вартість запасів корисних копалин 
в надрах за принципом неокласичної рівно-
ваги повинна точно дорівнювати розміру 
майбутньої гірничої ренти від продажу всієї 
мінерально-сировинної продукції (видобу-
тих та реалізованих усіх запасів корисних 
копалин по конкретному родовищу). 

5.  Підприємницька рента – є частиною 
економічного прибутку від продажу прав на 
мінеральні ресурси в надрах або продукції 
гірничих компаній, яка залежить від рішень 
та дій господарюючих суб’єктів. Вона поді-
ляється на ренту, обумовлену поведінкою, 
що підвищує суспільний добробут (інвести-
ціями) в ефективні технології та інститути, 
інноваціями і діями, що створюють пози-
тивні екстерналії, а також на ренту, обумов-
лену поведінкою, що знижує суспільний  
добробут: опортунізмом, пошуком ренти та 
діями, що створюють негативні екстерналії. 

6. Хоча причини утворення ренти та її 
види неможливо однозначно розділити за 
допомогою об’єктивних критеріїв, але вихо-
дячи з того, що вони є, можлива їх 
суб’єктивна оцінка та досягнення консенсу-
су  між зацікавленими сторонами (урядови-
ми органами і господарюючими суб’єктами 
– надрокористувачами) стосовно того, яка 
частина ренти є гірничою, а яка підприєм-
ницькою [2]. 

Це дуже важливо для економічно об-
ґрунтованого оподаткування видобування 
корисних копалин, оскільки тільки тоді, ко-
ли господарюючі суб’єкти і суспільство або 
спеціально уповноважені державні органи 
будуть вважати, що податок за використан-
ня надр вилучає тільки гірничу ренту, він 
буде сприйматися як неспотворений та 
справедливий.  

Актуальність впровадження економіч-
но обґрунтованого оподаткування гірничої 
ренти при видобуванні (вилученні) газу ме-
тану вугільних родовищ і шахт обумовлена 
наступними чинниками: 

– необхідністю забезпечення промис-
лової безпеки, оскільки підвищена газонос-
ність вугілля і вміщуючих порід надмірно 
ускладнює проведення гірничих робіт та ви-

добуток вугілля; 
– з метою обліку як додаткової палив-

но-енергетичної сировини, яка міститься у 
вугільних пластах та вміщуючих породах і 
може попутно вилучатися при експлуатації 
вугільних родовищ (ресурсна складова); 

– як джерело утворення в сприятливих 
геологічних умовах самостійних газових ро-
довищ (ресурсна складова); 

– як чинник, що істотно забруднює ат-
мосферу в процесі провітрювання і вентиля-
ції шахт (екологічна безпека). 

Перспективні потенційно видобувні 
запаси газу вугільних родовищ та шахт 
Донбасу пов’язані з метаном кондиційних 
(балансових і позабалансових) вугільних 
пластів потужністю більше 0,5 м і зольністю 
менше 50%, з метаном типових пористих 
колекторів-пісковиків з прошарками та 
включеннями гравелітів і конгломератів і з 
метаном маловуглистих щільних пісковиків. 
При цьому необхідно враховувати, що під-
рахунок загального об’єму газу, який міс-
титься в основних геолого-генетичних ти-
пах, і підрахунок промислових запасів мета-
ну в них не є однією і тією ж геолого-
методичною, технологічною та техніко-
економічною задачею. Тому запаси газу ме-
тану вугільних родовищ і шахт – це комп-
лексно обґрунтований об’єм газу в конди-
ційних вугільних пластах, порових колекто-
рах і щільних пісковиках, який може поетап-
но видобуватися (вилучатися) з урахуван-
ням форм знаходження метану, гірничо-
геологічних, технологічних та техніко-
економічних умов на глибинах від ізобази 
10  куб. м / т вугілля (16 куб.м / т антрациту) 
до 1800 м. 

Недосконалість податкового законо-
давства стосовно видобування газу метану 
обумовлена економічною та технологічною 
необґрунтованістю пункту  9.1 статті 263 
Податкового Кодексу України, згідно якого 
видобування газу метану вугільних родовищ 
і шахт прирівняно до видобування природ-
ного газу із 20% ставкою плати за користу-
вання надрами від вартості видобування 
1000 куб. м метану. При цьому, в зв’язку з 
відсутністю в чинному Податковому Кодек-
сі ефективних механізмів щодо стимулю-
вання  видобування газу метану, по суті, за-
конодавчо закріплена суттєва несправедли-
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вість і нерівність конкурентних умов для 
розвитку вилучення метану навіть в процесі 
вуглевидобутку, не кажучи  вже про завчас-
не його видобування. Разом з тим загально-
відомо, що видобування або вилучення газу 
метану вугільних родовищ і шахт вимагає 
значних капітальних і експлуатаційних ви-
трат, високого рівня технічного забезпечен-
ня та застосування сучасних ефективних тех-
нологій при незначній продуктивності (де-
бітах) метановидобувних свердловин і ма-
лих загальних обсягах видобутку газу мета-
ну. Значить чинна норма оподаткування об-
сягів видобування газу метану вилучає не 
гірничу ренту, а підприємницьку ренту, що 

призвело до економічної та фінансової не-
доцільності реалізації усіх інноваційних 
проектів у сфері видобування газу метану 
вугільних родовищ і шахт. 

Економічно обґрунтоване врахування 
при оподаткуванні вилучення метану тільки 
гірничої ренти дозволить розглядати його 
видобування не тільки як вилучення супут-
ньої сировини, а як рівноправне видобуван-
ня – рівнозначне з видобуванням вугілля, 
або як повноцінне самостійне виробництво 
газометанової енергетичної сировини (рис. 
2). Це дозволить досягнути в 2030 році рівня 
річного видобування газу метану вугільних 
родовищ і шахт не менше 4000 млн. куб. м.  

Рис. 2. Потенційна  ефективність  вилучення  метану з вугілля Донбасу відповідно до  
їх газовіддачі  

Необхідно статтю 1 Закону України 
«Про газ метан вугільних родовищ» (визна-
чення термінів) внести наступні уточнення: 

– видобування газу метану вугільних
родовищ – це господарська діяльність, яка 
включає комплекс організаційних, техніч-
них та технологічних заходів, спрямованих 
на вилучення вільного і адсорбованого газу 

метану із вугільних пластів та газоносних 
вміщуючих порід у межах вугільних родо-
вищ і шахтних полів, якщо таке вилучення 
не пов’язане із випереджуючою чи поточ-
ною дегазацією діючих шахт та шахт, які 
будуються для забезпечення промислової і 
екологічної безпеки вуглевидобутку, а ви-
лучений газ метан призначається для по-
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дальшого використання як матеріальний 
та/або енергетичний ресурс або для прода-
жу, як товарна продукція; 

– дегазація вугільних родовищ – це  
господарська діяльність, що включає ком-
плекс організаційних, технічних та техноло-
гічних заходів, спрямованих на вилучення 
газу метану з вугільних родовищ, шахтних 
полів, що будуються, діючих та закритих 
шахт для забезпечення промислової та еко-
логічної безпеки вуглевидобутку; 

– господарська діяльність з утилізації 
та використання газу метану вугільних ро-
довищ – це виробництво теплової, механіч-
ної, електричної та/або інших видів енергії; 
використання газу метану як основної тех-
нологічної сировини та/або при його прода-
жі як товарної продукції. 

У статті 263 Податкового Кодексу 
України вилучити газ метан вугільних родо-
вищ із переліку «Газ природний» і ввести в 
таблицю після цього переліку «Газ метан» в 
якості самостійної корисної копалини. Крім 
того, до об’єкта оподаткування віднести 
тільки вільну та адсорбовану форми метану 
у вугільних пластах з нормою ставки за ко-
ристування надрами для видобування 1000 
куб. м. метану не більше 2% від вартості йо-
го реалізації (зараз вартості видобування). 
Дана пропозиція обґрунтовується наступ-
ними розрахунками. 

Енергетичний потенціал 1 тис. куб. м 
газу метану відповідає енергетичному екві-
валенту 22 т кам’яного вугілля. 

Крім того, газ метан генетично і прос-
торово нерозривно пов’язаний з вугіллям. 
Для кам’яного вугілля в якості ставки за ко-
ристування надрами для його видобування 
встановлена норма 0,4% від вартості видо-
бутку 1 т кам’яного вугілля. Обсяги потен-
ційно видобувного вільного та частково ви-
добувного адсорбованого газу метану в 
кам’яному вугіллі в середньому складають 
20% від загального об’єму метану з враху-
ванням максимальної газоємності вугілля. 
Таким чином, з розрахунку отримуємо нор-
му ставки за користування надрами для са-
мостійного видобування вільного та адсор-

бованого газу метану вугільних родовищ і 
шахт: 0,4 х 22,5 х 0,2=1,8 або округлено в 
обсязі 2% від вартості реалізації  1 тис. куб. 
м. метану. 

При цьому з дегазаційного (абсорбо-
ваного) газу метану, який вилучається в 
процесі випереджаючої і супутньої дегазації 
та вентиляції шахт для забезпечення про-
мислової та екологічної безпеки вуглевидо-
бутку, плата за користування надрами   
справлятися не повинна. 

Висновки. Суттєво посилити ринкові 
стимули щодо ресурсо- і енергозбереження 
може ефективна державна політика стосов-
но специфікації прав власності та вдоскона-
лення рентних відносин при видобуванні 
стратегічно важливих для економіки Украї-
ни паливно-енергетичних ресурсів. Баланс 
інтересів держави, гірничовидобувних регі-
онів і бізнесу з метою значного збільшення 
обсягів видобування паливно-енергетичних 
(особливо, газових) ресурсів на період до 
2030 року та сталий інноваційний розвиток 
вітчизняного паливно-енергетичного ком-
плексу можна забезпечити за умов рефор-
мування надроресурсних і рентних відносин 
та впровадження економічно обґрунтованої 
системи оподаткування гірничої ренти з ви-
користанням роялті, податковою базою яко-
го будуть об’єми видобування і доходи від 
реалізації мінерально-сировинної продукції. 
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недропользовании. Рассмотрены причины формирования ренты и ее виды. Предложено раз-
делять понятия горной ренты, обусловленной природными условиями, и предприниматель-
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ской, связанной с  принятием инновационных управленческих решений и инвестициями в 
развитие месторождений. Охарактеризованы горная и предпринимательская виды ренты. 
Предложена методика расчета ставок роялти, предусматривающая учет объемов добычи по-
лезных ископаемых и доходов от реализации минерально-сырьевой продукции.  

Ключевые слова: рентные отношения, рентная политика, роялти, горная рента, пред-
принимательская рента, горючие полезные ископаемые. 

 
The necessity of crucial transformation of rental approach in mineral wealth utilization is sub-

stantiated. The conditions which lead to creation of rental income and the types of rent are consid-
ered. It is suggested to separate definitions of mining rent caused by natural conditions of depths, 
and entrepreneurial one being the result of innovative managerial decisions and capital investments 
into mineral deposits exploitation technique. The description of mining and entrepreneurial rents is 
given. A new method to calculate a royalty rate with taking into account mining output of mineral 
resources and wholesale incomes is proposed.  

Keywords: rental approach, rental policy, royalty, mining rent, entrepreneurial rent, fossil 
fuels. 
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МЕНЕДЖМЕНТ 

УДК 658 : 622 . 0112 
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОБ᾿ЄКТИВНИЙ ЧИННИК І ФОРМА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В НАУЦІ І ПРАКТИЦІ 
 

А. М. Турило, д. е. н., професор, О. А. Зінченко, д. е. н., доцент, А. А. Турило, к. е. н., доцент, 
ДВНЗ «Криворізький національний університет», nvo.alta@gmail.com 

 
У статті розглядається загальна система менеджменту і система економічного менедж-

менту на підприємстві. Визначено зміст економічного менеджменту як економічної категорії. 
Розроблено систему економічного менеджменту, визначено її базові складові, їх підпорядко-
ваність та взаємозв’язок. Розглянуто основні аспекти, що визначають дію закону інновацій-
ного розвитку. 

Ключові слова: форми менеджменту, види менеджменту, економічний менеджмент, 
система менеджменту, закон інноваційного розвитку. 

 
Постановка проблеми. Управління є 

необхідною складовою функціонування всіх 
суб’єктів господарювання. Воно має на меті 
досягнення оперативних і стратегічних ці-
лей підприємства. В умовах ринкових відно-
син  управління підприємством описується 
за допомогою категорії «менеджмент». 

Зауважимо, що на сучасному етапі роз-
витку науки про управління (особливо це 
стосується західної науки) поняття «ме-
неджмент» і «управління» трактуються пе-
реважно як тотожні категорії, тобто вони 
використовуються у єдиному сенсі. 

 У більшості випадків така ситуація 
зумовлена тим, що до теперішнього часу 
категорія «менеджмент» не тільки не отри-
мала свого однозначного визначення, але й у 
багатьох випадках має різні тлумачення за 
окремими аспектами її сутності (і це при 
тому, що становлення й розвиток науки про 
управління на Заході має тривалу історію та 
пов’язано з великою кількістю досліджень). 
Все це вказує на значимість, складність і ба-
гатогранність менеджменту в суспільній ді-
яльності людей. 

Ефективні науково-практичні дослід-
ження стосовно менеджменту мають велике 
значення як в науковій сфері, так і в сфері 
підприємництва.  

Так, для підприємницьких структур 
такі дослідження дозволяють розробляти і 
реалізовувати науково обґрунтовані напрям-
ки соціально-економічного розвитку. Інши-
ми словами, розвиток теорії і практики ме-

неджменту дозволяє будь-якому підприєм-
ству здійснювати свою діяльність на засадах 
стратегічності, інноваційності, конкуренто-
спроможності та ефективності. 

Саме з цих позицій щодо розвитку те-
орії і практики менеджменту в представле-
ній роботі нами буде розглянуто окремий 
аспект даної категорії, що стосується її 
структури за функціональною ознакою (а 
отже, опосередковано, і її змісту), що є важ-
ливим як з науково-теоретичних, так і з 
практичних позицій. 

В умовах складного та доволі непізна-
ного розвитку ринкових відносин, форму-
вання нових потреб у суспільстві, перма-
нентної появи викликів, що виникають в 
економічній і соціальній сферах людської 
діяльності, великого значення набувають 
знання у сфері науки і практики менедж-
менту. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В економічній літературі розгляда-
ються різні види та форми менеджменту [1–
10]. Найбільш розповсюдженими на тепе-
рішній час  вважаються операційний ме-
неджмент, менеджмент виробництва і опе-
рацій, фінансовий менеджмент, інвестицій-
ний менеджмент, антикризовий менедж-
мент, кадровий менеджмент, менеджмент 
персоналу, менеджмент людських ресурсів, 
менеджмент зовнішньоекономічної діяль-
ності тощо [10; 9; 4; 1; 3]. Разом з тим, ди-
наміка розвитку суспільства і науки, як його 
складової, а також притаманні ринковим  
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відносинам конкуренція, кризи, невизначе-
ність, ризики та ряд інших проблем, стали 
джерелом появи нових видів менеджменту, 
таких як інноваційний (менеджмент іннова-
цій, менеджмент інноваційного розвитку), 
креативний, логістичний, якості, ризик-
менеджмент, ситуаційний тощо [2; 7; 8; 10]. 

Цілком зрозуміло, що така кількість і 
різновидність видів менеджменту потребує 
свого комплексного дослідження з точки 
зору їх систематизації, класифікації й об-
ґрунтування змісту. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є визначення суті економічного 
менеджменту як об’єктивного чинника і  
форми реалізації інноваційних процесів у 
наукових теоретичних дослідженнях і  прак-
тичній діяльності суб’єктів господарювання, 
а також у формулюванні та деталізації ос-
новних аспектів закону інноваційного роз-
витку. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У даній роботі нами на основі аналі-
зу літературних джерел, логічного й істо-
ричного методів наукового  пізнання пропо-
нується ввести в науково-практичний обіг 
таку різновидність менеджменту, як «еко-
номічний менеджмент». 

