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ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

УДК 332.164:330.322 

П авліха Н.В.

ПРО ІН ВЕ С Т И Ц ІЙ Н Е  ЗА Б Е ЗП Е Ч Е Н Н Я  РЕА Л ІЗА Ц ІЇ П О Л ІТИ КИ  
П РО С ТО РО В О ГО  РО ЗВИ ТК У  РЕГІО Н У

Розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід The home and foreign experience o f ensuring the
забезпечення інноваційного розвитку регіонів. innovative development o f regions has been 
Запропоновано принципи та заходи щодо considered. The principles and measures relating to 
інноваційного розвитку регіону. the innovative development have been recommended.

Реалізація структурних змін, що відбуватимуться з метою оптимізації використання 
територіальних ресурсів регіонів, вимагає належного фінансового забезпечення за 
допомогою різних джерел.

Актуальність теми дослідження про інвестиційне забезпечення регіонального 
розвитку визначається рядом обставин. IIo-перше, слід констатувати, шо на основі 
прийнятих в умовах вітчизняної перехідної економіки економічних регуляторів не 
вдається досягнути стабільного зростання інвестиційного потенціалу регіонів, що хоча б 
мінімально гарантували належні темпи оновлення виробничого апарату. По-друге, умови 
інвестиційної діяльності в господарські комплекси регіонів зберігають її гіпертрофовану 
цільову спрямованість на сировинний, а не на високотехнологічний сектор. По-третє, 
процеси структурної перебудови регіональних господарств не завжди враховують 
пріоритетність активізації інвестиційного потенціалу виробництва, а зміни в 
корпоративному управлінні -  задачі вдосконалення технологій інвестиційного потенціалу 
та аналізу. Зокрема, менеджмент корпорацій в багатьох випадках вважає за краще 
вкладати кошти не в основний капітал як пріоритет, а спрямовувати їх на розширення 
комерційної діяльності та організаційний розвиток.

Вищезазначені проблеми багато в чому пов’язані з ігноруванням галузевих 
структурних та управлінських факторів, від залучення яких залежать інвестиційні 
можливості інноваційного розвитку регіонів. Як зазначає М. Дацищин в роботі [1, с. 17], 
„особливо актуальною для місцевих органів влади є наявність виваженої стратегії щодо 
залучення інвестицій у розвиток відповідних територій та плану дій управлінської 
команди з реалізації цієї стратегії.”

Не дивлячись на певне поліпшення макроекономічних показників за останні роки, в 
інвестиційній сфері України спостерігаються негативні тенденції. Господарства регіонів 
країни залишаються недостатньо привабливими для іноземних інвесторів. У зв’язку з цим 
необхідне якісне вдосконалення механізму взаємовідносин між суб’єктами та об’єктами 
інвестиційної діяльності в наступних напрямах: розробки пріоритетів, форм та методів 
здійснення загальнодержавної регіональної політики, у тому числі й інноваційної; пошуку 
методів перерозподілу інвестиційних потоків у бік високотехнологічних переробних 
галузей із високою доданою вартістю; концентрації інвестиційних ресурсів на 
пріоритетних напрямах розвитку регіонального господарства та „точках росту” економіки;
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створення необхідних організаційно-економічних умов у регіонах для максимально 
можливого використання власного інвестиційного потенціалу, а також залучення ресурсів 
стратегічних інвесторів.

В умовах наявних міжрегіональних диспропорцій слід звернути увагу на 
активізацію дії просторового чинника розвитку регіонів як особливого ресурсу, що 
характеризується певним інтегральним потенціалом. З огляду на те, що регіон, за словами 
В.А. Поповкіна, -  це „не тільки функціонально-компонентна, структурно-галузева 
цілісність, але й просторова, що передбачає певне розміщення компонентів природного, 
соціального і економічного середовищ у просторі, їх просторову неподільність” [2, с. 19], 
ефективність функціонування національної економіки значною мірою визначається 
результативністю формування та реалізації державної політики просторового розвитку 
регіонів України, тобто правильністю вибору пріоритетів у системі обґрунтованого 
просторового планування; залежить від можливостей забезпечення сталого регіонального 
розвитку, який передбачає передусім задоволення потреб та інтересів населення, 
формування належного рівня якості життя шляхом соціально-економічного піднесення 
регіону та оздоровлення довкілля та виступає закономірним результатом оптимізації 
організації продуктивних сил і виробничих відносин. М.М. Габрель, розглядаючи в 
роботах [3, с.57-66; 4, с. 151 ] просторову організацію в категоріально-понятійному апараті 
містобудування, зазначив, що вона передбачає структурно-параметричне та просторово- 
часове узгодження елементів простору, яке забезпечує високий рівень використання 
просторового потенціалу.

В останні роки в Україні активізується увага до містобудівної діяльності та 
просторової організації держави: розроблено Генеральну схему планування території 
України, розпочато розробки Схем районного планування адміністративних областей. Але 
одночасно відсутні дієві механізми та важелі реалізації цих програм. З огляду на це, з 
метою реалізації визначених пріоритетів та завдань, узгодження інтересів держави й 
регіонів, забезпечення стимулювання регіонального розвитку, для вітчизняної теорії та 
практики корисним є вивчення досвіду країн Європейського Союзу (ЄС).

Зокрема, в Німеччині діє конституційний принцип економічного вирівнювання 
потреб Федерації та земель з метою запобігання перенавантаження платників податків та 
забезпечення єдиного рівня життя на всій території країни. Що стосується регіональних 
відмінностей, то з самого початку в ФРН введено інструмент „вирівнювання фінансових 
можливостей”, тобто багатші землі перераховували частину свого доходу на користь 
бідніших. Важливими важелями подолання регіональних відмінностей виступають: 
стимулювання регіонального розвитку, яке покликане сприяти підвищенню 
конкурентоспроможності регіональних економік за рахунок вдосконалення їх структури, 
та створення рамкових умов для забезпечення спроможності регіонів власними силами 
здійснювати необхідні структурні зміни. В цілому стимулювання концентрується на 
інвестиціях в промислове виробництво та комунальну інфраструктуру, для здійснення 
чого, наприклад в Німеччині у 1997-1999 pp. було виділено три категорії зон 
стимулювання: зони у нових землях, які мають найскладніші регіонально-структурні 
проблеми, де малі та середні підприємства отримували до 50% від сумарних інвестицій; 
зони у нових землях, для яких характерним є прогресивний розвиток, де максимальна 
ставка для малих та середніх підприємств була 43 %; зони у західнонімецьких землях, які 
відрізняються слабкішою структурою, де ставка інвестування малих та середніх 
підприємств становила 28% [5, с.97-98].