З теоретико-методологічних позицій 
економічний менеджмент пов’язаний в ці-
лому з економічним розвитком, економіч-
ною діяльністю того чи іншого суб’єкта. 
Конкретизація даного поняття дозволяє ха-
рактеризувати економічний менеджмент  як 
процес цілеспрямованого впливу на 
суб’єктів у межах їх економічної діяльності. 

З практичних позицій економічний 
менеджмент, так само як і менеджмент в ці-
лому та всі його різновиди, найчастіше  
пов’язують безпосередньо з діяльністю під-
приємства (фірми). За такого підходу  еко-
номічний менеджмент є більш ємною і  
комплексною категорією, ніж такі його ви-
ди, як фінансовий менеджмент, операційний 
(виробничий) менеджмент, маркетинговий 
менеджмент, логістичний менеджмент. 

Саме економічний менеджмент, на 
нашу думку, більш  системно, комплексно, 
організаційно і логічно об’єднує в собі ви-
щеназвані види менеджменту на підприєм-
стві. Відповідно, головним завданням еко-
номічного менеджменту є створення ком-

плексного бачення процесу управління, 
представлення усіх видів менеджменту в 
єдності та взаємозв’язку з орієнтацією на 
одну стратегію і мету розвитку підприєм-
ства.  

З метою розмежування категоріально-
го наповнення понять «види менеджменту» 
та «економічний менеджмент» представимо 
основні структурні елементи загальної сис-
теми менеджменту та  системи економічно-
го менеджменту на підприємстві. 

З нашої точки зору, загальна система 
менеджменту підприємства включає такі 
складові, як: 

– соціальний менеджмент; 
– економічний менеджмент; 
– екологічний менеджмент; 
– морально-психологічний менедж-

мент; 
– інші види менеджменту. 
У свою чергу, система економічного 

менеджменту підприємства логічно поєднує 
в собі ті види менеджменту, які пов’язані з 
представленими в Положеннях (стандартах) 
бухгалтерського обліку (ПСБО)  видами ді-
яльності на підприємстві, а також  ті, які, з  
одного боку, відображають ринкову і логіс-
тичну складові його діяльності, а з іншого – 
ті види менеджменту, які не несуть в собі 
ознак специфічності та охоплюють, прони-
зують собою всю економічну діяльність під-
приємства, а отже, відображають і їх єдність 
з усіма цими видами менеджменту. В уза-
гальненому вигляді система економічного 
менеджменту представлена на  рис.1. 

Як свідчить рис.1, у розширеному ви-
гляді економічний менеджмент, окрім стан-
дартних операційного, фінансового та інвес-
тиційного менеджменту, включає також і  
маркетинговий менеджмент, логістичний 
менеджмент тощо. Кожен із цих видів ха-
рактеризує конкретну складову менеджмен-
ту, яка пов’язана зі специфічною діяльністю 
підприємства.  

Інші види менеджменту (кадровий, ін-
новаційний, менеджмент якості тощо) є та-
кож специфічними за своєю сутністю. Вони  
охоплюють всі основні складові економіч-
ного менеджменту і виступають у ролі до-
поміжних його складових. Такої функціона-
льної ролі вони набувають не за своєю ва-
гомістю в досягненні економічних резуль- 
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Рис.1. Система економічного менеджменту підприємства 

татів, а по відношенню до економічної дія-
льності підприємства як процесу. 

Зауважимо, що в економічній науковій 
літературі співіснують такі  поняття, як «фі-
нанси підприємства» і «економіка підприєм-
ства», «фінансовий аналіз» і «економічний 
аналіз», «фінансова безпека підприємства» і 
«економічна безпека підприємства» тощо. 
Тому логічним, на наш погляд,  буде уве-
дення  поряд з фінансовим менеджментом і 
категорії «економічний менеджмент». 

Економічний менеджмент – це система 
принципів, способів та методів управління 
підприємством, пов’язаних, в цілому,  з його 
економічною діяльністю. Оскільки еконо-
мічний менеджмент охоплює всю економіч-
ну діяльність, то  його спрямованість відо-
бражає головну мету такої діяльності, а са-
ме: забезпечення максимізації економічних 
результатів діяльності підприємства з пози-
ції інтересів його власників і стратегії роз-
витку. 

 Крім того з теоретико-методологічної 
точки зору важливо розглянути питання ви-
значення економічних законів, а також ос-
новних підходів до розкриття сутності сис-
теми реалізації економічних потреб та інте-
ресів на рівні підприємства. 

Економічні закони діють у суспільно-
му виробництві на різних його рівнях. Сту-
пінь суспільного пізнання економічних за-
конів визначає рівень їх використання в 
економічній діяльності суб’єктів господа-
рювання, у тому числі, і на рівні підприєм-
ства. Економічна політика підприємства  
формується саме на цих засадах і виступає 
основою формування економічної стратегії 
підприємства. 

Реально розроблені на підприємстві 
стратегія і тактика економічного розвитку 
фактично визначають економічний потенці-
ал менеджменту даного підприємства і рі-
вень його використання, оскільки саме вони 
через розроблений економічний механізм 
показують, як підприємство в своїй еконо-
мічній діяльності враховує дію всіх еконо-
мічних законів і завдяки цьому досягає по-
ставлених перед ним цілей. 

Розвиток підприємства за своїм зміс-
том є багатогранною і складною системою, 
включає в себе різні напрямки розвитку, а 
саме: технічний, організаційний, соціаль-
ний, технологічний, економічний, екологіч-
ний тощо. 

У ринковій системі господарювання 
економічний розвиток підприємства є ви-
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значальним, оскільки саме через нього реа-
лізуються основні потреби й інтереси його 
власників і, в значній мірі, його працівників. 
У свою чергу, ефективність економічного 
розвитку підприємства і темпи його еконо-

мічного зростання залежать від рівня інно-
ваційної активності. Сукупність саме цих 
особливостей розвитку підприємства пред-
ставлена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Основні складові, що визначають наявність і дію закону «інноваційний розвиток» 
 

Економічний розвиток підприєм-
ства – це ключова складова роз-
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В ринковій системі господарювання інноваційний розвиток підприємства оцінюється 
на засадах економічної вигоди і економічних критеріїв 

Об’єктивність інноваційного розвитку підприємства і оцінка його в ринковій системі 
за економічними  критеріями формують економічну сутність такого явища 
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Інноваційний розвиток підприємства і його діалектичний зв’язок з іншими економіч-
ними явищами і процесами
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Основні складові, що визначають наяв-
ність і дію закону «інноваційний розвиток» 
можна визначити наступним чином. 

Власники, утворюючи підприємство, 
мають на меті збільшення власного капіта-
лу, зростання ринкової вартості підприєм-
ства тощо. В основі досягнення таких цілей 
знаходиться  розвиток підприємства, який 
представляє собою багатогранну і складну 
систему. При чому економічний розвиток 
підприємства є ключовою складовою роз-
витку підприємства для ринкової системи 
господарювання. Розвиток підприємства  і 
економічний розвиток підприємства в рин-
ковій системі господарювання постійно зна-
ходяться під дією закону конкуренції.  

Мета розвитку підприємства полягає в 
забезпеченні задоволення сукупності певних 
потреб і реалізації інтересів. Мета економіч-
ного розвитку підприємства, відповідно, – у 
забезпеченні задоволення сукупності еко-
номічних потреб і економічних інтересів. 

Вкладання капіталу власників, їх ба-
жання задовольнити свої потреби й інтереси 
в умовах дії закону конкуренції визначають 
об’єктивну необхідність в його інновацій-
ному розвитку. Об’єктивність інноваційного 
розвитку підприємства й оцінка його в рин-
ковій системі за економічними  критеріями 
формують економічну сутність такого яви-
ща. А отже, в ринковій системі господарю-
вання інноваційний розвиток підприємства 
оцінюється на засадах економічної вигоди і 
економічних критеріїв. 

Висновки. Таким чином, визначені в 

даній роботі поняття та складові загальної 
системи менеджменту і системи економіч-
ного менеджменту, а також запропоноване 
визначення та розроблена система економіч-
ного менеджменту як економічної категорії 
сприятимуть більш глибокому вивченню 
економічних процесів на підприємстві. Роз-
глянуті базові аспекти, що визначають дію 
закону інноваційного розвитку можуть слу-
гувати базою для подальшого удосконален-
ня процесу управління інноваційною діяль-
ністю суб’єктів господарювання. 
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неджмента на предприятии. Определено содержание экономического менеджмента как эко-
номической категории. Разработана система экономического менеджмента,  определены её 
базовые составляющие, их  подчинённость и взаимосвязь. Рассмотрены основне аспекты, 
определяющие действие закона инновационного развития. 
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General system of management and system of economic management at an enterprise are dis-
cussed. The essence of economic management as an economic category is determined. The system 
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УДК 632.16.4 
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ  

ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РУХУ РОБОЧОЇ СИЛИ 

Шаповал О. А., к. пед. наук, доцент, Академія внутрішніх військ МВС України

У статті проаналізовано сучасний стан управління процесами формування кадрової по-
літики. Вказано, що оцінка ефективності використання робочої сили передбачає визначення 
у кожному із часових періодів ефективності застосування наявних ресурсів, ступеню її відо-
браження на витратах виробництва і обороті результатів споживання робочої сили. Розгля-
нуто основні види обороту з прийняття кадрів. Особливу увагу акцентовано на необхідному 
та додатковому обороті. Проаналізовано ситуативний план попиту та пропозиції трудових 
ресурсів на підприємстві харчування. 

Ключові слова: кадрова політика, контроль, робоча сила, рух, кадровий менеджмент, 
попит, пропозиція. 

Постановка проблеми. За сучасних 
умов господарювання в конкурентному се-
редовищі ключові позиції підприємств змі-
щуються від управління технікою та техно-
логіями до управління людьми. Людський 
фактор стає головним в діяльності підпри-
ємства та дає можливість забезпечити дов-
гострокові конкурентні переваги. 
Об’єктивні тенденції розвитку промислово-
го виробництва, досвід провідних компаній 
розвинутих країн світу дозволяє стверджу-
вати, що можливість стати конкурентоспро-
можними мають тільки ті підприємства, які 
розвиваються за законами соціотехнічних 
систем, які об’єднують в одне ціле техніч-
ний і людський фактори. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Результати аналізу літературних 
джерел [1–11] дозволяють зробити висновок 
про наявність розгляду в наукових працях 
ситуаційного аналізу руху трудових ресур-
сів на підприємстві, підвищення продуктив-
ності відтворювальних систем, перспектив 
розвитку сучасного ринку праці України. 
Однак, проблемам управління безпосеред-
ньо процесами формування кадрової політи-
ки уваги приділяється мало.  

Формулювання мети статті. Метою 
даної статті є аналіз специфіки управління 
процесами формування кадрової політики 
підприємства харчування на основі аналізу 
руху робочої сили. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Продуктивність праці, мотивація і 
творчий потенціал персоналу є конкурент-
ними перевагами, багато в чому визначаль-

ними в досягненні успіху стратегії, спрямо-
ваної на розвиток підприємства. Різноманіт-
ність і широке використання таких понять, 
як менеджмент персоналу, управління пер-
соналом, кадровий менеджмент, управління 
трудовими ресурсами, показує, що питання 
управління входять у систему організаційної 
поведінки, управління і прогнозування та 
жорстоко зв`язані з основними цілями і 
стратегією підприємства. 

Ринкова економіка з розмаїттям форм 
власності висуває особливі вимоги до 
управління персоналом, найважливішою з 
яких є максимально ефективне використан-
ня кадрового потенціалу. Для того, щоб цьо-
го досягти, потрібна чітка кадрова політика 
та раціональні методи кадрового плануван-
ня. 

Кадрова політика є частиною політики 
підприємства і повинна цілком відповідати 
концепції його розвитку. Під кадровою по-
літикою правомірно розуміти формування 
стратегії кадрової роботи і планування пер-
соналу, встановлення цілей і завдань, визна-
чення наукових принципів підбору, розмі-
щення і розвитку персоналу, вдосконалення 
форм і методів роботи з персоналом у конк-
ретних умовах того чи іншого періоду роз-
витку підприємства. 

Призначення кадрової політики – вчас-
но формулювати цілі відповідно до стратегії 
розвитку підприємства, ставити проблеми і 
завдання, знаходити способи й організову-
вати досягнення цілей [3, с. 27]. 

Чисельність працівників на певну дату 
має важливе значення, проте внаслідок при-
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йому і звільнення вона постійно змінюється, 
а значить, не дає вичерпного уявлення про 
робочу силу підприємства. Тому розрахо-
вують середньооблікову чисельність як та-
ку, що характеризує чисельність працюючих 
за певний проміжок часу, що рахується в 
списках підприємства. Цей показник пот-
рібний ще і тому, що в економіко-
статистичному аналізі виробництва чисель-
ність працівників зіставляється з такими ін-
тегральними показниками, як обсяг продук-
ції, фонд оплати праці, інші показники. Такі 
зіставлення не можуть проводитися на осно-
ві списової чисельності і вимагають обчис-
лення середньооблікової чисельності. При 
цьому слід зауважити, що деякі працівники, 
які рахуються в списках, не враховуються 
при обчисленні середньооблікової. Серед 
них жінки, що отримали додаткову відпуст-
ку без оплати по догляду за дитиною; інва-
ліди війни, що працюють неповний робочий 
день; працівники, які навчаються у вищих 
навчальних закладах заочно і отримують 
додаткову відпустку без збереження оплати 
і т. ін. Водночас у середньооблікову чисель-
ність працівників підприємства включаються 
працівники, які залучені за спеціальними 
договорами і розраховуються за роботу у 
людино-днях явок. 

Категорія чисельності працівників за 
деяким винятком є надзвичайно мінливою. 
Вона змінюється внаслідок того, що одних 
робітників включають у списки, інші вибу-
вають з підприємства, крім того відбуваєть-
ся також внутрішнє переміщення працівни-
ків. Цей процес зумовлений рядом причин, 
вивчення і виявлення закономірностей яких 
є важливим завданням статистики. Рух ро-
бочої сили, як внутрішній, так і зовнішній – 
явище суспільно необхідне, оскільки дозво-
ляє розв'язувати питання про забезпечення 
підприємств кадрами робітників. Не менш 
важливою е роль, яку відіграє він у процесі 
відтворення робочої сили. Але це призво-
дить до певних втрат. Знижується продук-
тивність праці у період адаптації працівника 
на новому місці, витрачаються кошти на йо-
го перепідготовку, знижується якість про-
дукції, інші показники. 

Розрізняють зовнішній оборот робо-
чої сили, коли приймають нових робітників 
або їх звільняють з роботи, і внутрішній 

оборот – переміщення працівників у межах 
підприємства, коли їх переводять з однієї 
категорії персоналу в іншу [1]. І якщо при 
зовнішньому обороті змінюється як серед-
ньооблікова чисельність, так і чисельність 
працівників окремих категорій, то при внут-
рішньому – змінюється лише чисельність 
окремих категорій. 

Статистичне вивчення руху праців-
ників підприємства здійснюється в розрізі 
джерел комплектування персоналу і причин 
їх вибуття із списків підприємства. Джере-
лами комплектування є: організований на-
бір, випускники ПТУ, переведені з інших 
підприємств, прийняті самим підприєм-
ством. Загальну чисельність всіх прийнятих 
на роботу на даному підприємстві назива-
ють абсолютним показником загального 
обороту робочої сили. 

Вибуття працівників з підприємства 
визначається також у розрізі причин: пере-
ведення на інші підприємства чи в організа-
ції, у зв'язку із закінченням строку договору, 
звільненням за власним бажанням, за рі-
шенням адміністрації. Загальна чисельність 
працівників, які прийняті і вибули з підпри-
ємства у звітному періоді, є абсолютними 
показниками загального обороту прибуття і 
вибуття. Абсолютні показники руху харак-
теризують зовнішній аспект цього процесу, 
не розкриваючи його закономірностей. Тому 
поряд з абсолютними показниками руху ро-
бочої сили розраховують відносні показни-
ки, які розкривають інтенсивність руху і ви-
ражаються у вигляді коефіцієнтів. Показни-
ки інтенсивності обороту визначаються 
окремо по прийому і вибуттю шляхом зі-
ставлення кількості прийнятих чи звільне-
них з середньообліковою чисельністю пра-
цівників. 

Особлива увага при вивченні робочої 
сили на підприємстві приділяється характе-
ристиці вибуття з причин звільнення. У ста-
тистиці праці розрізняють два основних різ-
новиди обороту по звільненню: необхідний і 
зайвий. Необхідним вважається звільнення з 
причин виробничої чи державної не обхід-
ності, а саме: призов в армію, вступ до на-
вчальних закладів, переведення на роботу в 
інші підприємства, вихід на пенсію. Зайвий 
оборот відбиває вибуття працівників з при-
чин, що не належать до суспільне необхід-
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них, зокрема: звільнення за власним бажан-
ням, звільнення за порушення трудової дис-
ципліни. 

В ринковій економіці підприємець, 
оцінюючи ефективність використання ресур-
сів робочої сили, яка є в його розпоряд-
женні, вимушений вирішувати дві відносно 
самостійні задачі [1, с. 309]. 

По-перше, необхідно оцінити в кож-
ному із періодів часу ефективності застосу-
вання в процесі виробництва наявних ресур-
сів робочої сили , і якщо виявиться, що   
ефективність по будь-яким причинам зни-
жується, то на базі економічно-ста-
тистичного аналізу прийняти відповідні мі-
ри. 

По-друге, враховуючи, що окремі види 
використаних в виробництві ресурсів наді-
лені певною взаємозаміною (в замін продав-
ця в тютюновому магазині встановити авто-
мат по продажу цигарок; замість виготов-
лення лиття у своєму цеху можна викорис-
товувати куповане лиття, що постачається 
іншим підприємством), необхідно правиль-
но оцінити, як відображається на витратах 
виробництва і обороту результатів спожи-
вання ресурсів робочої сили, тобто резуль-
тати споживання  живої праці не в нату-
ральній (по затратам – витратам праці), а в 
грошовій формі (так як витрати виробниц-
тва и обороту можна приділити тільки в ці-
новій оцінці). 

Перша задача вирішується на практиці 
за допомогою виявлення показників продук-
тивності праці, аналізу динаміки та вияв-
лення резервів підвищення, що в ряді ви-
падків потребує економічних служб фірми 
розробки спеціальних планів організаційно-
технічних заходів. 

Результатом вирішення цієї задачі бу-
дуть дані про рівень затрат робочої сили 
(робочого часу) на виготовлення продукції 
на базі інформації про об’єм продукції та 
трудоємності її одиниці. 

Друга задача базується на даних, 
отриманих в результаті рішення першої за-
дачі, і додатково  на даних про ціну викори-
стання одиниці трудових витрат. В таку 
грошову оцінку витримок виробництва, без-
посередньо пов’язаних з споживанням у ви-
робничому процесі живої праці, повинні 
входити не тільки суми, безпосередньо ви-

користаних на виплату праці робітників у 
вигляді нарахованій їм заробітної плати, й  
можливі нарахування і відрахування в різні 
фонди (пенсійний, обов’язкового медичного 
страхування, фонд зайнятості та ін.) і подат-
ки, ставка яких визначається в залежності 
від фонду оплати праці або чисельності пер-
соналу (транспортний податок, шкільний 
податок и т. д.). Єдиним критерієм вклю-
чення і не включення тих чи інших сум у 
витрати, пов’язані з споживанням живої 
праці, є нормативно встановлений порядок 
формування  витрат виробництва обігу. 

Не слід думати, що включення різних 
начислень на фонд виплати праці до витрат 
виробництва носить чисто фіскальний ха-
рактер і виготовляється виключно в інте-
ресах збільшення доходів державного бюд-
жету. Річ у тому, що розміри фонду виплати 
праці, нараховані конкретним працівникам, 
далеко не відображають народногосподар-
ську вартість товару – робочу силу.  

В неї крім фонду індивідуального 
споживання, що забезпечує просте відтво-
рення робочої сили даного робітника, по-
винні входити і витримки розширеного від-
творення робочої сили (витрати на освіту, 
охорони здоров’я та ін.). 

Чим менше при інших умовах витрати, 
пов’язані із витратою ресурсів живої праці і 
підлягаючі включенню загальну суму витрат 
виробництва і звернення фірми, тим більше 
величина прибутку – найважливішого інте-
грального критерію економічної ефектив-
ності результатів діяльності фірми. 

Розглядаючи працівників підприємства 
як планово-обліковий показник, можна від-
значити їхній постійний рух. Тобто на під-
приємстві з’являються нові працівники 
(прийняті), а також є й такі, що звільняють-
ся. Існує багато причин, які впливають на 
рух трудових ресурсів. Наприклад, з упро-
вадженням нових технологій, підвищення 
кваліфікаційних вимог з’являються нові 
професії, а робітники старих професій ста-
ють надлишковими, або працівникам необ-
хідно постійно підвищувати свою кваліфі-
кацію (часто з відривом від виробництва), 
тобто виникає невідповідність між тими, хто 
шукає роботу, і вільними робочими місця-
ми. 

Рух робочої сили визначає потреби  
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підприємства у кадрах. В процесі дослід-
ження динаміки цього руху формується уяв-
лення й прогнози підприємства щодо кадро-
вого потенціалу. Отже, рух робочої сили є 
визначаючим фактором формування кадро-
вої політики. 

На ринку праці вільні робочі місця ви-
никають постійно і для досягнення рівнова-
ги між прийнятими та вивільненими необ-
хідно мати певний час. Сучасні підприєм-
ства повинні постійно вивчати ситуації, що 
пов’язані з кон’юнктурою трудових ресур-
сів. 

Специфіка розглядання підприємством 
даних ситуацій залежить від того, які цілі 
(короткострокові або довгострокові) воно 
ставить перед собою. Одним із результатів 
негативної динаміки щодо зменшення чи-
сельності працівників, зайнятих на підпри-
ємствах, є посилення дисбалансу між обся-
гами вибуття працівників над обсягами їх 
приймання. Тобто необхідно проаналізувати 
ситуації, пов’язані з дисбалансом між прий-
нятими та вивільненими працівниками, для 
збалансованості трудових ресурсів на під-
приємстві. 

Для вирішення завдання, пов’язаного з 
аналізом ситуацій, що виникають на підпри-
ємстві, у зв’язку з постійним рухом праців-
ників потрібно мати інформаційні ресурси. 
На підприємствах існують такі форми ста-
тистичної звітності, які пов’язані з рухом 
трудових ресурсів й подаються щодекадно, 
щомісячно, щорічно до Центрів зайнятості 
(форма №4-ПН подається Службі зайнятості 
не пізніше, як за 2 місяці до вивільнення): 
про прийнятих працівників (№ПН-1) і про 
вивільнених працівників (№4-ПН). Інфор-
мація про наявність вільних робочих місць 
(вакантних посад) та потреби в працівниках 
фіксується у формах звітності №3-ПН і по-
дається підприємствами Службі зайнятості 
щомісячно, а також з потреби Центрам     
зайнятості. 

Оцінка ефективності використання ро-
бочої сили має на увазі визначення в кож-
ному із періодів часу ефективності застосу-
вання в процесі виробництва наявних ресур-
сів та визначення ступеню відображення на 
витратах виробництва і обороту результатів 
споживання ресурсів робочої сили, тобто 
результати споживання живої праці не в на-

туральній, а в грошовій формі. 
Статистичне вивчення руху чисель-

ності працівників щодо прийняття та ви-
вільнення як за даними звітності, так і за да-
ними вибіркових та соціологічних обсте-
жень сприяють економічному використанню 
трудових ресурсів. Для характеристики 
плинності кадрів застосовують різні абсо-
лютні та відносні показники їх руху щодо 
прийняття й вивільнення. Кількість прийня-
тих працівників за звітний період із різних 
джерел можна вважати оборотом по прий-
няттю. Кількість вивільнених працівників за 
звітний період з різних причин можна вва-
жати оборотом по вивільненню. 

У статистиці праці розрізняють такі 
види обороту по вивільненню, як необхід-
ний та надлишковий. 

Необхідний оборот включає кількість 
вивільнених працівників за причинами ви-
робничого або загальнодержавного характе-
ру, пов’язаних із збільшенням об’єму ви-
робничих робіт, раціоналізацією виробничо-
го процесу, призову до лав армії, вступом до 
навчального  закладу тощо. 

Надлишковий оборот – це кількість 
працівників, які звільнилися з особистих 
причин (власне бажання, за прогули та інші 
порушення трудової дисципліні тощо). 

Розглядаючи види обороту по прий-
няттю, можна виділити такі, як необхідний 
та додатковий. 

Необхідний оборот по прийняттю 
включає кількість працівників, які вибули з 
причин надлишкового обороту. 

Додатковий оборот – це кількість пра-
цівників, які були прийняті за допомогою 
створення нових робочих місць. 

Для аналізу ситуацій, що характери-
зують загальний рух трудових ресурсів, по-
трібно застосувати абсолютні показники. 
Пропонується розглянути абсолютні показ-
ники прийнятих та вивільнених працівників, 
що включають усі види обороту. 

Нехай прийняті (Пр) – це показник, 
який містить необхідний та додатковий обо-
роти по прийнятих працівниках, а вивільне-
ні (Вв) – це показник, який містить необхід-
ний та надлишковий обороти вивільнених 
працівників. Різниця між кількістю прийня-
тих та вивільнених працівників за визначе-
ний період часу (місяць, квартал, півріччя, 
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рік) називається її відхиленням (Вх) [2, с. 
80]. 

Відхилення між прийнятими та вивіль-
неними може мати значення позитивне, 
від’ємне й дорівнювати нулю. За допомогою 
цього показника можна визначити кількість 
вакантних місць на підприємстві, здійснити 
функції управління: прогнозування, плану-

вання та контроль вакантних робочих місць 
на підприємстві. На основі обробки та ви-
вчення цих показників застосовуються     
функції організації та мотивації. 

У табл. 1 розглядаються ситуації, які 
можуть бути пов’язані з відхиленням між 
прийнятими та вивільненими працівниками 
[2, с. 81]. 

 
Таблиця 1 

Ситуативний план попиту та пропозиції трудових ресурсів на підприємстві 
 

Значення відхи-
лення 

Ситуація Зміни на підприємстві Вплив на 
попит Пропозицію 

Вх=0 Немає вакантних 
місць 

– Не змінюється Не змінюється 

Вх>0 Прийнятих бі-
льше, ніж звіль-

нених 

Підприємство збільшу-
ється; розширює свою 
діяльність; збільшує 
випуск товарів та по-

слуг 

Потреба в працівниках 
задовольняється 

Зайнятість збільшу-
ється 

Вх<0 Звільнених бі-
льше, ніж при-

йнятих 

Підприємство скорочує 
свою діяльність; змінює 

вид діяльності тощо 

Потреба в працівниках 
задовольняється; ва-
кансії збільшуються 

Збільшується без-
робіття 

Підприємство має по-
требу в працівниках 

вакансії збільшуються Збільшується без-
робіття 

 
При значенні відхилення більше нуля 

(Пр-Вв>0), тобто позитивного, виявляється 
ситуація, коли прийнятих більше, ніж ви-
вільнених. За таких умов проблема пропо-
зиції трудових ресурсів змінює своє кількіс-
не значення на ринку праці. При значенні 
відхилення більше нуля (Пр-Вв<0), тобто 
від’ємному, то в ситуації, коли вивільнених 
більше, ніж прийнятих, на підприємстві 
з’являються  вакансії, а на ринку праці – не-
зайняті. Коли попит на трудові ресурси на 
підприємстві зменшується, то ситуація дис-
балансу між прийнятими та вивільненими 
прагне до балансу. Отже, у межах підприєм-
ства вакансії – це попит на трудові ресурси, 
а при ситуації, коли прийнятих більше ніж 
вивільнених, – вирішується питання пропо-
зиції трудових ресурсів на ринку праці. 

Для аналізу показників руху працівни-
ків використовується групування факторів 
прийняття та вивільнення (табл.2), такі, як 
особисті мотиви, організація та умови праці, 
зміна структури економіки у зв’язку з тех.-
нічним прогресом і організаційним перемі-
щенням працівників. 

Для подальшого розглядання руху ре-
сурсів необхідно виділити фактори, які 

впливають на кон’юнктуру трудових ресур-
сів на підприємстві (табл. 3). 

Таблиця 2 
Фактори аналізу показників руху працівників 

 
Найменування 
фактора 

Характеристика фактора 

Особливості 
мотивів виві-
льнення 

Незадоволення працею; 
Відсутність перспектив зростан-
ня; 
Незадоволення соціально психо-
логічним кліматом у колективі; 
Пенсія або хвороба; 
Зміна місця проживання; 
Навчання; 
Порушення трудової дисципліни; 
Прогул тощо 

Організація та 
умови праці 

Порушення ритмічності вироб-
ництва; 
Важкість та забруднення роботи; 
Шкідливість умов праці;  
Незадоволеність оплатою праці; 
Змінний режим праці тощо   

Зміна структу-
ри економіки у 
зв`язку  з тех-
нічними про-
гресом та орга-
нізаційним 
переміщенцям 
працівників 

Виникнення нових сфер застосу-
вання праці; 
Зменшення частини основних та 
допоміжних працівників у  
зв`язку  з технічним прогресом; 
Освоєння нових районів тощо 
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Таблиця 3 
Фактори, які впливають на попит та пропо-
зицію трудових ресурсів на підприємстві 

 
Фактори попиту тру-
дових ресурсів 

Фактори пропозиції тру-
дових ресурсів 

Вихід працівників на 
пенсію, у тому числі 
достроково;  
Плинність кадрів за 
різними причинами: 
Несприятливі умови 
праці, низькооплачу-
вана робота, призов 
до лав  в армії, відпу-
стка у зв’язку з поло-
гами тощо; 
Розширення підпри-
ємства; 
Зміна виду діяльності 
підприємства тощо 

Необхідність вторинної 
зайнятості, тому що пер-
винна робота має низьку 
оплату; 
Зміна співвідношення 
рівня праці, умов праці 
та її оплати;  
Поява молоді, що вперше 
вийшла на ринок праці;  
Повернення осіб, що зві-
льнилися у запас із     
службою в армію, або з 
місць позбавлення волі; 
Міграція населення тощо 

 
У табл.3 розглянуто загальні фактори 

впливу на попит та пропозицію трудових 
ресурсів. Вказані фактори впливають на ви-
бір маркетингової стратегії управління пер-
соналом підприємства. Щодо плинності   
кадрів варто зазначити, що вона має як по-
зитивні, так і негативні сторони для підпри-
ємства. 

До негативної відносять [1, с. 14]: пря-

мі втрати виробництва, спричинені неуком-
плектованістю робочих місць, зниження 
продуктивності праці працівника, який    
звільняється, та нового працівника з причи-
ни адаптації, труднощі з формуванням за-
гальних норм поведінки, із формуванням 
взаємних очікувань і вимог, розмивання не-
формальної структури колективу, усклад-
нення управління таким нестабільним ко-
лективом, марнування витрат на навчання 
працівника (тому що ефект від навчання ви-
никає або поза підприємством, яке вклало 
кошти на навчання, або зовсім не виникає, 
якщо працівник змінює професію). 