В Іспанії діє Міжтериторіальний компенсаційний фонд (МКФ), спрямований на 
забезпечення вирівнювання економічної ситуації в різних регіонах країни та реалізацію
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принципу солідарності [5, с. 102-103]. Необхідно відзначити, що механізм функціонування 
цього фонду та функціонування системи регіонального планування регулюється єдиним 
державним законом, що сприяє дієвості державних та регіональних інструментів 
просторового планування з урахуванням цілей та конкретних ситуацій, регіональному 
субсидуванню на інвестування, застосовуються інші стимули.

Так, Законом про міжтериторіальний компенсаційний фонд передбачається, що всі 
автономні області повинні розробляти програми регіонального розвитку відповідно до 
єдиної методики, затвердженої урядом, де обов'язково визначено фінансові ресурси, 
необхідні для реалізації запропонованих заходів. Фінансові ресурси оцінюються у 
постійних цінах для кожного запланованого заходу, обсяги яких уточнюються щорічно. 
При цьому розглядаються усі джерела фінансування: державний бюджет, бюджет 
автономного співтовариства, кошти місцевих корпорацій, асигнування з різноманітних 
фондів, засоби Європейського інвестиційного банку, держані кредити і т.д. МКФ виступає 
одночасно важливим інструментом для рішення задач економічного вирівнювання, 
спрямовуючи засоби біднішим регіонам, та для здійснення інвестиційного стимулювання 
регіонального розвитку. Кошти цього фонду розподіляються за відповідними критеріями 
та вагою: пропорційно обернено доходу на душу населення (70 %); прямо пропорційно 
міграційному балансу останніх 10 років (20 %); прямо пропорційно різниці між рівнями 
безробіття в кожному регіоні та по країні в цілому (5 %); прямо пропорційно плоші (5 %) 
[5, с.105].

За умови інтеграції України до європейської спільноти фінансування структурних 
перетворень у регіонах можливе за рахунок Європейського фонду регіонального розвитку. 
Пошук ефективних форм кооперації країн в межах Європейського Союзу включає так 
звану “функцію сумісності” за різними чинниками. З метою надання фінансових ресурсів 
найвідсталішим регіонам країн-членів Європейського Союзу розроблена єдина система 
Класифікації -  NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes). Така 
класифікація має на меті визначення регіонів різного рівня розвитку, у тому числі 
слаборозвинутих, які у першу чергу можуть бути претендентами на отримання фінансової 
допомоги [6, с.22].

На етапі розробки прогнозів просторового розвитку регіонів, тобто забезпечення 
ефективного функціонального використання територій регіонів, має застосовуватися 
цільове державне інвестування. При цьому важливим інструментом реалізації 
інвестиційного забезпечення державної політики просторового розвитку регіонів 
виступають регіональні інвестиційні дотації, виділення яких повинно регулюватись 
національним законодавством на основі визначення цілей та критеріїв використання 
коштів.

Одним із завдань щодо реалізації Генеральної схеми планування території України є 
сприяння підвищенню рейтингу інвестиційної привабливості регіонів. Починаючи з 1999 
року фахівці Інституту Реформ проводять дослідження регіональних особливостей 
ведення бізнесу в Україні, результатом яких є Інвестиційний рейтинг регіонів [1, с.47] При 
його визначенні розглядаються найважливіші чинники при прийнятті інвестиційних 
рішень. Групування проводиться за такими критеріями: рівень економічного розвитку 
регіону, ринкова та фінансова інфраструктура, розвиток людських ресурсів, 
підприємництво та місцева влада. На основі результатів експертного оптування 
розроблено систему вагових коефіцієнтів для зведення часткових показників в 
інтегральний рейтинговий бал. Відповідно до визначеного рейтингу інвестиційної 
привабливості регіонів України необхідно щорічно здійснювати зонування території 
країни, виділяючи відповідні категорії зон-реципієнтів (зону економічного сприяння, зону
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індустріального спаду та інші). Сформована таким чином карта територій-реципієнтів 
виступатиме основою для реалізації інвестиційного дотаційного механізму в регіонах.

На наступному еташ, коли відбувається відповідна до розробленого прогнозу 
інноваційно-орієнтована структурно-функціональна перебудова в регіоні, за допомогою 
ефективно діючих податкових, кредитних, митних, інших регулюючих механізмів 
державою має бути створене підприємницьке середовище, яке сприятиме вирішенню 
наявних соціально-економічних та екологічних проблем. З метою забезпечення 
спроможності регіонів здійснювати власними силами необхідні структурні зміни, на 
основі вивчення німецького досвіду [6, с.97] потребують запровадження:
-  децентралізована державна організація, спрямована на розширення прав прийняття 

рішень юридичними особами, діяльність яких обмежена даною територією;
-  система розподілу державних доходів, яка сприяє формуванню в регіонах достатнього 

фінансового простору для виконання своїх задач та вирівнюванню умов для прояву 
регіональної конкуренції;

-  система створення та підтримки добросовісної конкуренції на ринках товарів, капіталу 
та послуг;

-  податкова система, яка б стимулювала індивідуальну, інвестиційну та інноваційну 
діяльність;

-  грошова політика, спрямована на забезпечення стабілізації цін та низьких процентів;
-  політика обмінного курсу, спрямована на запобігання знецінення валюти;
-- ефективна державна інфраструктура як основа інвестиційного забезпечення розвитку 

регіону;
-  система соціального забезпечення, яка сприяє підвищенню мобільності та 

продуктивності робочої сили.
Важливими інструментами в реалізації допомоги регіонам, що її потребують, 

виступають інвестиційні гранти та податкові кредити, передусім, на мале та середнє 
підприємництво в добувній та обробній промисловості, на інноваційні проекти. Але, 
зазначимо, що при цьому мають бути регламентовані правила повернення виданого 
гранту у випадку невиконання заявником умов конкурсу.

Аналіз проблеми підвищення інвестиційної привабливості регіонів дозволяє 
визначити ряд принципових умов, дотримання яких є досить актуальним з точки зору 
інвестиційного забезпечення просторового розвитку регіонів:
-  конституційний принцип економічного вирівнювання потреб регіонів з метою 

запобігання перевантаження платників податків та забезпечення єдиного рівня життя 
на всій території країни;

-  принцип строгої відповідності стимулів регіонального розвитку, що використовуються, 
відповідним задачам державної політики просторового розвитку;

-  принцип субсидіарності, що являє собою пошук адекватного рівня здійснення 
повноважень;

-  принцип чіткого офіційного визначення зон-реципієнтів державної підтримки та 
безумовної адресності стосовно конкретних господарюючих суб’єктів;

-  принцип активного нормативно-правового регулювання інвестиційної діяльності;
-  принцип концентрації інвестиційних ресурсів в інтегрованих корпоративних 

структурах;
-  принцип реалізації ефективних програм реструктуризації господарських комплексів;
-  принцип підтримки регіональних ініціатив з розробки та координації власних 

регіональних програм;
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-  принцип поєднання різноманітних стимулів з метою досягнення синергетичного 
ефекту;

-  принцип обов’язкового моніторингу та контролю за розподілом та використанням 
державних засобів.
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УДК 338.516.4 

А р ов ія а  М ,П.