До позитивної відносять [1, с. 15]: під-
вищення ефективності праці за рахунок то-
го, що нова робота відповідає інтересам та 
здібностям працівника, зниження монотон-
ності праці, поліпшення соціально-пси-
хологічного клімату завдяки змінам у тру-
довому колективі. 

О. Г. Зима у роботі [2, с. 83] пропонує 
напрямки поліпшення ситуації при різних 
співвідношеннях попиту та пропозиції тру-
дових ресурсів на підприємстві (табл.4). Ці 
напрямки слід використовувати на всіх рів-
нях: макро-, мезо- та мікрорівні. 

Таблиця 4 
Напрямки поліпшення ситуації при співвідношеннях попиту та пропозиції трудових ресурсів 

на різних структурних рівнях 
Місце реаліза-
ції напрямків 

Ситуація 

На державному 
рівні 

Сприяння підтри-
мці потрібної кі-
лькості працівни-
ків та робочих 
місць за допомо-
гою врахувань 
результатів про-
гнозних розрахун-
ків 

Аналіз взаємодії підп-
риємства й установ 
освіти та проф. підго-
товки працівників; ко-
ординація діяльності 
служб зайнятості й 
установ освіти  

Аналіз взаємодій підприємства  і установ 
освіти та проф. підготовки працівників; 
Заходи що до запобігання вивільнення  
працівників перегляд системи оплати праці 
убік збільшення заробітної плати; сприяння 
трудозбереженню ресурсів за допомогою 
законодавчих актів; соціально економічні 
заходи підтримки вивільнених працівників: 
дотації; забезпечення зайнятості тощо  

Центр  
зайнятості 

Постійне дослі-
дження структури 
ринку праці 

Стимулювання підпри-
ємств, які збільшують 
кількість робочих 
місць; дослідження 
структури ринку праці 

Допомога в пошуках місця роботи; перек-
валіфікація; навчання(отримання професії); 
визначення структури ринку праці на осно-
ві аналізу ситуації, яка склалася на підпри-
ємстві  

Рівень підпри-
ємства 

Постійні вивчення 
внутрішніх та зов-
нішніх джерел 
залучення трудо-
вих ресурсів 

Тісне співробітництво з 
установами освіти та 
центрами зайнятості 
для одержання кваліфі-
кованих кадрів  

Соціально економічні заходи стимулюван-
ня праці:  
Поліпшення умов праці; оплата проїзду на 
роботу та з роботи. 

 
Висновки. Таким чином, впроваджен-

ня на підприємстві харчування вказаних у 
табл.4 напрямків мікрорівня сприятиме  
ефективному формуванню і розподілу, вра-
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ховуючи стратегічні напрями й пріоритети 
соціально-економічного розвитку підпри-
ємств держави. 

Основними факторами, які впливають 
на формування трудових ресурсів підприєм-
ства є задані параметри продукції, що ви-
пускається, техніка, технологія та організа-
ційний рівень виробництва, комплекс зов-
нішніх факторів, соціально-демографічні 
фактори. Необхідність врахування саме цих 
факторів обумовлюється їхньою головною 
роллю в механізмі формування трудових 
ресурсів підприємства. 

Науковий результат запропонованого 
рішення представлений у формі методики 
управління процесами формування кадрової 
політики підприємства харчування на основі 
аналізу руху робочої сили. 

Практичним результатом є рекоменда-
ції стосовно управління процесами форму-
вання кадрової політики підприємства в су-
часних умовах. 

Подальшим напрямком даного дослід-
ження може стати проектування інформа-
ційного забезпечення формування кадрової 
політики підприємства харчування. 
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В статье проанализировано современное состояние управления процессами формиро-
вания кадровой политики. Указано, что оценка эффективности использования рабочей силы 
предполагает определение в каждом временном периоде  эффективности применения имею-
щихся ресурсов, определение степени ее отображения на издержках производства и обороте 
результатов потребления рабочей силы. Рассмотрены основные виды оборота по приему 
кадров.  Особое внимание акцентировано на необходимом и дополнительном обороте. Про-
анализированы ситуативный план спроса и предложения трудовых ресурсов на предприятии 
питания. 

Ключевые слова: кадровая политика, контроль, рабочая сила, движение, кадровый ме-
неджмент, спрос, предложение. 

The current state of management processes of formation personnel policies is analyzed. It is 
pointed out that evaluation of workforce effectiveness implies determining in each of the periods of 
time the efficacy of in-process existing resources, and determining the degree of its reflection on the 
production cost and turnover of the consumption of labor resources. Special attention is paid to the 
necessary turnover and additional turnover. Situational analysis of the plan of supply and demand of 
human resources at a catering establishment is presented. 

Keywords: personnel policies, supervision, labor, turnover, human resources management, 
demand, supply. 

Рекомендовано до друку д. е. н., проф. Вагоновою О. Г.            Надійшла до редакції 4.01.14 р. 

MANAGEMENT______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2014,  №1156_________________________________________



 

 

УДК 65.015.3 
ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА 
 

А. В. Крамаренко, здобувач, Національна металургійна академія України, krbox@ukr.net 
 

У статті запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності управління персо-
налом. Розроблено критерії інтегральної та групових оцінок ефективності управління персо-
налом за економічною, мотиваційною  складовими, а також процесами управління персона-
лом, навчанням / розвитком, які засновані на типових інтервалах номограми Харрінгтона.  

Ключові слова: ефективність управління персоналом, інтегральний показник, критерії 
оцінок, металургійне підприємство. 

 
Постановка проблеми. На сучасному 

етапі розвитку промисловості України спо-
стерігається все більше загострення конку-
ренції, яке відбувається на фоні ускладнення 
економічних умов господарювання. При 
цьому більшість вітчизняних металургійних 
підприємств мають майже однакову техніч-
ну оснащеність, технології та використову-
ють схожі методи організації виробництва. 
В умовах неможливості впливу на зовнішні 
фактори конкурентоспроможності, виникає 
необхідність пошуку внутрішніх її резервів, 
у тому числі за рахунок підвищення ефек-
тивності використання персоналу, як одного 
з найважливіших факторів виробництва. Для 
досягнення цілей і задач сучасні підприєм-
ства повинні оптимізувати бізнес процеси і 
вносити корективи в кадрову політику, пос-
тійно удосконалювати організаційно-еко-
номічний механізм управління персоналом. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми оцінки ефективності сис-
теми управління персоналом, розробки ме-
тодів і діагностичних процедур відображені 
в роботах закордонних і вітчизняних вчених 
серед яких М. Армстронг, Н. Гавкалова, Д. 
Гибсон, О. Десслер, О. Єгоршин, О. Єськов, 
О. Захарова, Д. Іванцевич, А. Кібанов, І. 
Макарова, Є. Маслов, Г. Назарова, Ю. Оде-
гов, В. Петюх, Н. Подольчак, В. Полуянов, 
Р. Симонов, Л. Стаут, В. Травін, Д. Ульріх, 
Я. Фітценц, М. Хильб, І. Швець, С. Шекшня 
та ін. Значну увагу приділено питанням сут-
ності ефективності управління персоналом, 
принципам та факторам, що впливають на 
ефективність. При цьому ефективність 
управління персоналом розглядається з різ-
них позицій: з позицій витрат на персонал, 
якості роботи з людьми, досягнення постав-

лених цілей. Недостатньо розглянуті питан-
ня формування і використання механізму 
оцінки ефективності управління персона-
лом. Водночас існує об’єктивна необхід-
ність в розвитку підходів до інтеграції зару-
біжного досвіду в області оцінки ефектив-
ності управління персоналом до вимог су-
часних промислових підприємств. 

Недостатня теоретична і методична 
розробленість даної проблеми на фоні її 
зростаючої практичної значущості, диску-
сійність підходів до вирішення цілого ряду 
практичних питань визначили мету дослід-
ження. 

Формулювання мети статті. Метою 
статті є дослідження ефективності управ-
ління персоналом металургійних підпри-
ємств та формування рекомендацій щодо її 
підвищення. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Аналіз підходів до оцінки ефектив-
ності управління персоналом виявив, що до-
слідники розглядають різні аспекти ефек-
тивності управління персоналом, серед яких 
домінуючими є економічна, соціальна й ор-
ганізаційна складові, які відображаються 
різними показниками, але не обґрунтовано 
механізм їх відбору, в результаті ці показни-
ки слабо скоординовані зі стратегічними ці-
лями підприємства, що зменшує їх інформа-
тивність. Також в більшості випадків не 
описаний механізм прийняття управлін-
ських рішень у відповідності до отриманої 
оцінки. 

Ці недоліки дозволяє нівелювати ви-
користання концепції збалансованої системи 
показників, яку обрано за основу для роз-
робки методичного підходу до оцінки ефек-
тивності управління персоналом. 
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При побудові системи збалансованих 
показників, традиційно, пропонується аналі-
зувати стратегію за чотирма проекціями: фі-
нанси (Financial Perspective), клієнти 
(Customer Perspectiv), бізнес-процеси 
(Process Perspective), потенціал (Learning & 
Growth Perspective) [1]. При адаптації зба-
лансованої системи показників до завдань 
дослідження та реалізації стратегічного 
управління персоналом вітчизняних мета-
лургійних підприємств, пропонується мо-
дифікувати традиційні групи в наступні: 
економічна складова, мотиваційна складова, 
ефективність процесів управління персона-
лом та «розвиток/навчання». 

Такий комплекс показників дозволить 
доповнити об’єктивні економічні показники 
більш м’якими оціночними критеріями. 
Тобто за своєю сутністю економічні показ-
ники є результуючими, показники інших 
груп – індикаторними, вони допомагають 
виявити причини проблем та попередити їх 
наслідки. 

По кожній складовій використовується 
комплекс показників (KPI), що найліпшим 
чином характеризують результати, їх при-
чини та тенденції в управлінні персоналом 
підприємства. За допомогою системи показ-
ників підприємство зможе оперативно та в 
кількісному вираженні оцінити поточний 
рівень досягнення стратегічної мети, а та-
кож проаналізувати існуючі тенденції в 
управлінні персоналом для своєчасного ви-
явлення та усунення збоїв в системі. 

Показники економічної складової доз-
воляють оцінити економічну ефективність 
процесів управління персоналом для більш 
раціонального використання коштів підпри-
ємства. Показники мотиваційної складової 
оцінюють систему мотивації та стимулю-
вання праці. Показники складової «Процеси 
управління персоналом» оцінюють ефек-
тивність за окремими процесами управління 
персоналом, які існують на підприємстві та 
допомагають створити сприятливі умови 
для ефективної роботи персоналу. Показни-
ки складової «Розвиток/Навчання» дозво-
ляють визначити рівень професійної компе-
тентності кадрів для забезпечення більш  
повного використання їх здібностей та про-

фесійного потенціалу. 
У результаті дослідження цілей в об-

ласті управління персоналом окремих мета-
лургійних підприємств: ПАТ «Інтерпайп 
Нижньодніпровський трубопрокатний за-
вод» та ПАТ «Дніпропетровський металур-
гійний завод імені Комінтерну» необхідно 
відібрати одиничні показники, що найліп-
шим чином дозволяють оцінити ступінь до-
сягнення цих цілей. Вихідний варіант пере-
ліку показників інтегральної оцінки ефек-
тивності кадрової діяльності складався з 60 
найменувань. Для вирішення задачі відбору 
ключових показників, скорочення розмір-
ності простору оцінюваних ознак та відсіву 
неінформативних показників використову-
вався ітераційний метод «гойдалки» [2]. Ос-
таточний перелік показників наведено на 
рис. 1. Показники, з яких складається інтег-
ральний показник ефективності управління 
персоналом мають непорівнянний вигляд, 
тому потребують стандартизації та викорис-
тання спеціальних методів побудови. З цією 
метою в роботі пропонується використову-
вати метод аналізу ієрархій, заснований на 
адитивній згортці критеріїв [3]. Цей підхід 
дозволяє визначити інтегральний показник 
ефективності управління персоналом на   
підприємствах та призначити вагові коефі-
цієнти в системі показників. 

Для диференціації інтегральної та гру-
пових оцінок ефективності управління пер-
соналом рекомендовано використовувати 
п’ять градацій, які відповідають типовим 
інтервалам номограми Харрінгтона, яка є 
універсальною для переводу кількісних па-
раметрів досліджуваного об’єкту в якісні 
характеристики [4]. 

Фрагмент описових характеристик 
групових показників за окремими складови-
ми та інтегрального показника наведені в 
табл. 1. 

Результати розрахунку інтегрального 
показника ефективності управління персо-
налом для досліджуваних підприємств наве-
дено на рис. 2. Аналіз системи управління 
персоналом в умовах стратегічного управ-
ління дозволило зробити висновки, що для 
обох підприємств це був важкий період.
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Рис. 1. Етапи розрахунку інтегрального показника 
 ефективності управління персоналом металургійного підприємства 

 
Рис. 2. Інтегральний показник  

ефективності управління персоналом 

В цілому за аналізований період діяль-
ність підприємства ПАТ «Інтерпайп НТЗ» в 
області управління персоналом була більш 
ефективною ніж діяльність ПАТ «Комін-
мет», але стрімке зниження рівня показників 
ефективності за економічною складовою в 
2009 р. значно вплинуло на рівень інте-
грального показника ПАТ «Інтерпайп НТЗ». 
В 2010–2012 рр. на обох підприємствах спо-
стерігається стабілізація ситуації: інтеграль-
ний показник ефективності управління пер-
соналом росте. На ПАТ «Інтерпайп НТЗ» 
показник знаходиться на достатньому рівні і  

Економічна  
складова 

х1.1 - об’єм реалізації 
на одного працівника; 
х1.2 – співвідношення 
росту продуктивності 
праці і росту оплати 
праці; 
х1.3 - коефіцієнт окуп-
ності інвестицій в 
людський капітал; 
х1.4 - прибуток від 
людського капіталу; 
х1.5 - частка витрат на 
персонал в об’ємі 
реалізації. 

Мотиваційна 
складова 

х2.1 - коефіцієнт обігу за 
прийомом; 
х2.2 - частка працівників з 
вищою освітою в загальній 
чисельності персоналу; 
х2.3 - рівень матеріального 
заохочення; 
х2.4 - співвідношення серед-
нього прожиткового міні-
муму і середньомісячної 
заробітної плати; 
х2.5 - рівень плинності кад-
рів; 
х2.6 - частка соціальних ви-
плат; 
х2.7 - коефіцієнт стабільнос-
ті персоналу.

Процеси 
управління 
персоналом 

х3.1 - відсоток робі-
тників, що звільни-
лися зі стажем до 3 
років; 
х3.2 - відсоток оці-
нюваних співробіт-
ників; 
х3.3 - коефіцієнт 
корисного викорис-
тання робочого 
часу; 
х3.4 - коефіцієнт 
частоти нещасних 
випадків. 

Розвиток/ 
Навчання 

х4.1 - відсоток 
робітників, що 
пройшли навчан-
ня; 
х4.2 - коефіцієнт 
забезпеченості 
кадровим резер-
вом; 
х4.3 - кількість 
пропозицій щодо 
поліпшення дія-
льності на одного 
робітника. 

2. Визначення групових показників ефективності управління персоналом за кожною складовою
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3. Визначення інтегрального показника ефективності управління персоналом трубного підпри-
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1. Визначення одиничних показників ефективності управління персоналом
за окремими складовими
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Таблиця 1 
Фрагмент характеристик критеріїв рівня ефективності управління персоналом 

Градація Характеристика Запропоновані заходи 

за економічною складовою 

Еталонний 
рівень 1,0—0,8 

Рівень економічних показ-
ників аналізованого під-

приємства повністю відпо-
відає рівню цих показників 
на підприємствах – міжна-

родних лідерах галузі. 

Корегування не потрібне 

Достатній 
рівень 0,8—0,63 … … 

Нормаль-
ний рівень 0,63—0,37 … … 

Проблем-
ний рівень 0,37—0,2 … … 

Критичний 
рівень 0,2—0,0 

Економічні показники 
аналізованого підприємст-
ва знаходяться на критич-
ному рівні та вимагають 

серйозних корегуючих дій. 

Потрібне суттєве корегування, інвестиції для удосконален-
ня окремих процесів, додаткове вивчення показників інших 
груп дозволить визначити в яких саме, та призначити від-

повідальних. 

за мотиваційною складовою 
Еталонний 

рівень 1,0—0,8 … … 

процеси управління персоналом 
Еталонний 

рівень 1,0—0,8 … … 

навчання / розвиток 
Еталонний 

рівень 1,0—0,8 … … 

інтегральний показник 

Граничний 
(проблем-

ний, крити-
чний) рі-

вень 

0,37—
0,0 

Стратегічне планування в 
області управління персо-
налом на підприємстві не 

ведеться. Кадрових до-
сліджень не проводять. 

Організаційна культура не 
задокументована. Дуже 

низький рівень організації 
праці на підприємстві. 

Ситуація вимагає комплексної розробки заходів та значних 
корегуючих дій в області: 

— розробки нормативної і методичної кадрової документа-
ції; 

— впровадження заходів, що  спрямовані на встановлення 
чіткого взаємозв’язку між винагородою і результати праці; 
— впровадження технології управління профорієнтацією та 

адаптацією (можливо створення системи наставництва); 
— впровадження методики ділової оцінки та атестації кад-

рів для робочих та її удосконалення для управлінського 
персоналу; 

— удосконалення системи нематеріального стимулювання; 
— підвищення рівня організації праці; 

— підвищення професійно—кваліфікаційного рівня співро-
бітників та створення системи визначення потреб в навчан-

ні (розробка критеріїв); 
— дослідження причин плинності персоналу; 

— стимулювання ініціативності і творчого розвитку персо-
налу; 

— підвищення ефективності управління робочим часом, 
значні дії щодо підвищення рівня трудової дисципліни та 

умов праці; 
— удосконалення організаційної структури в об-ласті 

управління персоналом. 

складає 0,702, на ПАТ «Комінмет» цей по-
казник відповідає нормальному рівню. 

В якості підтвердження дієвості про-

позицій оцінено вплив результатів викорис-
тання механізму оцінки ефективності 
управління персоналом на вартість підпри-
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ємства. В якості результуючого показника 
вартості виступатиме показник EBITDA 
(Скорочення від англ. Earnings before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 
– прибуток до вирахування витрат по сплаті
податків, відсотків і нарахованої амортиза-
ції). Динаміка показників EBITDA для ПАТ 
«Інтерпайп НТЗ» та ПАТ «Комінмет» (табл. 
2) розрахована на базі фінансової звітності
підприємств за 2007–2012 рр. 

Таблиця 2 
Динаміка показників EBITDA для 

ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та ПАТ «Комінмет», 
млн. грн. 

Підприєм-
ство 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

195,5 213,3881,8 333,0ПАТ «Інтер 
пайп НТЗ» 534,8 615,5 

ПАТ «Ко-
мінмет» 321,7 44,1 39,9 28,2 51,3 65,2 

Аналіз підтвердив наявність зв’язку 
між показником EBITDA та інтегральним 
коефіцієнтом ефективності управління пер-
соналом (Ui), що видно з рис. 3. 

Рис. 3. Поле кореляції показників 
EBITDA та Ui для ПАТ «Інтерпайп НТЗ» 

Як видно з діаграми, ці показники зна-
ходяться в тісному зв’язку. Коефіцієнт ко-
реляції складає 0,9, тобто знаходиться в ін-
тервалі 0.9 < rxy < 1, що за шкалою Чеддока 
вказує на дуже щільний зв'язок. Коефіцієнт 
детермінації дорівнює 80,82 %, це значить, 
що 80,82% випадків зміни інтегрального ко-
ефіцієнту ефективності управління персона-
лом призводить до зміни показника 
EBITDA. 

Побудовано також лінійне рівняння 
регресії, яке має вигляд (1): 

y = 2448152.6 x -1001267.06    (1) 

де у – показник EBITDA ПАТ «Інтер-
пайп НТЗ»; 

х – інтегральний коефіцієнт ефектив-
ності управління персоналом (Ui) ПАТ «Ін-
терпайп НТЗ». 

За допомогою критерію Фішера про-
ведена оцінка значимості цього рівняння. 
Оскільки фактичне значення F > Fтабл, тоб-
то 16,86>7,71, то знайдена оцінка рівняння 
регресії статистично надійна. 

Як відомо, коефіцієнти регресії неба-
жано використовувати для безпосередньої 
оцінки впливу факторів на результативний 
ознака в тому випадку, якщо існує різниця 
одиниць виміру результативного показника 
у і факторного ознаки х. Для цих цілей об-
числено коефіцієнт еластичності, який дорі-
внює 3,17, отже, при зміні Ui на 1%, 
EBITDA зміниться на 3,17%. 

Існування зв'язку між цими показни-
ками підтверджено також розрахунками для 
ПАТ «Комінмет» (рис. 4). 

Коефіцієнт кореляції цих показників 
складає 0,89, тобто знаходиться в інтервалі 
0.7 < rxy < 0,9, що за шкалою Чеддока свід-
чить про існування високого зв'язку. Коефі-
цієнт детермінації в цьому випадку дорів-
нює 78,84 %, тобто 78,84% випадків зміни 
інтегрального коефіцієнту ефективності 
управління персоналом на ПАТ «Комінмет»  
призводить до зміни показника EBITDA. 

Рис. 4. Поле кореляції показників 
EBITDA та Ui для ПАТ «Комінмет» 

Побудовано лінійне рівняння регресії 
має вигляд (2): 

y = 101748.77 x -2873.4              (2) 

де у – показник EBITDA ПАТ «Комін-
мет»; 

х – інтегральний коефіцієнт ефектив-
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ності управління персоналом (Ui) ПАТ «Ко-
мінмет». 

Розрахувавши критерій Фішера оціне-
но значимість цього рівняння. Фактичне 
значення F > Fтабл, тобто 14,9>7,71, то кое-
фіцієнт детермінації статистично значимий, 
знайдена оцінка рівняння регресії статис-
тично надійна. 

Коефіцієнт еластичності в цьому ви-
падку дорівнює 1,07, отже, при зміні Ui на 
1%, EBITDA зміниться на 1,07%. 

Таким чином розрахунки по обом під-
приємствам свідчать про можливість впливу 
на показник EBITDA через інтегральний по-
казник ефективності управління персоналом 
(Ui), запропонований в статті.  

Висновки. Запропоновано методичний 
підхід до оцінки ефективності управління 
персоналом на підприємствах. Розроблено 
механізм визначення інтегрального показ-
ника ефективності управління персоналом 
на базі системи одиничних та групових по-
казників за такими складовими: економічна 
складова, мотиваційна складова, процеси 
управління персоналом, навчання/розвиток, 
які враховують специфіку та стратегічні цілі 
промислових підприємств. 

Сформовано критерії показників окре-
мих складових та інтегрального показника, 
які ґрунтуються на типових інтервалах но-
мограми Харрінгтона та відповідають таким 
рівням: еталонний рівень, достатній рівень, 
нормальний рівень, проблемний рівень, кри-
тичний рівень. Це дозволило визначити пе-
релік існуючих проблеми та надати обґрун-

товані пропозиції щодо впровадження коре-
гуючих та/чи превентивних заходів, спрямо-
ваних на підвищення ефективності управ-
ління персоналом у відповідності до отри-
маних оцінок. 

Розраховано групові та інтегральний 
показники ефективності управління персо-
налом на трубних підприємствах. Побудо-
вано кореляційно-регресійну модель, яка 
довела існування зв’язку між інтегральним 
показником ефективності управління персо-
налом і показником EBITDA, який показує 
фінансовий результат підприємства. 

Використання такої оцінки надасть ке-
рівникам можливість отримання регулярної 
аналітичної інформації для оперативного 
контролю за ключовими процесами в управ-
лінні персоналом, оцінювати відповідність 
поточної діяльності компанії стратегічним 
цілям та перспективи розвитку для своєчас-
ного реагування на організаційні зміни. 
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В статье предложен методический подход к оценке эффективности управления персо-

налом. Разработаны критерии интегральной и групповых оценок эффективности управления 
персоналом по экономической, мотивационной составляющими, а также по процессам 
управления персоналом, обучения / развития, основанным на  типичных интервалах номо-
граммы Харрингтона.  

Ключевые слова: эффективность управления персоналом, интегральный показатель, 
критерии оценок, металлургическое предприятие. 

 
         Methodical approach to evaluating the effectiveness of personnel management is presented. 
Criteria of integrated and group evaluation of personnel management performance are developed by 
the economic, motivational components, as well as by the processes of personnel management, 
training / development based on typical Harrington’s nomogram intervals.  
         Keywords: efficiency of personnel management, integrated indicator, assessment criteria, iron 
and steel plant. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ю. П. Синицына, к. т. н., с. н. с., ГВУЗ «Национальная металлургическая академия 

Украины», ysynytsins@mail.ru 
А. Ю. Шпортько, к. т. н., ГВУЗ «Национальная металлургическая академия Украины», 

gshportko@gmail.com 
 

В статье проанализированы современные подходы к формированию персонала про-
мышленного предприятия в Украине. Определены преимущества и недостатки существую-
щих методов формирования персонала на предприятии в условиях глобализации экономики. 
Обоснована целесообразность применения эконометрических моделей в системе формиро-
вания персонала предприятия. Представлены теоретические подходы формирования системы 
персонала, в основе которых лежит линейная регрессионная модель. 

Ключевые слова: персонал, управление, планирование, промышленное предприятие, 
эконометрическая модель, уравнение регрессии. 

 
Постановка проблемы. Современные 

тенденции глобализации экономики практи-
чески нивелируются барьеры в использова-
нии самых современных достижений науч-
но-технического прогресса, но качество и 
способность их использования остается, по-
прежнему, прерогативой человека включен-
ного в организацию. Именно человек с креа-
тивным мышлением, неординарными под-
ходами к решению нестандартных задач, 
стоящих перед организацией в период не-
стабильности внешнего окружения опреде-
ляет саму способность организационного 
развития и приобретения конкурентных 
преимуществ. И поэтому сегодня уже ни у 
кого не вызывает сомнений тот факт, что 
основным конкурентным преимуществом 
любого хозяйствующего субъекта становит-
ся персонал. 

Формирование персонала промышлен-
ного предприятия является основным 
направлением деятельности в процессе 
управления персоналом, так как привлече-
ние на предприятие новых сотрудников в 
нужном качестве и количестве предполагает 
в будущем повышение эффективности тру-
да, определяет конкурентный потенциал и 
конкурентные преимущества предприятия в 
рыночных условиях хозяйствования. Посто-
янные изменения внешних факторов приво-
дят предприятие к необходимости примене-
ния новых методов, способов и инструмен-
тов формирования персонала. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Вопросом изучения управле-
ния и формирования персонала занимается 
большое количество ученых-экономистов, 
психологов-бихевиористов, множество спе-
циалистов из смежных отраслей науки, а 
также руководители, HR-менеджеры, со-
трудники рекрутинговых агентств и др.  

Большой вклад в изучение проблем 
управления и, в частности, формирования 
персонала внесли ученые: В. Р. Веснин [1, 
c.149], А. Г. Поршнев, З. П. Румянцева, Н. А. 
Саломатин, А. Я. Кибанов [2, с.150], Л. Э. 
Довгань [3, c.217], М. Д. Виноградский [4, 
c.97], М. И. Мурашко [5, c.211], К. П. Тро-
шина [6, c.54], Ф. И. Хмиль [7, c.66], Н. В. 
Костромина [8, c.130], А. Д. Новикова [9, 
c.45], а также иностранные ученые такие, 
как: А. Хоскинг, Д. Купер [10, c.233], И. Ро-
бертсон и  многие другие. 

Веснин В. Р. [1, c. 149] разделяет мето-
ды набора кадров на активные и пассивные. 
К активным методам набора персонала, как 
правило, обращаются в том случае, когда на 
рынке труда спрос на рабочую силу, особен-
но на высококвалифицированных работни-
ков, превышает предложение. К ним, прежде 
всего, относится вербовка персонала – нала-
живание организацией контактов с теми, в 
ком она заинтересована, как в потенциаль-
ных работниках, и имеет целью побудить их 
для дальнейшего сотрудничества. 

А. Г. Поршнев, З. П. Румянцева, Н. 
А. Саломатин, А. Я. Кибанов [2, с. 150] опи-
сывают как наиболее перспективный актив-
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ный метод найма – вербовку. Непосред-
ственная вербовка проходит в учебных заве-
дениях, посредством государственных цен-
тров занятости и частных посреднических 
фирм, с помощью личных связей работаю-
щего персонала, путем проведения презен-
таций, участия в ярмарках вакансий, празд-
никах, фестивалях. 

Презентации обычно привлекают слу-
чайных лиц, как правило, из тех, кто ищет 
дополнительный заработок, например, в ка-
честве рекламных или торговых агентов [11, 
c. 77]. Ярмарки вакансий, по мнению [11, 
c. 81], обычно привлекают внимание жела-
ющих поменять работу, а на праздники и 
фестивали случайно могут заглянуть и вы-
сококвалифицированные работники, заинте-
ресованные конкретно этой организацией. 

К пассивным методам удовлетворения 
потребностей в персонале, используемых в 
ситуации, когда предложение превышает 
спрос в рабочей силе, относится размещение 
рекламных объявлений в СМИ [12, c. 194]. 

Согласно [13, c. 313], в объявлении о 
приеме на работу должно быть указано: 
особенности организации (название, распо-
ложение, деятельность), характеристика 
должности (круг задач, место в структуре, 
перспективы роста), требования к кандидату 
(знания, опыт, квалификация, навыки, рабо-
тоспособность), система оплаты труда и 
стимулирования, особенности процесса от-
бора (необходимые документы и сроки их 
представления), адрес и контактные телефо-
ны. К пассивным методам набора кадров 
Довгань Л. Э. также относит и ожидания 
лиц, предлагающих свои услуги наугад. Ко-
личество таковых изменяется в зависимости 
от конкретного рынка труда, процента без-
работного населения, может достигать впе-
чатляющих 10…12% всех поступающих [3, 
c. 217]. 

Каждый метод имеет свои преимуще-
ства и недостатки. Например, преимуще-
ствами внешнего приема персонала Мураш-
ко М. И. [5, c. 211] и Виноградский М. Д. [4, 
c. 97] считают широкие возможности выбо-
ра кандидатов, возможность появления но-
вых идей о развитии организации, которые 
они могут принести с собой. К недостаткам 
таких форм исследователи относят большие 
затраты, ухудшение морально-психоло-

гического климата как следствие конфлик-
тов среди новых и старых работников; высо-
кую степень риска из-за того, что принима-
ются на работу незнакомые люди, потреб-
ность в периоде адаптации. 

По мнению Трошиной К. П. [6, c. 54], 
преимущества привлечения своих работни-
ков заключаются в том, что этот процесс 
можно планировать, затраты на него ниже; 
людям предоставляются возможности слу-
жебного роста, что повышает удовлетворен-
ность работой и веру в себя. В [7, c. 66] 
Хмиль Ф. И. добавляет, что внутренние кан-
дидаты хорошо знают структуру организа-
ции, что обеспечивает легкую адаптацию к 
новым требованиям. Недостатки этого мето-
да описаны в публикации [14, c. 7] – не-
большое количество вакансий, потребность 
в затратах на переобучение, возможно 
ухудшение микроклимата на предприятии 
из-за возникновения внутренней конкурен-
ции и т.д. 

Костромина Н. В. [8, c. 130], Новикова 
А. Д. [9, c. 45], Купер Д. [10, c. 233] настаи-
вают, что наименее затратным способом 
набора персонала является поиск необходи-
мых сотрудников с помощью Интернета. 
Однако, этот метод, наряду с множеством 
преимуществ, имеет и ряд существенных 
недостатков. 