Е К О Н О іМ ІЧ Н І А С П Е К Т И  У П Р А В Л ІН Н Я  С О Ц ІА Л Ь Н О Ю  
ІН Ф Р А С Т Р У К Т У Р О Ю  Р Е Г ІО Н У

Розглядається взаємозалежність соціальних 
витрат і показників економічного зростання. 
Досліджуються елементи соціальної
інфраструктури Донецької області, виявляються 
проблеми їх функціонування. Пропонуються 
напрямки реформування на основі розширення 
ринкової складової, включаючи адаптацію 
закордонного досвіду до умов регіону.

The interdependence of social spendings and 
indices of economic growth is considered. The 
elements of Ihe Donetsk region’s social infrastructure 
are studied, the problems of their functioning are 
revealed. The directions of reforming are offered on 
the basis o f expansion of the market component, 
including adaptation o f foreign experience to the 
conditions of the region.

Рівень і якість життя населення регіону багато в чому обумовлені розвинутою 
соціальною інфраструктурою, яка виробляє в основному нематеріальні блага, послуги і 
пропонує специфічну продукцію -  освіту, здоров'я, культурні цінності і т.п.

Довгий час вважалося, що соціальна сфера не має самостійного механізму розвитку. 
Однак поступово переборюється невиправдане розмежування соціальної й економічної сфер, 
духовне відтворення стає неодмінною умовою ефективного підприємництва. Ця 
взаємозумовленість є важливим чинником побудови ефективної соціально-ринкової економії®.

Складність управління соціальною інфраструктурою полягає у визначенні 
оптимального співвідношення державних і ринкових способів її регулювання, а важливим 
показником активності держави вважається частка державних витрат. Виявленню 
взаємозалежності цього показника і показників економічного зростання присвячено ряд 
досліджень українських: І.Каленюк [1], А.Г.Ягідка [2], В.Г. Єременко [3], і закордонних 
авторів: С.Ф.Серьогіна [4], О. Ілларіонов [5], Е.Ясін [6] М.Фрідман, М.Видясов, 
В.Мел'янцев [7]. Однак, незважаючи на пильну увагу економістів, питання залишається 
дискусійним, а взаємовплив вищевказаних показників досить суперечливим залежно від 
рівня економічного розвитку досліджуваного об'єкту. В умовах регіону розмір соціальної 
складової державних витрат, крім всього іншого, обмежується ступенем централізації 
влади. Невирішеним залишається питання щодо взаємозв'язку соціальних витрат з 
розвитком окремих елементів соціальної інфраструктури.

Метою дослідження є виявлення проблем і напрямків реформування соціальної 
інфраструктури в регіоні, як фактора економічного розвитку.

Збільшення частки соціальних витрат -  явище, характерне для сучасної економіки. 
Незважаючи на існуючу точку зору про надмірність соціальних витрат, статистикою не 
підтверджується відсутність кореляції між цим показником і доходами на душу населення [7].

У розвинутих країнах збільшення витрат на освіту, науку, охорону здоров'я сприяло 
розвитку людського капіталу, це вплинуло на зростання ВВГІ у 50-90 роках XX ст. від 
20% до 30% [4]. Відповідно, державний вплив (шляхом витрат) на соціальну 
інфраструктуру в Україні знаходиться в межах 24-29% бюджету. На регіональному рівні - 
для Донецької області -  він підсилюється приблизно в 2 рази і складає більш 50% витрат 
регіонального бюджету [8,9]. Темпи зростання валової доданої вартості (ВДВ) на душу 
населення у Донецькій області практично ідентичні середнім по країні (близько 30% на 
рік), крім цього, перевищення ВДВ на душу населення по області за останні роки 
стабільно складає 24-25% середньоукраїнского рівня. Частка витрат бюджету області на 
функціонування соціальної інфраструктури зросла з 53,4% у 1996 році до 62% у 2002 році, 
при цьому загальна сума витрат за цей же період збільшилася в 1,8 рази (табл.1) [8,9].
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Таблиця 1
В итрати  бюджету області на ф ункц іон уван н я соц іальн о ї ін ф раструктури  [9]

1996 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Усього витрат, тис.грн., в т.ч. 1180,8 2288,5 1573,2 1869,9
на освіту', тис .грн. 280,7 441,5 498,9 567,4
на охорону здоров'я, тис.грн. 322,9 427,4 483,5 1 535,7
на культуру, тис.грн. 26,5 39,4 51,7 57,8
разом 630,1 908,3 1034,1 1160,9
% від загальної суми витрат бюджету 53,4 39,7 65,7 62,0

Як видно з табл:1, витрати на розвиток культури й освіти збільшилися в два рази, на 
охорону здоров’я у 1,6 рази. На перший погляд, спостерігається позитивна тенденція 
розвитку, шо досить чітко укладається у рамки економічної теорії, і причин для 
занепокоєння, а тим більше для реформування, не існує. Проте, детальний розгляд цих 
тенденцій свідчить про те, що окремі елементи соціальної інфраструктури знаходяться у 
глибокій кризі.

Оскільки основне багатство суспільства -  людський капітал, одним із пріоритетних 
напрямків с розвиток сфери культури. Необхідність удосконалення управління галуззю 
обумовлена загостренням фінансових проблем установ культури державного сектора. 
Незважаючи на істотні зміни, пов'язані з демократизацією суспільства, з руйнуванням 
ідеологічних бар'єрів, впровадженням ринкових відносин, "традиційні" установи культури 
розвиваються вкрай повільно.

Так, згідно статистичним даним, чисельність музеїв в області за останні роки зросло 
з 7 до 22, однак їх відвідування майже не збільшилось, а розрахований показник середньої 
кількості відвідувань однією людиною в рік залишився на рівні 1990 року (табл.2) [10].

Таблиця 2
Д и н ам іка  к ількості в ідв ідуван ь установ культури  [9]

1990 2000 2001 2002
Наявне населення, тис.осіб 5347 4902 4841,1 4834,7
Відвідування театрів, тис.осіб 910,8 435,5 451,8 601,5
Середня кількість відвідувань театрів однією 

людиною на рік 5,9 11,2 9,3 8,0

Відвідування концертних організацій, тис.осіб ■ 842,3 904,1 832,0 877,7
Середня кількість відвідувань концертних 

організацій однією людиною на рік 6,3 5,4 5,8 5,5

Відвідування музеїв, тис.осіб 844,3 733,3 859,8 782,4
Середня кількість відвідувань музеїв однією 

людиною на рік 6,3 6,7 5,6 6,2

Незважаючи на те, що кількість театрів в області залишається незмінною з 1990 
року, їх відвідування зменшилась. Також скоротилася чисельність бібліотек, а також 
кількість книг і журналів в них у розрахунку на 100 тис, мешканців.