В современных условиях все возрас-
тающее значение приобретают гибкие кор-
поративные системы управления персона-
лом, ориентированные на реализацию стоя-
щих перед организацией задач управленче-
ского и экономического характера. Следует 
отметить, что сфера управления персоналом, 
а точнее человеком, в современной органи-
зации весьма динамична, отличается высо-
кой степенью неопределенности и трудно 
прогнозируема. 

С этих позиций, на наш взгляд, опре-
деленные основания имеет попытка постро-
ения экономико-математической модели  
системы формирования персонала на совре-
менном предприятии. В определенной мере 
с помощью подобного теоретического по-
строения можно предположить наиболее 
значимые переменные факторы, оказываю-
щие влияние на этот процесс. Практическое 
применение подобной модели возможно и в 
области прогнозирования состояния трудо-
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вых процессов, оценки результативности 
кадровых мероприятий и т.д. 

Формулировка цели статьи. Целью 
исследования является применение эконо-
метрических моделей для совершенствова-
ния процесса управления формированием 
персонала промышленного предприятия. 

Изложение основного материала ис-
следования. Следует обозначить, что в по-
следние годы предприятия столкнулись с 
трудностями в сфере политики персонала (в 
том числе и набора и отбора новых работни-
ков). Виной тому частые изменения в орга-
низационной структуре, смена собственни-
ков, изменения стратегии развития, внедре-
ние новых управленческих концепций. Ост-
ро стоит проблема ранней текучести кадров. 
Ведь при окончательном найме работника 
на предприятие не исключено отторжение 
новыми сотрудниками новых норм, правил, 
условий труда, коллектива, что нередко за-
канчивается увольнением по собственному 
желанию. После таких инцидентов предпри-
ятие несет ощутимые экономические поте-
ри. При этом страдает и имидж предприятия 
на рынке труда, как не заботящегося о своем 
персонале. 

Присутствует ряд проблем в сфере 
управления персоналом, обусловленных 
спецификой самих организаций. Пред-
приятиям большого мегаполиса приходится 
бороться за внимание потенциальных кан-
дидатов. Присутствует острая нехватка узко 
квалифицированных кадров. 

В связи с высокой индустриализацией 
больших мегаполисов, повышается агломе-
рация – компактное скопление населённых 
пунктов, главным образом городских, мес-
тами срастающихся, объединённых в слож-
ную многокомпонентную динамическую 
систему с интенсивными производственны-
ми, транспортными и культурными связями. 
Так, стоит вопрос предоставления транспор-
та сотрудникам, проживающим за предела-
ми города. 

Таким образом, набор, отбор и наем 
новых работников на предприятии затруд-
нен из-за отсутствия у них по разным при-
чинам соответствующих процедур, методи-
ческого и документального обеспечения. 
Кроме того, одной из серьезнейших проблем 
является недостаток квалифицированных 

специалистов, способных организовать ра-
боту по набору и отбору персонала. 

Исходя из всего вышеуказанного, 
необходимо комплексно подходить к про-
цессу управления формированием персонала 
на предприятии. 

Предполагаемыми путями решения 
проблем в области формирования персонала 
являются: 

 проведение реструктуризации отде-
лов по персоналу с перераспределением 
должностных обязанностей; 

 пересмотр системы коммуникаций 
отделов по персоналу с подразделениями 
предприятия; 

 разработка мероприятий по умень-
шению затрат на формирование персонала 
на предприятии; 

 определение мотивационных рыча-
гов, способных стимулировать сотрудников 
отделов по персоналу к более эффективному 
и результативному участию в процессе фор-
мирования персонала на предприятии; 

 создание инструмента для страте-
гического и операционного расчетов необ-
ходимых затрат на формирование персонала 
на предприятии. 

Для эффективного управления процес-
сом формирования персонала необходимо 
исследовать зависимости изменения количе-
ства нанятого на предприятие персонала от 
таких независимых переменных, как: пред-
лагаемая кандидату заработная плата и за-
траты на формирование персонала. 

Эконометрические модели выступают 
инструментом для данного исследования. 
Под эконометрической моделью понимают 
уравнения регрессии, которое устанавливает 
количественное соотношение между коли-
чеством нанятого персонала на предприятие 
и уровнем заработных плат и затрат на фор-
мирование персонала предприятия (на ре-
кламу, объявления, брошюры, проведения 
адаптации вновь поступивших сотрудников). 
Анализ процесса найма персонала с помо-
щью эконометрических методов включает: 

 выяснения факторов, которые могут 
влиять на наем на различные вакансии; 

 формирование массива статис-
тической информации; 

 нахождение регрессионных зави-
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симостей (построение регрессионных моде-
лей); 

 оценка адекватности моделей, их 
экономическая интерпретация и практи-
ческое использование. 

Статистические данные для исследо-
вания воздействия выбранных факторов по-
средством эконометрических моделей 
предоставляются отделом кадров предприя-
тия.  

На основании предоставленных дан-
ных строится линейная регрессионная мо-
дель (  ii PD ), которая устанавливает зави-
симость найма работников на предприятие 

id  от размера заработной платы в организа-
ции  nipi ,1,  , n  – количество рассматри-
ваемых периодов: 

 

iii lpaad  10 ,                              (1) 
 

где 0a  – постоянный коэффициент 
уравнения регрессии, отображающий коли-
чество работников, нанимающихся на пред-
приятие; 

1a  – коэффициент регрессии; 

il  – отклонение фактических значений 
количества работников, которые нанима-
ются на предприятие id  от оценки (матема-
тического ожидания) iy  размера заработной 
платы в организации i-го года. 

Существуют различные способы оцен-
ки параметров регрессии. Простейшим и са-
мым универсальным является метод 
наименьших квадратов. 

По этому методу параметры опреде-
ляются исходя из условия, что наилучшее 
приближение, которое должны обеспечивать 
параметры регрессии, достигается, когда 
сумма квадратов разностей il  между факти-
ческими значениями расходов и их оценкам 
является минимальной, что можно записать 
как: 
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Остаточная вариация (2) является 

функционалом  10 ,aaQ  от параметров ре-
грессионного уравнения: 
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По методу наименьших квадратов па-

раметры регрессии 0a  и ia  является реше-
нием системы двух нормальных уравнений: 
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Решение этой системы имеет вид: 
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Качество оценки средней величины 
показателя id  характеризует среднеквадра-
тическая (стандартная) ошибка регрессии s , 
которая является критерием разброса факти-
ческих значений iy  показателя регрессии. 
Стандартная ошибка регрессии s  является 
размерной величиной и представляет абсо-
лютное стандартное отклонение фактиче-
ских значений показателя относительно ре-
грессии. 

Среднеквадратичная ошибка регрессии 
находится по формуле: 
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Относительно среднего выборочного 

значения количества наемных работников: 
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Коэффициент детерминации для дан-

ной модели имеет вид: 
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Иными словами, согласно модели (9) 
практически можно количественно опреде-
лить и объяснить зависимости изменения 
количества нанятого на предприятие персо-
нала от таких переменных, как предлагаемая 
кандидату заработная плата. А также коли-
чественно определить влияние на набор 
персонала факторов, лежащих за пределами 
модели (неблагоприятные условия работы 
для некоторых работников, высокие ум-
ственные и физические нагрузки, неудоб-
ный график работы, ухудшение отношений 
в коллективе и другие). 

Значимость коэффициентов регрессии 

0a  и 1a  проверяется с помощью анализа их 
отношения к их стандартным отклонениям 

0aS  и 1aS : 

an

n
n S

a
t  ,                                              (9) 

Стандартное отклонение anS  находит-
ся по формуле: 

 

 ∑
1

2

2

n

i
i

an

xx

s
S




 ,                         (10) 

 

Случайные величины 0t  и 1t  имеют t -
распределение Стьюдента с n-2 степенями 
свободы. Критическое значение t-
статистики находим по статистическим таб-
лицам t-распределения Стьюдента при 
уровне значимости и степенях свободы n . 

Адекватность линейной модели прове-
ряем по F-критерию Фишера. Для этого по 
статистическим таблицам F-распределения 
Фишера для n%-го уровня значимости и при 
степенях свободы соответственно 1 и n-2 
находим критическое значение F-критерия 
Фишера. 

Рассчитанное значение F-критерия 
Фишера соответственно: 
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Вывод об адекватности модели по F-
критерию Фишера можно сделать, сравнивая 
критическое и расчетное значения. 

Для оценки влияния размера заработ-
ной платы ip  на количество работников, ко-
торые нанимаются id  без учета единиц из-
мерения, вычисляется коэффициент элас-
тичности по формуле: 
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Коэффициент эластичности e
piK  пока-

зывает, на сколько процентов изменится ко-
личество работников, которые нанимаются 

id  в i-м периоде, если размер заработной 
платы ip  изменится на один процент. 

На предприятии размер заработной 
платы в значительной степени влияет на ко-
личество работников, которые нанимаются. 
Этот факт можно объяснить тем, что глав-
ным фактором мотивации труда для работ-
ников является заработная плата. Аналогич-
но можно проанализировать зависимость 
количества нанимаемого персонала от рас-
ходов на рекламу, объявления, брошюры и 
адаптацию вновь принятых сотрудников. 
Применяя выше предложенную методику, 
можно получить регрессионное уравнение 
зависимости количества нанятого персонала 

id  от затрат на формирование персонала ic . 
Также можно показать, что регрессионная 
модель зависимости количества нанятого 
персонала от количества затрат на формиро-
вание персонала  ii CD  является адекватной 
и обладает высоким уровнем достоверности. 

Выводы 
1. При сравнении двух эконо-

метрических моделей  ii PD  и  ii CD , полу-
чены следующие результаты:  

а) оба уравнения регрессии признаются 
значимыми; 

б) коэффициенты детерминации урав-
нений сравниваемые; 

в) коэффициент эластичности в урав-
нении зависимости  ii PD  выше, чем в урав-
нении  ii CD . 

Установленные эконометрические мо-
дели можно использовать как инструмент 
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для планирования затрат на формирование 
персонала промышленного предприятия в 
реальных условиях. С помощью экономет-
рических моделей возможен расчет необхо-
димых средств на формирование персонала, 
а также коррекция заработной платы вновь 
поступающих кандидатов согласно кадро-
вой политике предприятия. Дифференцируя 
заработную плату и затраты на формирова-
ние персонала, можно оперативно управлять 
количеством нанимаемого персонала и, со-
ответственно, фактической численностью 
персонала.  

2. Зависимости количества нанятого 
персонала определены, в основном, зара-
ботной платой и затратами на формирование 
персонала. Остальными факторами предпо-
ложительно являются условия труда, отно-
шения с коллективом, состояние здоровья, 
имидж компании на рынке труда. 

3. Для повышения эффективности 
формирования кадрового состава предприя-
тия целесообразно повышение заработной 
платы, нежели повышение затрат на рекла-
му, наем и адаптационные мероприятия по 
привлечению персонала. 

4. Самым эффективным средством 
оперативного изменения количества нани-
маемого персонала на промышленное пред-
приятие является изменение предлагаемой 
кандидату заработной платы. 
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У статті проаналізовано сучасні підходи до формування персоналу промислового під-

приємства в Україні. Визначено переваги та недоліки існуючих методів формування персо-
налу на підприємстві в умовах глобалізації економіки. 

Обґрунтовано доцільність застосування економетричних моделей в системі формуван-
ня персоналу підприємства. Представлені теоретичні підходи формування системи персона-
лу, в основі яких лежить лінійна регресійна модель. 

Ключові слова: персонал, управління, планування, промислове підприємство, еконо-
метрична модель, рівняння регресії. 

 
The current approaches to the staff formation of industrial enterprises in Ukraine are ana-

lyzed. The advantages and disadvantages of the existing methods of staff formation in the enterprise 
in a globalizing economy are specified. 

The expediency of application of econometric models in the process of staff formation is 
grounded. The theoretical approaches to the staff formation based on a linear regression model are 
presented. 

Keywords: staff, management, planning, industrial enterprise, econometric model, regression 
equation. 
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МАРКЕТИНГ 

УДК 316.776.34:366.12 
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРОМИСЛОВОГО  

ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ НА ОСНОВІ 
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ 

Т. Б. Решетілова, д. е. н., професор, ДВНЗ «Національний гірничий університет», 
reshetilovatb@mail.ru  

В. К. Ніколаєва, асистент, ДВНЗ «Національний гірничий університет», 
valeriya.intel@gmail.com 

Розкрито сутність індивідуалізації попиту на інноваційні технічно складні товари на 
промислових ринках. Обґрунтовано необхідність та доцільність використання концепції ін-
дивідуалізації попиту на інноваційні товари у якості підґрунтя персоналізованих маркетин-
гових комунікацій. Уточнено поняття комунікаційного каналу зі зворотнім зв’язком та за-
пропоновано модель процесу формування його структури, яка ґрунтується на домінуючому 
мотиві споживчого інноваційного вибору. 

Ключові слова: маркетинговий комунікаційний канал, інноваційний товар, промисло-
вий ринок. 

Постановка проблеми. Перетворення, 
пов'язані з модернізацією промисловості 
України, сьогодні базуються на переході від 
ресурсної до інноваційної моделі і здійсню-
ються в умовах жорсткої глобальної конку-
ренції. Це вимагає формування нового під-
ходу до вирішення проблем управління під-
приємствами машинобудівного комплексу, 
який є економічною та технологічною базою 
інноваційної економіки.  

Машинобудівний промисловий ком-
плекс України за останні 20 років зазнав ве-
личезних втрат. У порівнянні з 1990 р., коли 
в СРСР частка машинобудування у валовому 
внутрішньому продукті становила 40 %, сьо-
годні вона знизилась до 12 %. Цей комплекс 
втратив свої конкурентні позиції у світовій 
економіці у значно більшій мірі, ніж усі інші 
галузі важкої промисловості. 

 В українському машинобудуванні й 
дотепер переважають підприємства з архаїч-
ною структурою виробництва, яка не зорієн-
тована на гнучку спеціалізацію, диверсифі-
кацію та інноваційний розвиток. До того ж, 
постійне підвищення виробничих витрат, що 
відбувається останні два десятиліття, лікві-
дувало колишні цінові переваги машинобу-
дівних підприємств країни.  

Одними з важливих резервів підви-
щення конкурентоспроможності машинобу-

дування за таких умов стає впровадження 
технологічних та товарних інновацій, а та-
кож формування відповідних ефективних 
комунікаційних каналів, які сприятимуть ре-
організації всього процесу руху товарів та 
послуг. У частині маркетингових комуніка-
цій це потребує осмислення їх взаємообумо-
вленості та взаємовпливу, особливо при од-
ночасному використанні декількох таких ка-
налів з метою отримання кумулятивного 
ефекту.  

Кожна маркетингова комунікація зав-
жди передбачає зворотній зв’язок, тобто 
отримання відклику потенційного спожива-
ча. При роботі на українських промислових 
ринках традиційно до споживача звертають-
ся тільки у випадках, коли вже існує план дій 
щодо просування товару. Тобто споживач 
розглядається у якості пасивного учасника 
процесу комунікації. Але в умовах сучасного 
інформаційного простору в світі для просу-
вання товарів все частіше використовується 
інтерактивна взаємодія споживачів з рекла-
модавцями з метою індивідуалізації попиту. 
Практикою діяльності підприємств багатьох 
країн доведено, що це сприяє більш ефектив-
ному використанню маркетингових комуні-
кацій.  