Постійно зростає кількість працівників культури, що звільнюються (табл.З). Як 
видно з табл. З, число таких осіб, що звільнилися за п’ять років (1995-2001) збільшилося в 
2,6 рази, а попит на ці робочі місця складає менш 100 чоловік.

Кажучи про такий важливий показник, як середня заробітна плата, не можна не 
відзначити, що її рівень у 2003 році склав 56% від середнього по області [11].
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Таблиця З
Попит і вивільнення робочої сили по галузях економіки [9]

1995 1998 1999 2000 1 2001 2002
Культура і мистецтво

Попит на робочу силу, осіб 12 12 43 55 92
Вивільнення, осіб 68 64 67 43 178

Освіта
Попит на робочу силу, осіб 225 84 150 260 454 517
Вивільнення, осіб 585 962 837 986 1214 756

Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення
Попит на робочу силу, осіб 372 184 222 298 631 1015
вивільнення, осіб 237 784 1002 1501 861 297

* немає даних

Зрозуміло, що високої технологічності сучасних виробництв неможливо досягти без 
висококваліфікованої робочої сили всіх галузей господарювання.

З одного боку, пряма вигода від освіти для кожного батька або учня меншою, ніж 
користь, одержана від освіти суспільством у цілому; внаслідок цього обов'язковість освіти 
і необхідність її державного управління безперечна. З іншого боку, різноманітні потреби 
учнів, педагогів, установ освіти є специфічним сегментом ринку послуг у сфері навчання, 
що вимагає відповідного забезпечення.

Зараз у сфері освіти функціонує 1505 шкіл, профтехучилищ, середніх спеціальних і 
вищих навчальних закладів, у яких зайнято близько 140 тис. працівників. За кількістю 
вищих навчальних закладів (ВНЗ) III—IV рівнів акредитації область займає третє, а за 
чисельністю технікумів -  перше місце в Україні. Контингент студентів у 2003-2004 
навчальному році складає десяту частину студентства країни.

Освіта є однією з тих сфер соціальної інфраструктури, в якій активно розвивається 
ринкова складова -  приватна і платна форми навчання. Внаслідок того, що рівень 
бюджетного фінансування у даний час складає 35 - 40% потреби, можна розцінювати це 
як позитивний результат.

Частка коштів фізичних і юридичних осіб у структурі фінансування навчальних 
закладів I—II рівнів акредитації складає 52%, III—IV рівня акредитації -  64%. Частка коштів 
міністерств, відомств, організацій -  0,2-0,6%. Надаючи платні послуги, державні ВНЗ 
області в 2003 році заробили 156 млн.грн., за рахунок чого істотно зміцнили свою 
матеріальну базу [11].

З усієї кількості студентів 38,6% навчаються за рахунок державного і місцевого 
бюджетів, інші -  за контрактами. У державних ВНЗ III-IV рівня акредитації стипендії 
отримують 45% студентів, I—II рівня -  50%. Негативна сторона цієї ситуації -  зниження 
доступу вищої освіти для контингенту молоді, що не має відповідного рівня доходів, 
нівелюється за рахунок підтримки оптимального балансу між "платною" і 
"безкоштовною" освітою, зокрема, цільових пільгових державних кредитів. У 2003 році з 
цією метою студентам Донецької області було виділено 277,75 тис.грн. [11].

Однак, незважаючи на позитивні зміни, у структурі освіти спостерігаються 
суперечливі тенденції: скорочується кількість професійно-технічних училищ і вищих 
навчальних закладів I—II рівнів акредитації, зменшується частка студентів в них. 
Одночасно більше ніж у два рази в порівнянні з 1991 роком зросла кількість вищих 
навчальних закладів III—IV рівнів акредитації та їх студентів (табл.4).
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Демографічний спад, якій зараз відбувається, призведе до зниження у 2007-2009 роках 
чисельності випускників шкіл, яка буде дорівнювати кількості місць на першому курсі. Мабуть, 
вистояти в конкурентній боротьбі за абітурієнта вдасться далеко не всім навчальним закладам. 
Отже, необхідна не тільки своєчасна маркетингова стратегія, що оцінює попит та пропозицію 
на ринку праці, але і зважена державна політика, що враховує якість освітніх послуг.

Таблиця 4
Навчальні заклади області і кількість студентів у них

1990/1991 1995/1996 2001/2002 2002/2003
Кількість професійно-технічних 
училищ і вищих навчальних 
закладів (I—II рівнів акредитації)

- 222 186 119

Чисельність студентів, тис.осіб 738,1 717,2 610,5 583; 15
Кількість вищих навчальних 
закладів ПТ—-IV рівнів акредитації 10 21 26 26

Чисельність студентів, тис.осіб 61,5 76,4 131,5 138,0

За даними статистики, у структурі попиту на робочу силу домінують переважно 
"робітничі" спеціальності, одночасно зростає освітній рівень зайнятого населення. Більше 
половини зайнятих у сфері економіки закінчили вищий навчальний заклад 3-4 рівня 
акредитації, а кожен п'ятий -  університет або академію.

Крім цього, у структурі безробітних із причин незайнятості в 2000-2002 роках майже 
п’ята частина -  особи, не працевлаштовані після закінчення загальноосвітніх і вищих 
навчальних закладів I-IV рівня акредитації (17-19%). З огляду на той факт, що протягом 
п'яти років після закінчення навчального закладу відбувається втрата теоретичних знань, 
не підтверджених практичним досвідом, можна стверджувати, що сформована ситуація не 
працює на накопичення людського капіталу.

Однією з істотних складових рівня життя й одночасно необхідною умовою 
ефективного функціонування економіки є охорона здоров'я. Безперечно, підтримка 
здоров'я на належному рівні сприяє значному зниженню економічних витрат суспільства, 
що включають виплату допомоги хворому, підвищення інтенсивності праці постійного 
персоналу, а також витрат, пов'язаних з додатковим залученням робочої сили, простоями 
устаткування, та інше.

Традиційно у вітчизняній охороні здоров'я пріоритетним був розвиток стаціонарної 
медичної допомоги, .витрати на яку складають близько 70% бюджетних, коштів. У даний 
час близько 80% населення одержує медичну допомогу на амбулаторно-поліклінічному 
етапі (табл.5).

Однак якісні показники погіршились. За останні сім років відзначається зростання 
захворювань у розрахунку на 100 тис. населення майже у всіх класах: системи кровообігу 
на 66%, хвороб ендокринної системи -  на 67%, (у т.ч. цукрового діабету на 40%), 
захворювань крові і кровотворних органів -  у 2,3 рази, кількість хворих туберкульозом 
зросла в 1,6 рази і склала 359 осіб на 100 тис. населення [10].

В області спостерігаються найвищі темпи приросту захворюваності на СНІД в Україні: 
у 2002 році вони склали 15%. Погіршилася забезпеченість населення лікарями. У 1997 році на 
10000 населення припадало 38 фахівців, у 2002 -  36, при цьому чверть лікарів -  
пенсійного віку. Вступ до вищих навчальних закладів різко скоротився: якщо число 
випускників у 1997 році складало 649 осіб., то у 2003 р. -  тільки 340. Низька оплата праці 
(61 % від прожиткового мінімуму в 2002 р.) провокує високу плинність кадрів. [11]
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Таблиця 5
Характеристика установ охороии здоров'я Донецької області [9]

1990 1995 2000 2001 2002
Кількість лікувальних установ 304 302 259 274 275
Кількість ліжок на 10000 населення 139,2 122,9 90.9 90,4 91,5
Кількість амбулаторно-поліклінічних 
установ 464 475 570 602 611

Ємність, тис. відвідувань за зміну на 
10000 населення 149,6 159,0 177,3 181,4 88,3

Кількість станцій швидкої допомоги 36 45 52 52 52
Кількість осіб, яким надана перша 
медична допомога, тис. на 10000 
населення

3440,6 2952,8 2718,5 2686,1 2702,1

Бюджет галузі забезпечується на 54,5% (2002 р.) При цьому структура витрат на 
охорону здоров'я така: 75,9% -  заробітна плата й енергоносії, 11,5% -  безпосередньо 
витрати на лікування хворого. Результат неефективного управління -  скорочення витрат 
на лікування хворого, з 2000 по 2003 рік вони зменшились в 1,5 рази. Фінансування 
охорони здоров'я одного мешканця області на рік складає 111 грн. (близько 20 дол. США), 
у той час як в Англії -$1213, Франції -  $1835, у США -  $2500 [12]. У цій ситуації заходи, 
спрямовані на економію коштів, а саме шляхом об'єднання, централізації лікувально- 
профілактичних установ, можуть ще більш погіршити ситуацію.

Складність економічних процесів, що протікають, розподіл повноважень управління 
на макро- і мезо- рівнях не дозволяє вирішити усі проблеми на рівні регіону. Зокрема, це 
стосується недосконалої законодавчої бази і системи наповнення бюджету. Однак пошук 
додаткових джерел фінансування може істотно змінити становище.

Ідентифікація економічної системи як соціально-ринкової припускає використання 
не тільки державних, але і залучених, а також власних коштів. Фінансування за 
допомогою залучення коштів включає благодійні внески населення, комерційного 
сектора, підтримку благодійними фондами, гранти вітчизняних і закордонних фондів, 
страхові внески (endowment) [13].

Залучені кошти протягом осташііх 20 років є основою розвитку соціальної 
інфраструктури розвитих країн, їх частка складає до 70% усіх фінансових надходжень [12].

Стимулювання використання притягнутих коштів особливо актуальне для сфери 
охорони здоров'я, де починає розвиватися багатоканальне фінансування (страхова 
медицина, система платних послуг, система взаємодопомоги у вигляді "лікарняних кас"). 
Розрахунки свідчать, що частка платних послуг реально дорівнює 2,3% бюджету охорони 
здоров'я, що катастрофічно мало.

У структурі позабюджетних надходжень 7% -  кошти страхових компаній, 25% -  
благодійні внески і пожертвування, 58% - платні послуги.

Зараз в області з лікувально-профілактичними установами співпрацює 14 страхових 
компаній. В умовах інтенсивного розвитку ринку страхових послуг (доходи страхових 
компаній у 2002 році порівняно з 1996 роком збільшилися в 10,8 рази), активне 
співробітництво може дати позитивні результати [9].

Конкретною формою управлінської технології, що дозволяє консолідувати зусилля і 
кошти держави, бізнесу і громадськості з метою розвитку соціальної інфраструктури є 
фандрейзинг (fundraising) -  діяльність із залучення й акумулювання фінансових коштів з
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різних джерел для реалізації соціально-культурних проірам, шо не мають, як правило, 
безпосередньої комерційної вигоди [12]. У цьому випадку управлінський вплив 
спрямований не тільки на фінансування витрат, але і на стимулювання економічної 
самостійності установ соціальної інфраструктури.

Наприклад, у процесі розвитку сфери культури, як показує досвід розвинутих країн, 
важливо регулювати оптимальне співвідношення структури доходів. Доходи від власної 
діяльності включають надходження від різних видів діяльності -  виставочної, освітньої, 
концертної тощо. Ця група доходів поділяється на некомерційну і прибуткову. 
Некомерційний виторг складається від реалізації квитків, проведення екскурсій, роботи 
студій і кружків.

Комерційна діяльність організацій соціальної інфраструктури в Донецькій області 
практично не розвинута. Ця діяльність пов'язана з реалізацією сувенірної продукції, 
наданням платних послуг, роботою "внутрішньої інфраструктури" (зупинок, кафе та 
інше), проведенням лотерей, конкурсів, аукціонів. Розвиток комерційної діяльності 
можливий за двома напрямками: створення при установах соціальної сфери бізнес- 
структур, що займаються підприємницькою діяльністю та надання своїх площ 
підприємницьким структурам з наступним відрахуванням відсотків від прибутку.

Особливої уваги заслуговує філантропічне (неприбуткове) підприємництво, 
засноване на пожертвуваннях.

Стабільне функціонування економіки регіону неможливе без розвинутої соціальної 
інфраструктури, яка залежить від розвитку всіх її складових. В умовах перехідного 
періоду, коли відбувається зміна співвідношення державних і ринкових механізмів 
регулювання, необхідно зосередити увагу на недоліках попереднього періоду, 
послідовності в усуненні деформацій.

Таким чином, дослідження показали, що:
-  основними джерелами фінансування соціальної інфраструктури є кошти державного 

бюджету, які забезпечують потребу менше ніж на 60%; при цьому частка витрат на її 
функціонування в бюджеті області зростає;

-  збільшення обсягу соціальних витрат бюджету області не привело до поліпшення 
ситуації в таких галузях як культура й охорона здоров'я, наслідком цього є зростання 
захворюваності по досить великій групі хвороб та низький культурний рівень 
населення.

Запропоновані напрямки поліпшення управління соціальною інфраструктурою на 
регіональному рівні пов'язані зі зменшенням гіпертрофованої ролі держави, посиленням 
ринкової складової, а саме:
-  стимулюванням партнерства соціальної сфери і бізнес-структур,
-  підвищенням конкурентоспроможності галузей соціальної інфраструктури у 

загальному господарському комплексі області,
-  використанням сучасних управлінських технологій з застосуванням закордонного 

досвіду (fundraising, endowment і т.п.)
-  координації цих процесів державними органами, особливо в сфері освіти, з 

врахуванням загострення демографічної ситуації.
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УДК 338.45:622 

Ш ар о в  О .І.