Для підприємства, що виготовляє інно-
ваційні товари, врахування вимог покупців 
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до споживчої цінності має особливе значен-
ня. І це пояснюється тим, що  йдеться про 
закупівлю товарів, які задовольняють або 
існуючу потребу в новий спосіб, або ініцію-
ють задоволення нової потреби. В обох ви-
падках зворотній зв’язок зі споживачами 
(знання їхніх уявлень щодо якості товару в 
цілому або його атрибутів) є не тільки до-
цільним, але й необхідним при формуванні 
комунікаційних засобів стимулювання збуту. 
Тобто, залучення споживачів у активну дво-
сторонню комунікацію для розповсюдження 
інноваційних технічно складних товарів на 
промислових і споживчих ринках стає 
об’єктивною необхідністю. Такий підхід ви-
суває також і вимогу узгодження інформації, 
яка просувається через різні засоби комуні-
кацій при одночасному їх використанні. Від-
повідно, значимою часткою цієї проблеми 
стає координація бюджету.  

Отже, нові виклики сучасних ринків 
збуту продукції машинобудівних підпри-
ємств України спонукають їх вирішувати три 
проблеми при формуванні маркетингових 
комунікаційних каналів розповсюдження ін-
новаційних товарів. Перша – змушує змінити 
принципи взаємодії зі споживачами іннова-
ційної технічно складної продукції на основі 
індивідуалізації попиту шляхом налагоджен-
ня двохсторонньої, тобто персоналізованої, 
маркетингової комунікації з метою перетво-
рення споживача на партнера. 

Друга  проблема полягає у формуванні 
оптимальної структури набору маркетинго-
вих комунікацій, які використовуються    
спільно для налагодження ефективного про-
сування інноваційних товарів на промислові 
ринки, тобто формування комунікаційного 
каналу з метою оптимізації бюджету. 

Третя – це формування релевантної ін-
формації комунікаційного звернення, що 
просувається у межах комунікаційного кана-
лу за окремими засобами комунікацій (при 
одночасному їх використанні) виходячи з 
виявленої реакції споживачів на її зміст з ме-
тою отримання кумулятивного ефекту. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми теорії і методології марке-
тингових комунікацій достатньо широко 
представлені у зарубіжних та вітчизняних 
наукових публікаціях. Науковими засадами 
даного дослідження стали праці Е. Роджерса 

[1], який є загальновизнаним засновником 
наукового напряму в сфері розповсюдження 
інноваційних товарів. Запропонована цим 
вченим теорія дифузії (розповсюдження) 
інновацій обґрунтовує процес, за допомогою 
якого інновації поширюються між членами 
соціальної системи по комунікаційним ка-
налам, які є каналами спілкування учасни-
ків, які створюють інформацію, обмінюють-
ся нею та здійснюють зворотній зв'язок. Ха-
рактер обміну інформацією визначає умови, 
за яких її потоки будуть передаватися від 
однієї особи до іншої, а також ефективність 
цього процесу. Е. Роджерс [1] акцентує ува-
гу на тому, що процес розповсюдження ін-
новацій є суто соціальним процесом, який 
включає в себе міжособистісні відносини. За 
цих умов канали комунікацій повинні ство-
рювати двосторонній зв'язок між двома або 
більше особами.  

Окремо слід виділити чисельні наукові 
праці, які стосуються координації маркетин-
гових повідомлень та формування комплекс-
ного бюджету їх просування. Починаючи з 
60-х рр., коли Т. Левітт [2] запропонував 
ідею формування загальної комунікаційної 
програми як певної сукупності окремих за-
собів комунікацій, що надає максимальний 
доступ до споживача, було розроблено ве-
лику кількість моделей інтегрованих марке-
тингових комунікацій.  

У ряді досліджень визначались функ-
ціональні задачі кожного із інструментів ма-
ркетингових комунікацій в рамках їх інтег-
рованого комплексу (роботи Дж. Траута [3], 
Ж.-Ж. Ламбена [4] та ін.), в інших –
обґрунтовувались методи інтеграції (роботи 
П. Сміта [5], К. Беррі [6], Ф. Котлера [7]). Ці 
дослідження дозволили сформулювати за-
гальні принципи системи управління набо-
рами маркетингових комунікацій. Більш пі-
зні напрацювання, що ґрунтувались на кла-
сичних підходах до інтегрованих маркетин-
гових комунікацій, спрямовувались на вияв-
лення та оцінку синергетичного ефекту вза-
ємодії двох або більше комунікаційних ін-
струментів (робота У. Уеллса, Дж. Бернета, 
С. Моріарті [8] та ін.). Спільною рисою до-
сліджень представників усіх зазначених на-
укових шкіл є те, що вони виходять із пос-
тулату про формування комунікацій, вихо-
дячи з маркетингової концепції підприєм-
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ства, які потім забезпечуються зворотнім 
зв’язком із споживачами.  

Реалії свідчать про необхідність виок-
ремлення принципово іншого підходу до 
формування маркетингових комунікацій. Д. 
Шульц, С. Танненбаум та Р. Лаутерборн [9] 
у 1993 р. запропонували формувати марке-
тингові комунікації з урахуванням впливу 
інтересу покупців до продукції. Означений 
підхід потребує першочергового досліджен-
ня та відображення способу сприйняття 
споживачами запропонованих товарів і пос-
луг, а також аналізу різних типів процесів 
покупки. Це стає важливим тому, що вони 
стають базовими та фактично інтегруються 
в маркетингові комунікації, які таким чином 
персоналізуються. 

У даній роботі дослідження персоналі-
зації маркетингових комунікацій, як наслід-
ку споживчої цінності інноваційної технічно 
складної продукції, що виходить із індиві-
дуалізації попиту, ґрунтується на наукових 
працях представників кількох наукових 
шкіл, представлених чисельними дослід-
женнями, в тому числі працями Ф. Хайєка 
[10], Т. Рейнолдса [11], Дж. Шета [12]. Важ-
ливу роль у дослідженні відіграли наукові 
праці в сфері прийняття рішень споживача-
ми про купівлю та взаємодію з продавцями, 
до яких слід віднести праці П. Сміта [5], М. 
Форда та К. Ніколса [13], М. MакДоналда 
[14], в тому числі тих, які зосереджені на 
промислових ринках – праці Р. Хілла і Т. 
Хіллера [15], С. Мінета [16] та ін. 

Незважаючи на різносторонність та 
комплексність досліджень сучасних проб-
лем методології формування маркетингових 
комунікацій та практичній значущості на-
званих праць, слід звернути увагу на недо-
статню розробленість певного кола завдань 
методологічного забезпечення управління 
маркетинговими комунікаціями промисло-
вого підприємства, яке просуває на ринки 
інноваційні технічно складні товари. Запро-
поновані сучасні моделі інтерактивних ко-
мунікацій на засадах персоналізованого мар-
кетингу, який сьогодні є однією з доміну-
ючих маркетингових парадигм в інформа-
ційній економіці, лише частково враховують 
особливості взаємовідносин між виробни-
ками та споживачами продукції на промис-
лових ринках як об’єктах міжсуб’єктних 

комунікацій. У межах цієї проблеми недо-
статньо вивчено процес комунікацій з про-
фесійними покупцями та відповідний мар-
кетинговий інструментарій їх залучення. 

Формулювання мети статті. Метою 
дослідження є розвиток методологічних по-
ложень формування персоналізованого мар-
кетингового каналу як сукупності інстру-
ментів маркетингових комунікацій в умовах 
індивідуалізації споживчого попиту на інно-
ваційні технічно складні товари на промис-
ловому ринку.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Сьогодні загальновизнаним посту-
латом вважається те, що на усіх ринках пер-
соналізація попиту та споживання є наслід-
ком розвитку інформатизації економіки. Ця 
закономірність найбільш чітко проявляється 
в процесі розповсюдження технічно склад-
них інноваційних товарів.  

На промислових ринках це пов’язане з 
тим, що підприємства – споживачі профе-
сійно підготовлюють співробітників, які ві-
дповідають за закупівлі: ведуть переговори 
по контрактах щодо постачань та управля-
ють потоками товарів і супутніх послуг. То-
му цих співробітників можливо віднести до 
категорії професійних покупців, які відпові-
дають соціальній характеристиці, сформу-
льованій Е. Хаббардом [6], як розумних, хо-
лодних, пасивних людських статуй з серця-
ми із каменю. При покупці товарів для під-
приємства вони використовують свій 
особис-тий професійний досвід та свої 
особистісні якості, намагаючись отримати 
задоволення усіх своїх вимог до нової 
продукції та про-цесу її продажу. Процедура 
таких закупівель майже завжди передбачає 
залучення декіль-кох постачальників для 
відбору кращого ва-ріанту для підприємства.  

Проведені опитування показали, що 
професійні споживачі завжди активно залу-
чаються в процес прийняття рішень щодо 
придбання інноваційних товарів, спрямову-
ючи зусилля по-перше, на пошук широкого 
діапазону альтернатив як самого товару, так 
і умов складання угоди, а по-друге, – на 
збирання інформації про можливі наслідки 
для технологічного процесу від використан-
ня товару з новими атрибутами (споживчи-
ми характеристиками). Збирання інформації 
та її оцінка для такого споживача є дуже  
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важливим етапом тому, що кожний варіант 
товару несе певний ризик для підприємства і 
отже повинний бути осмислений. 

 В ході цього процесу нами спостері-
гався також і зворотній процес, коли спожи-
вачі коригували свої очікування відповідно 
до характеристик – атрибутів інноваційного 
товару. Це означає, що професійні спожива-
чі навчаються послідовно у ході процесу, 
пов’язаного із купівлею, що потребує багато 
зусиль та часу. Таким чином вони стають 
споживачами з високим ступенем залуче-
ності. Наслідком цього об’єктивно стають 
певні вимоги до обрання інструментів мар-
кетингових комунікацій, які були б спро-
можні донести необхідну технічну, техноло-
гічну інформацію та інші подробиці про 
особливості застосування нового товару, що 
можуть схилити покупця до придбання то-
вару. Вони повинні бути сформованими так, 
щоб спонукати споживача оцінювати про-
дукцію таким способом, який допоможе йо-
му обґрунтовано виправдати її закупівлю. 

Дослідження довели також схильність 
професійних споживачів до урахування по-
рад не тільки колег – менеджерів підприєм-
ства, а й рекомендацій інших споживачів – 
професіоналів, причому в більшому ступені, 
ніж колег по підприємству. Більш того, піс-
ля детального вивчення особливостей інно-
ваційного товару та його застосування, вони 
самі активно долучаються до процесу кон-
сультування. На їхній погляд це дозволяє 
отримати визнання серед професіоналів. Ці 
процеси також висувають певні вимоги до 
формування комунікаційних інструментів у 
напряму забезпечення системи неформаль-
них комунікацій. 

Проведені дослідження показали, що 
процес купівлі інноваційних товарів профе-
сійними покупцями стає частково іншим, 
коли постачальник є постійним партнером, 
або мова йде про відомий бренд. Здебільшо-
го вибір товару у цих випадках покупці не 
відносять до категорії ризикованих тому, що 
він не потребує активного глибинного по-
шуку інформації. Це означає меншу ступінь 
залученості у процес прийняття рішення про 
купівлю, роблячи його  тим самим більш 
рутинним. Маркетингові комунікації у да-
ному випадку повинні фокусуватись на за-
безпеченні підтримки рутинної процедури, 

нагадуючи споживачеві переваги бренду та 
довгострокових відносин з постачальником.  

Тим не менше споживача можна сти-
мулювати до зміни бренду саме у зв’язку з 
перевагами запропонованого інноваційного 
товару. Для цього потрібно використання 
іншого набору комунікаційних інструмен-
тів, які привернуть увагу і передадуть пові-
домлення споживачеві, що спонукатимуть 
до обміркування нових можливостей порів-
няно з відомим йому брендовим товаром. 
Але навіть після того, як вдалось переклю-
чити професійного споживача на новий 
бренд, завдання маркетингових комунікацій 
не  можна вважати повністю виконаним, 
оскільки він завжди готовий повернутись 
назад як підсвідомо рутинний покупець.  

Опитування професійних покупців по-
казало, що близько 90% з них вважають, що 
вони не прислухаються до своїх емоцій у 
процесі вибору і тому готові регулярно пе-
реключатись від одного бренду на інший. 
Виходячи з цього даний етап процесу готов-
ності покупця до придбання інноваційного 
товару потребує іншого набору комуніка-
ційних інструментів – стимулюючих при-
хильність до бренду. 

Викладене дозволяє зробити висновок 
про те, що поведінка професійного покупця 
іноді аналогічна тому, як це робить поку-
пець, який навчається, а іноді – як рутинний. 
Але в обох випадках поведінка такого по-
купця характеризується високим ступенем 
залученості тому, що наслідки їхнього рі-
шення мають суттєвий довгостроковий 
вплив на діяльність підприємства. Наслід-
ком цього можна вважати і те, що професій-
ні покупці відносяться до постачальників 
інноваційної продукції як до диференційо-
ваних партнерів, хоча ті не завжди відно-
сяться до таких об’єктивно. Дослідження 
показали також, що деякі промислові ринки 
можуть налічувати декілька типів диферен-
ційованих споживачів, наприклад, тих, які 
особливо опікуються проблемами оточую-
чого середовища і тому оцінюють нові това-
ри перш за все за екологічними параметра-
ми.  

Перевірка мотивів поведінки профе-
сійних споживачів інноваційної технічно 
складної продукції за допомогою глибинних 
інтерв’ю показала наявність ще одного фак-
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тору персоналізації попиту – це їхні особис-
тісні характеристики. У випадку з покупкою 
інноваційного товару, працівник підприєм-
ства йде на ризик, пов'язаний з неповною 
невизначеністю новизни, оскільки досвід 
споживання інноваційного товару під-
приємством відсутній.  

За цих обставин споживач підсвідомо 
також керується своїм особистісним став-
ленням до інноваційності товару. Тобто на 
прийняття рішення впливає та характерис-
тика особистості, яка визначає споживчу 
інноваційність, і тим самим доповнює харак-
теристику залученості в процес взаємодії. 
Отже при формуванні маркетингових кому-
нікацій, як засобу впливу на професійного 
споживача при розповсюдженні інновацій-
ного товару на промисловому ринку треба 
ідентифікувати цих осіб, з якими буде нала-
годжуватися система. Використання персо-
налізованих маркетингових комунікацій не 
можна ототожнювати з персональним мар-
кетингом, що використовується для харак-
теристики маркетингових заходів по відно-
шенню до окремої людини – споживача (на-
приклад при роботі на споживчих ринках). 

Залежність поведінки професійних 
споживачів на промислових ринках не тіль-
ки від ситуації вибору інноваційної технічно 
складної продукції, а і від споживчої інно-
ваційності призводить до висновку, що   
труднощі при встановленні набору марке-
тингових комунікаційних інструментів та 
сутності загального маркетингового пові-
домлення для ефективного впливу на спо-
живачів полягають у тому, що зовсім різні 
комунікаційні набори можуть конкурувати 
за залучення уваги одних і тих споживачів.  

Це принципово змінює методологічний 
підхід до формування комунікаційного ка-
налу на промислових ринках у випадках 
просування інноваційних товарів у напряму 
використання суб’єкт – суб’єктних моделей 
комунікацій, розроблених Т. Левіттом [17] 
для споживчих ринків. Такі моделі за своєю 

сутністю створюватимуть синергетичний 
ефект впливу на професійного споживача як 
індивіда, який приймає рішення про прид-
бання товару для підприємства (тобто 
об’єкту).  

Ґрунтуючись на результатах проведе-
ного дослідження, пропонується вдоскона-
лити поняття «маркетинговий комунікацій-
ний канал» стосовно промислових ринків 
інноваційної технічно складної продукції і 
розуміти його як системні відношення між 
бізнесом і споживачем, в ході яких здійсню-
ється вплив на учасників комунікаційного 
процесу за допомогою структурованого пер-
соналізованого набору інструментів марке-
тингових комунікацій для того, щоб спри-
чинити позитивний відклик (або угоду).Таке 
трактування поняття надало можливість 
окреслити процес маркетингової комунікації 
в загальній моделі персоналізованого каналу 
зі зворотнім зв’язком (рис.1).  

Мета моделювання інформаційного 
пошуку «підприємство – клієнт» за допомо-
гою сукупності    маркетингових комуніка-
цій полягає в тому, щоб, по-перше, замінити 
уявлення маркетологів моделями рішень, а 
по-друге, поєднати їх для досягнення кра-
щих рішень щодо каналів, які дозволяють 
задовольнити запити споживачів. Форму-
вання моделі також передбачає наявність 
блоку перевірки факту отримання спожива-
чами потрібної їм інформації, що дуже часто 
ігнорується маркетологами. Проведені до-
слідження дозволяють рекомендувати 
здійснювати формування  маркетингових 
комунікаційних каналів на основі процесних 
моделей з відбором окремих інструментів 
виходячи із урахування ситуативних 
чинників споживання таким чином, щоб 
забезпечити максимально можливий доступ 
до споживача. Формування маркетингових 
повідомлень по окремих інструментах 
повинне не тільки бути інформаційно 
узгодженим, а і відповідати домінуючому 
мотиву, яким керується споживач. 

МАРКЕТИНГ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2014, №1 173_________________________________________



О
ц
ін
ка

 з
во
ро
т
но
го

 з
в’
яз
ку

т
ак

ні
 

ні
 

т
ак

С
и
т
уа
ц
ія

 в
и
бо
ру

 ін
н
ов
ац
ій
н
ог
о 
т
ов
ар
у 
п
ро
ф
ес
ій
н
и
м

 с
п
ож

и
ва
че
м

Чи
 зн

ай
ом

ий
 с

по
ж

ив
ач

 із
 

ін
но

ва
ці

йн
им

 т
ов

ар
ом

? 

т
ак

Чи
 є

 с
по

ж
ив

ач
 п

ос
ті

йн
им

 
сп

ож
ив

ач
ем

 д
ан

ог
о 

 б
ре

нд
у 

ін
но

ва
ці

йн
ог

о 
то

ва
ру

? 

Ти
п 

сп
ож

ив
чо

ї п
ов

ед
ін

ки
 в

 
пр

оц
ес

і в
иб

ор
у 

ін
но

ва
ці

йн
ог

о 
то

ва
ру

:  
П

О
С

ТІ
Й

Н
И

Й
 С

П
О

Ж
И

В
А

Ч 

М
ет

а 
м
ар
ке
т
и
нг
ов
их

 к
о-

м
ун
ік
ац
ій

: 
пі
дт
ри
м
ка

 л
о-

ял
ьн
ос
т
і д
о 
бр
ен
ду

 

Чи
 п

ри
пу

ск
ає

 с
по

ж
ив

ач
 м

ож
ли

ві
ст

ь 
зм

ін
и 

бр
ен

ду
 ін

но
ва

ці
йн

ог
о 

то
ва

ру
? 

Чи
 х

ар
ак

те
ри

зу
єт

ьс
я 

сп
ож

ив
ач

 
сл

аб
ко

ю
 за

му
че

ні
ст

ю
 д

о 
оц

ін
ки

 
ал

ьт
ер

на
ти

в 
пр

и 
ви

бо
рі

 ін
но

-
ва

ці
йн

ог
о 

то
ва

ру
?

Чи
 х

ар
ак

те
ри

зу
єт

ьс
я 

сп
ож

ив
ач

 
ви

со
ко

ю
 за

му
че

ні
ст

ю
 д

о 
оц

ін
ки

 
ал

ьт
ер

на
ти

в 
пр

и 
ви

бо
рі

 ін
но

-
ва

ці
йн

ог
о 

то
ва

ру
?

Ти
п 

сп
ож

ив
чо

ї п
ов

ед
ін

ки
 в

 п
ро

це
сі

 
ви

бо
ру

 ін
но

ва
ці

йн
ог

о 
то

ва
ру

: 
РУ

ТИ
Н

И
Й

 С
П

О
Ж

И
В

А
Ч 

Ти
п 

сп
ож

ив
чо

ї п
ов

ед
ін

ки
 в

 п
ро

-
це

сі
 в

иб
ор

у 
ін

но
ва

ці
йн

ог
о 

то
ва

-
ру

: 
П

О
ТЕ

Н
Ц

ІН
И

Й
 С

П
О

Ж
И

В
А

Ч 

М
ет

а 
м
ар
ке
т
и
нг
ов
их

 к
о-

м
ун
ік
ац
ій

: 
оз
на
йо
м
ле
нн
я 

сп
ож

ив
ач
а 
із

 б
ре
нд
ом

, п
ер
е-

ва
га
м
и 
т
а 
ос
об
ли
во
ст
ям
и 

ін
но
ва
ці
йн
ог
о 
т
ов
ар
у 

М
ет

а 
м
ар
ке
т
и
нг
ов
их

 к
о-

м
ун
ік
ац
ій

: 
за
бе
зп
еч
ен
ня

 
пі
дт
ри
м
ки

 р
ут
ин
но
ї п
ро
це
ду
ри

, 
на
га
ду
ва
нн
я 
сп
ож

ив
ач
ев
і п
ро

 
пе
ре
ва
ги

 б
ре
нд
у 
т
а 
до
вг
ос
т
ро

-
ко
ві

 в
ід
но
си
ни

 із
 с
по
ж
ив
ач
ем

 

т
ак

ні ні

т
ак

Ти
п 

сп
ож

ив
чо

ї п
ов

ед
ін

ки
 в

 п
ро

це
сі

 
ви

бо
ру

 ін
но

ва
ці

йн
ог

о 
то

ва
ру

  
Н

А
В

ЧА
Ю

ЧИ
Й

С
Я

  С
П

О
Ж

И
В

А
Ч 

М
ет

а 
м
ар
ке
т
и
нг
ов
их

 к
о-

м
ун
ік
ац
ій

: 
ст
им
ул
ю
ва
нн
я 

сп
ож

ив
ач
а 
до

 з
м
ін
и 
бр
ен
ду

, 
ґр
ун
т
ую
чи
сь

 н
а 
пе
ре
ва
га
х 
за

-
пр
оп
он
ов
ан
ог
о 
ін
но
ва
ці
йн
ог
о 

т
ов
ар
у 

ні

Чи
 зр

об
ив

 с
по

ж
ив

ач
 п

о-
ку

пк
у 

ін
но

ва
ці

йн
ог

о 
то

-
ва

ру
?

Чи
 п

ро
яв

ля
є 

сп
ож

ив
ач

 ін
те

ре
с 

до
 

но
во

го
 б

ре
нд

у 
ін

но
ва

ці
йн

ог
о 

то
-

ва
ру

?

П
ри
пи
не
нн
я 
пр
оц
ес
у 
ко
м
ун
ік
ац
ій

 
із

 с
по
ж
ив
ач
ем

 

ні

ні
 

Чи
 зр

об
ив

 с
по

ж
ив

ач
 п

о-
ку

пк
у 

ін
но

ва
ці

йн
ог

о 
то

ва
-

ру
?

ні
Чи

 зр
об

ив
 с

по
ж

ив
ач

 п
о-

ку
пк

у 
ін

но
ва

ці
йн

ог
о 

то
ва

-
ру

?

ні

М
ет

а 
м
ар
ке
т
и
нг
ов
их

 к
ом

ун
ік
ац
ій

: 
ст
им
ул
ю
ва
нн
я 
пр
их
ил
ьн
ос
т
і с
по
ж
ив
ач
а 
до

 ін
но
ва
ці
йн
ог
о 
т
ов
ар
у 

Т
и
п

 ін
н
ов
ац
ій
н
ої

 п
ов
ед
ін
ки

 п
ро
ф
ес
ій
н
ог
о 
сп
ож

ив
ач
а

М
от

ив
 с

по
ж

ив
чо

го
 в

иб
ор

у 
ві

дп
ов

ід
ає

 ф
ун

кц
іо

на
ль

но
-

му
?

М
от

ив
 с

по
ж

ив
чо

го
 в

иб
ор

у 
ві

дп
ов

ід
ає

 с
оц

іа
ль

но
му

? 
М

от
ив

 с
по

ж
ив

чо
го

 в
иб

ор
у 

ві
дп

ов
ід

ає
 ге

до
ні

ст
ич

но
му

? 
М

от
ив

 с
по

ж
ив

чо
го

 в
иб

ор
у 

ві
дп

ов
ід

ає
 к

ог
ні

ти
вн

ом
у?

 

Ри
с.

 1
. П

ро
це

с 
ма

рк
ет

ин
го

во
ї к

ом
ун

ік
ац

ії 
в 

мо
де

лі
 п

ер
со

на
лі

зо
ва

но
го

 к
ан

ал
у 

зі
 зв

ор
от

ні
м 

зв
’я

зк
ом

  

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2014,  №1174_________________________________________



 

 

Розглянемо результати проведеного 
дослідження щодо формування маркетинго-
вих комунікаційних каналів для розпов-
сюдження інноваційного товару на промис-
ловому ринку на прикладі українського рин-
ку акумуляторних батарей. Для ідентифіка-
ції споживчої інноваційності проведене   
маркетингове дослідження, в якому взяли 
участь 108 фахівців із закупівлі на промис-
лових підприємствах України. Похибка ви-
бірки складає 5%, що свідчить про її репре-
зентативність. Форма проведення маркетин-
гового дослідження – особистісне інтерв’ю. 
Для визначення домінуючого мотиву спо-
живчого вибору було застосовано чотири-
вимірну шкалу оцінки споживчої інновацій-
ності. За результатами проведеного опиту-
вання сукупність споживачів була розподі-
лена на чотири сегменти за критерієм «до-
мінуючий мотив споживчого вибору». 

Результати дослідження показали, що 

для досягнення вимірюваного відклику по-
тенційним споживачем в залежності від мо-
тиву, яким керується споживач, маркетинго-
ві комунікаційні інструменти впливають на 
його вибір у різному ступені. Так, напри-
клад, споживачі, які в процесі вибору інно-
ваційної моделі акумулятору керуються пе-
реважно функціональним мотивом, в біль-
шій мірі піддаються впливу персональних 
продажів (31,50%) та виставок (19,80%), що 
обумовлено прагненням споживача до по-
шуку та вивчення характеристик та власти-
востей інноваційного товару (рис. 1.2). Сут-
тєвий вплив на їх вибір інноваційних моде-
лей акумуляторів також справляють такі ін-
струменти як реклама у спеціалізованих ви-
даннях (16,90%) та інструменти прямого  
маркетингу: поштова розсилка (13,50%) та 
Інтернет-комунікації (15,10%) та телемарке-
тинг (3,20%).  
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Рис. 2. Сприйняття інструментів маркетингових комунікацій споживачами інновацій-
них моделей акумуляторів із домінуючим мотивом споживчого вибору «функціональний» 

За результатами дослідження також бу-
ло виявлено, що найбільший вплив на вибір 
споживачів незалежно від домінуючого мо-
тиву споживчого вибору мають персональні 
продажі (прямий маркетинг), що обумовлено 
специфікою продажів на промисловому рин-
ку акумуляторних батарей.  

Відповідно до отриманих результатів 
маркетингового дослідження нами були  
сформовані маркетингові комунікаційні ка-
нали для кожного диференційованого сег-
менту споживачів. 

Висновки. В умовах розвитку інфор-
маційної економіки персоналізація попиту і 
пропозиції інноваційної технічно складної 
продукції складає основу індивідуалізації 
маркетингових комунікацій на промислових 
ринках з метою перетворення споживача на 
партнера. 

Формування оптимальної структури 
комунікаційного каналу як набору маркетин-
гових комунікаційних інструментів, що ви-
користовуються спільно для налагодження 
ефективного просування інноваційних това-
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рів на промислові ринки, здійснюється із 
урахуванням ситуативних чинників спожи-
вання та споживчої інноваційності, яка ґрун-
тується на домінуючому мотиві споживчого 
вибору.  

Запропоноване вдосконалене поняття 
маркетингового комунікаційного каналу, яке 
враховує особливості розповсюдження інно-
ваційної технічно складної продукції на про-
мислових ринків, дозволило окреслити про-
цес маркетингової комунікації в моделі пер-
соналізованого каналу зі зворотнім зв’язком. 

За допомогою обґрунтованих методич-
них інструментів сформовано комунікаційні 
канали розповсюдження інноваційних това-
рів на українському промисловому ринку 
акумуляторних батарей, виходячи з виявле-
ної реакції професійних споживачів на їх 
зміст з метою отримання кумулятивного 
ефекту. 

Література 
1. Rogers E. M. Diffusion of Innovations, 5th ed., –

New York : Free Press, – 1995. – 162 р. 
2. Levitt T. Innovation in Marketing: New

Perspectives for Profit and Growth, – New York : 
McGraw-Hill Inc., – 1962. – 253 p. 

3. Ries A., Trout J. Marketing Warfare. – New
York : McGraw-Hill. – 1997. – 256 p. 

4. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг.
Европейская перспектива – СПб. : Наука, 1996. –  589 c. 

5. Smith P. Benefits and barriers to integrated
communications // Admap, February. – 1996. – P. 19–22. 

6. Бэрри К., Смит П., Пулфорд А.
Коммуникации стратегического маркетинга: учеб. 
пос. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001.– 415 с. 

7. Kotler P. Marketing Management, 11th ed., –
Prentice Hall, 2003. – 1650 p. 

8. Уэллс У., Бернет Д., Мориарти С. Реклама:
принципы и практика: учеб.: пер. с англ. – 3-е изд., 
испр. и доп. – СПб. : Питер, 2001. – 797 c. 

9. Schultz D. E., Tannenbaum S., Lauterborn R. F.
The New Marketing Paradigm. Integrated Marketing 
Communications, – Chicago : NTC Business Books, –  
1994. – P. 220–229. 

10. Kalish S. A new product adoption model with
price, advertising and uncertainly // Management 
Science, 1985. – vol. 31(12), – P. 1569–1585.  

11. Raynolds S. Personalized Customer
Communications and Greater Energy Efficiency Put 
E.ON Ahead of the Competition / Electric Energy T&D, 
– 2009, – vol. 13. – P. 14–18.

12. Howard J. A., Sheth J. N. The theory of buyer
behavior. – New York : John Wiley and Sons, 1969. – P. 
163–204. 

13. Ford M. E., Nichols C. W. A taxonomy of
human goals and some possible applications. – New York 
: Erlbaum, 1987. – P. 289–311. 

14. McDonald  M. Marketing plans. – Oxford :
Butterworth Heinemann, – 1995. – P. 95–96. 

15. Hill R. W., Hillier T. J. Organisational Buying
Behaviour, – Oxford : Macmillan, – 1977. – 504 p. 

16. Минетт С. Промышленный маркетинг:
принципиально новый подход к решению 
маркетинговых задач. – М. : Вильямс, 2003. – 208 с.  

17. Levitt T. The Marketing Imagination, –
London : Collier MacMillan Publishers, 1983. – 203 р. 

Раскрыта сущность индивидуализации спроса на инновационные технически сложные 
товары на промышленных рынках. Обоснована необходимость и целесообразность исполь-
зования концепции индивидуализации спроса на инновационные товары в качестве основы 
персонализированных маркетинговых коммуникаций. Уточнено понятие коммуникационно-
го канала с обратной связью и предложена модель процесса формирования его структуры, 
основанной на доминирующем мотиве потребительского инновационного выбора. 

Ключевые слова: маркетинговый коммуникационный канал, инновационный товар, 
промышленный рынок. 

The essence of customized demand for the innovative technically complex products on the in-
dustrial markets is discovered, the necessity and feasibility of using this objective law as a base of 
personalized marketing communications is justified. The definition of communication channel with 
the feedback is specifies and build on this the structure formation model based on the dominant mo-
tive of innovative consumer choice is proposed. 

Key words: marketing communication channel, innovation good, industrial market. 
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