С У Ч А С Н И Й  С Т А Н  К О Н Ц Е Н Т Р А Ц ІЇ У В У Г ІЛ Ь Н ІЙ  П Р О М И С Л О В О С Т І
У К Р А ЇН И

Розглянуто стан та можливі напрямки розвитку The state and possible directions of
концентрації виробництва у вугільній concentration o f Ukraine’s coal production have
промисловості України. Запропоновано been reviewed. A classification o f levels and types 
класифікацію рівнів та видів концентрації of concentration of production has been
виробництва. Визначено рівень концентрації recommended. The level o f concentration in time
виробництва у часі та просторі. and space has been determined.

Головною стратегічною метою держави повинна бути її енергетична незалежність, 
яка гарантує національну безпеку. За роки незалежності приоритетним напрямком 
енергетичної стратегії України було забезпечення ефективного розвитку енергетичного 
сектору економіки. При цьому найважливішим є забезпечення держави паливно - 
енергетичними ресурсами, перш за все власними. Єдиним ресурсом, яким Україна володіє 
в достатній кількості є вугілля. Його роль в енергетичному балансі, незважаючи на 
конкуренцію з боку інших видів палива, залишається вирішальною. Розвитку видобутку 
вугілля в Україні приділяється значна увага. Починаючи з 1994 р. було прийнято три 
державні програми, які спрямовані на стабілізацію та підвищення ефективності роботи 
вугільної галузі.

Основними шляхами підвищення загальної ефективності діяльності вугледобувних 
підприємств є збільшення продуктивності праці та зниження собівартості, а засобами для 
досягнення цього є механізація та концентрація виробництва. Саме концентрація сприяє 
інтенсифікації розвитку виробництва форсуючи зміни технологічного укладу. Такий 
розвиток економіки не є чимось особливим. Цей шлях проходили після другій світовій 
війни Франція, Німеччина, Японія, а сьогодні проходять Китай, Південна Корея, країни 
Східної Європи. Ця стратегія міститься у концентрації наявних резервів виробництва на 
підприємствах, які визначають вектор розвитку галузі при активному впливі на ці процеси 
з боку держави та суспільства. Значною мірою це залежить від реалізації можливостей 
фінансових, людських, наукових та інших ресурсів, які є в державі.

Питанням концентрації виробництва у гірничодобувній галузі присвячено чимало 
наукових праць, але слід відзначити роботи А.С. Астахова, Л.Є. Каменецького, Ю.А. 
Чернегова [1], Ю.В. Буца [2], В.М. Михайлова [4] та інших. В існуючих дослідженнях 
йдеться про основні характеристики концентрації вугледобувного виробництва в умовах 
його розвитку. На жаль дослідженням концентрації в умовах реструктуризації галузі та 
зниження видобутку вугілля не було приділено достатньої уваги, хоча це є актуальним 
питанням сучасного розвитку вугільної промисловості України.

Різні визначення та надання різного сенсу поняттю “концентрація” в решті решт 
зводяться до одного -  зосередження факторів виробництва навколо одного виробничого
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центру. Концентрація має декілька форм і видів. Різні автори виділяють різні форми 
концентрації: в загальному виді -  організаційно-господарчу, заводську, технологічну і 
агрегатну [3], для вуглевидобувних підприємств -  концентрацію виробництва у просторі 
та у часі [1], у просторі, у часі та комбіновану [2], концентрацію вугільних підприємств, 
концентрацію робіт у часі, концентрацію робіт в очисних вибоях [4]. Тому, перш ніж 
аналізувати особливості концентрації у вугільній промисловості, слід систематизувати 
поняття концентрації стосовно вугледобувної галузі. На наш погляд необхідно визначати 
рівні та види концентрації. Класифікація концентрації виробництва у вугільній 
промисловості наведена на рис. 1.

Концентрація вугільного виробництва на рівні регіону визначається рухом капіталу, 
який спрямований на отримання прибутку від вугледобувної діяльності. Необхідною 
умовою процесу концентрації виробництва у просторі на цьому рівні є наявність 
необхідних факторів виробництва, перш за все покладів вугілля, а також енергії, людських 
ресурсів та інше. Цей процес характеризується прагненням зменшення витрат на 
виробництво вугілля за рахунок пошуку найбільш зручного для цього місця розташування 
підприємства, а також зосередженням виробництва на обмеженому просторі.

Рис.1 Рівні та види концентрації виробництва у вугільній промисловості

Концентрація у часі на рівні регіону визначається прагненням отримання 
максимального прибутку в найбільш короткий термін, що забезпечується темпами 
будівництва вугледобувних підприємств та строками освоєння проектних потужностей.

Концентрація вугледобувного виробництва на рівні держави характеризується 
зростанням капіталовкладень та збільшенням виробничих потужностей вугледобувних 
підприємств. Концентрація цього рівня пов’язана з прагненням суспільства скоротити 
витрати підприємств споживачів вугілля на його придбання, домагатися оптимальної 
рентабельності з точки зору суспільства. На жаль на сучасному етапі розвитку економіки 
України держава не в змозі забезпечити належний розвиток концентрації вугільного 
виробництва. За останні десятиріччя обсяги бюджетних капіталовкладень у вугільну 
промисловість зменшилися майже у 12 разів (рис.2), суттєво скоротились і загальні обсяги
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капіталовкладень. Причому тенденція скорочення обсягів капіталовкладень у вугільну 
промисловість України все ще продовжується. Це призвело до значного, майже у двічі, 
скорочення виробничих потужностей вугледобувних підприємств. Брак коштів не сприяє 
завершенню будівництва нових шахт загальною потужністю 8,7 млн. т на рік [6]. В цілому 
перевага віддається збільшенню виробництва вугілля без урахування рівня його 
рентабельності.

Приведено до гривні відповідно з рекомендаціями Мінстату та ФДМ від 25.01.1997 року 

Рис.2. Обсяги капіталовкладень у вугільну промисловість України

Концентрація у просторі на цьому рівні відбувається шляхом об’єднання, 
реструктуризації діючих шахт, а також будівництва нових потужних підприємств. У 2003 р. 
замість 18 холдінгових компаній та 6 виробничих об’єднань створено 21 унітарне державне 
підприємство. Це дозволило призупинити темпи скорочення видобутку вугілля, знизити 
собівартість та поліпшити фінансово-економічний стан більшості шахт. Якщо на початку- 
2003 р. були збитковими 90% шахт, то наприкінці року економіку 60% шахт вдалося 
збалансувати [6]. На жаль законсервовано будівництво 3 шахт загальною потужністю 6,6 млн. т 
на рік, а будівництво 2 шахт загальною потужністю 2,1 млн. т на рік здійснюється досить 
повільно.

Великі капітальні витрати на будівництво вугледобувних підприємств та висока 
вартість нового обладнання потребують більш ефективного використання існуючих 
основних засобів виробництва протягом всього терміну експлуатації. Концентрація робіт 
у часі потребує всебічного підвищення корисного робочого часу використання гірничих 
виробок та обладнання, інтенсифікації виробничих операцій у часі. На рівні держави 
концентрація у часі визначається інтенсивністю загального видобутку вугілля за 
відповідний час (рік, місяць, добу). З цієї точки зору динаміка середньомісячного 
видобутку вугілля яка подана на рис.З, свідчить про наявність відповідного резерву 
концентрації вугільного виробництва у часі.
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Рис.З Динаміка загального видобутку вугілля протягом року

Концентрація на рівні галузі супроводжується скороченням кількості та ліквідацією 
нерентабельних, головним чином дрібних, вугледобувних підприємств. В Україні в умовах дії 
трансформаційних перетворень за період 1980-2003 p.p. спостерігається значне зменшення як 
виробничих потужностей вугледобувних підприємств, більш ніж у 2 рази, так і загального 
обсягу видобутку вугілля -  у 2,4 рази. ГІри цьому за цей період призупинили роботу 152 
збиткові шахти, що становить майже половину від діючих у 1980 році (табл.1).

Таблиця 1
Кількість діючих шахт та темпи її скорочення по роках

Роки 1980 1985 1990 1995 2000 2003

Кількість діючих шахт 317 298 284 251 197 165

Темпи скорочення кількості'діючих 
шахт - 0,94 0,95 0,88 0,78 0,84

Індекси кількості діючих шахт 
(1980 -  1) - 0,94 0,90 0,79 0,62 0,52

Як видно із табл. 1 кількість діючих шахт скорочується значною мірою та досить 
швидкими темпами. При цьому відбувається суттєве зменшення обсягів видобутку 
вугілля, але на рис. 4 можна побачити, що до 1996 року зменшення обсягів видобутку 
вугілля відбувалося на фоні зменшення кількості діючих шахт, а починаючи з 1996 р. при 
продовженні зменшення загальної кількості діючих шахт, майже в однаковому темпі, 
спостерігається деяке збільшення обсягів видобутку вугілля. Це свідчить про поновлення 
процесів концентрації у вугільній промисловості України.
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Рис.4. Обсяги видобутку вугілля та кількість діючих шахт

Процес скорочення кількості діючих шахт пов’язаний з реструктуризацією вугільної 
промисловості визначається закриттям невеликих підприємств у зв’язку з відробленням 
промислових запасів у надрах або внаслідок нерентабельності видобутку вугілля. Цей 
процес все ще продовжується і можна припустити буде продовжуватися у найближчі 
роки. В 2002 р. тільки 20 шахт отримали прибуток, а інші 145 відпрацювали зі збитками. 
Тому, з метою попередження масової ліквідації шахт, особливу актуальність має допомога 
вугільній промисловості з боку уряду. Але питання рентабельності вуглевидобутку в 
зв’язку з ринковою трансформацією економіки України все більше приймають перше 
ступеневе значення.

Значним фактором концентрації на рівні галузі є зосередження видобутку вугілля на 
великих підприємствах з найбільш сприятливими умовами та низькою собівартістю 
вугілля. За величиною вугледобувні підприємства поділяються на великі, з видобутком 
вугілля більше 1 млн. т вугілля на рік, середні -  від 1.0- до 0,5 млн. т на рік та невеликі, які 
добувають менше 0,5 млн. т на рік. Слід відзначити, що вугільні шахти України 
переважно не дуже потужні, з річними обсягами виробництва вугілля менше 0,5 млн. т. 
Частка таких шахт складай а у 1990 році 59%, причому кількість зовсім невеликих шахт, 
тих які видобували на рік менше 0,25 млн. т вугілля становила у цьому році 21 % (рис.5).

У 2001 р. при загальному зменшенні кількості шахт частка невеликих вуглевидобувних 
підприємств зростає до 72%, причому частка шахт з видобутком вугілля менше 0,25 млн. т на 
рік складала більше половини (52%) діючих у цьому році шахт (рис.6).

Це відбувається за рахунок закриття шахт та вибуття виробничих потужностей на 
діючих вугледобувних підприємствах.

Важливим показником, який відображає стан концентрації на рівні галузі, є кількість 
великих вугледобувних підприємств. До таких підприємств відносять шахти з 
видобутком вугілля більше 1 млн. т на рік. Відомості про місце цих шахт у 
вуглевидобувній промисловості України наведені у табл. 2.
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Рис.5 Розподіл шахт України за видобутком вугілля у 1990 році (276 шахт)

Рис.6. Розподіл шахт України за видобутком вугілля у 2001 році (172 шахти)

Як можна побачити загальна кількість потужних шахт з видобутком вугілля більше 
1 млн. т на рік за період 1989-1996 p.p. скоротилась у 9 разів, а потім стала зростати і 
склала у 2001 р. 26 одиниць. Частка таких шахт від загальної кількості діючих 
вугледобувних підприємств при значному зменшенні у період 1989-1996 p.p. потім 
збільшилась і у 2001 р. майже досягла показника 1989 р. Цікаво розглянути обсяги 
видобутку вугілля великими шахтами. З табл. 2 видно що обсяг видобутку вугілля цими 
шахтами скоротився майже у 1,5 рази, з 66,1 млн. т до 42,1 млн. т, але їх частка у 
загальному видобутку вугілля зросла і вперше видобуток вугілля крупними шахтами 
склав більше половини всього видобутого в Україні вугілля.

Загальний стан концентрації вугледобувного виробництва на рівні галузі можна 
побачити на графіках Лоренца, простежуючи залежність частки видобутку вугілля і частки 
вугледобувних підприємств. На рис.7 наведено такі графіки станом на 1990 і 2000 роках.
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Таблиця 2
Динаміка зміни показників по шахтах з видобутком вугілля більше 1 млн. т на рік

Рік 1989 1990 1995 1 1996 1999 2000 2001

Кількість шахт з видобутком 
більше 1 млн. г вугілля в рік 45 37 15 5 16 22 26

Частка від загальної кількості 
шахт, % 15,6 13,4 6,0 2,1 7,8 11,2 15,1

Обсяг видобутку вугілля, млн. т 66,1 53,6 19,1 35,2 42,1

Частка від загального видобутку 
вугілля, % 38,8 34,5 23,4 44,1 51,6

Рис.7. Загальний стан концентрації вугледобувного виробництва у 1990 і 2000 роках.

Як можна побачити спостерігається тенденція посилення концентрації 
вугледобувного виробництва, крива Лоренца 2000 р. проходить значно вище кривої 1990 р. 
Це свідчить про те, що більший обсяг вугілля видобувається меншою кількістю шахт. Так, 
як що у 1990 р. 20% шахт видобувало 45% вугілля, то у 2000 р. 20% шахт видобувало вже 
63% вугілля, а 40% шахт видобували відповідно 68% і 82% вугілля.

Одним з характерних показників концентрації виробництва у часі на рівні галузі є 
середня продуктивність вугледобувних підприємств за рік та динаміка її зміни. Дані по 
шахтах України та динаміка змін цього показника за період 1965-2003 p.p. наведені на
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рис.6. Як можна побачити процес концентрації вуглевидобутку в Україні іде досить 
нерівномірно. Річна середня продуктивність вугледобувних підприємств змінюється за 
цей період від максимальної величини більше 600 тис. т у 1983 р. до мінімальної 300 тис. т 
у 1996 p., тобто більш ніж у 2 рази. З 1996 р. спостерігається збільшення середньої 
продуктивності однієї шахти з 300 тис. т до 450 тис. т, тобто у півтора рази. Змінюється і 
середня виробнича потужність однієї шахти (рис.6). У період 1975-1980 p.p. 
спостерігається значний її стрибок, у 1980-1990 p.p. відносна стабілізація, а починаючи з 
1990 р. зниження. Цікаво порівняти співвідношення середнього видобутку вугілля з 
середньою потужністю однієї шахти, що наведено на рис.7.

Рис.7 Динаміка зміни середньої потужності та продуктивності шахт України

Бачимо, що починаючи з 1973 р. відбувається поступовий, але постійний процес розриву 
між потужністю і видобутком, який набуває максимального значення у тому ж 1996 р.

Концентрація на рівні підприємства є найбільш важливою компонентою серед усіх 
рівнів концентрації. Саме на рівні підприємства безпосередньо реалізуються ресурси від 
ефективності використання яких обумовлюється ефективність видобутку вугілля в цілому.

Одним з показників концентрації у просторі на цьому рівні може служити кількість 
діючих вибоїв. На рис.8 видно, що кількість діючих вибоїв протягом останніх років 
систематично та досить швидко зменшується. Слід підкреслити, що загальне скорочення 
кількості діючих вибоїв складає більш ніж чотири рази, при тому що зменшення 
видобутку вугілля за цей час сталося тільки у 2,5 рази. Це свідчить про те, що на фоні 
зменшення загального видобутку вугілля певні процеси концентрації виробництва на рівні 
вугледобувних підприємств України все таки мають місце.

На рис.8 видно що скоротилася середня кількість вибоїв на одній шахті, більш ніж у 
два рази. Скорочення кількості вибоїв надає змогу більш ефективного використання 
наявної робочої сили як в вибоях, так і при виконанні інших допоміжних операцій, 
посилити нагляд за веденням робіт.
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Рис.8. Кількість діючих вибоїв на шахтах України

Зменшилася, але у меншому обсязі, і кількість діючих комплексних механізованих вибоїв 
(КМВ). В той же час частка КМВ відносно загальної кількості діючих вибоїв постійно зростала. 
Так, як що у 1980 р. вона складала 37%, то у 2000 р. вже 57%. В цілому це позитивний 
показник, оскільки добове навантаження на КМВ у 1,4-1,6 разів більше середнього.

Показником концентрації у часі на рівні підприємства може бути середній видобуток 
вугілля з вибою за добу. Динаміка цього показника за період з 1980 р. наведена на рис.9. З 
1985 р. він зменшується значною мірою, а з 1995 р. -  стійко зростає, але поки що не 
досягає набутих раніше значень. Це підтверджує поновлення процесів концентрації 
вугледобувного виробництва на рівні підприємства.

Рис.9. Середньодобове навантаження на вибій
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Окрім середнього навантаження на вибій, характерною ознакою посилення 
концентрації в вугільної промисловості є кількість вибоїв з великим добовим 
навантаженням, 1000 і більше тон на добу, та її зріст у часі (рис. 10).

Рис. 10. Кількість вибоїв з навантаженням 1000 і більше т/добу

Як бачимо на рис. 10 абсолютна кількість таких вибоїв до 1994 р. стрімко 
зменшувалась, а потім поступово почала збільшуватись не досягнув і половини кількості 
1980 р. Але відносна їх частка у загальної кількості діючих вибоїв має інші значення. Так, 
у 1980 р вибої, що видобували більше 1000 тон на добу складали 6.5% від загальної 
кількості діючих вибоїв. Потім їх частка зменшувалась, до 1,1% у 1994 p., а далі 
збільшувалась досягнув майже 10% у 2000 р.

Концентрація робіт на рівні вибою характеризується видобутком вугілля з 1 кв, м 
площини, яка виймається, тому вона залежить від фактичної продуктивності пласта. По 
мірі зростання рівня та удосконалення механізації очисних робіт поліпшуються техніко- 
економічні показники виїмкової ділянки і зокрема зростає продуктивність праці. Динаміка 
зміни середньої продуктивності праці робітників з видобутку вугілля показана на рис.11. 
Тут простежуються теж самі тенденції що й у інших показників. А саме, спостерігається
досить стрімке зменшення значень продуктивності до середини 90-х років, а потім
поступове зростання, причому як правило значення не досягають рівня 1980 р.

Концентрація у часі на рівні вибою характеризується фондом часу його роботи. Цей 
показник має два різних аспекти:

-  концентрація протягом тривалого періоду (тиждень, місяць, рік)
-  концентрація протягом короткого періоду (зміна, доба).
Концентрація протягом тривалого періоду залежить від параметрів організації робіт, 

а саме організації різних видів ремонтних, монтажних та підготовчих і обслуговуючих 
робіт, кількості не робочих днів, тривалості аварій, страйків.

Концентрація протягом короткого періоду залежить від тривалості знаходження 
робочих у вибої на протязі зміни та інтенсивності їх роботи. Витрати часу на переміщення 
з поверхні до місця роботи, зворотній шлях, попередній огляд вибою, підготовку до
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роботи, а також відсутність матеріалів, недостатня кваліфікація робочих та інше впливає 
на продуктивність роботи добувної зміни і веде до зменшення навантаження на вибій.

Рис. 11. Середня продуктивність праці робітників з видобутку вугілля

Викладені вище положення щодо стану концентрації у вугільній промисловості 
України свідчать про:

-  наявність великих резервів концентрації на всіх рівнях та за всіма видами,
-  необхідність розробки науково обґрунтованих напрямків концентрації

виробництва у вугільній промисловості з метою підвищення ефективності
функціонування окремих підприємств та галузі у цілому.
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УДК 336.67

П рокопенко В .І., Іщ енко M.I.

ВИ ЗН А Ч ЕН Н Я  ЕФ ЕК ТИ ВН О С ТІ ВЗАЄМ О ДІЇ П ІДП РИ ЄМ СТВ,  
О Б ’ЄД Н А Н И Х  ДО Т ЕХ Н О Л О ГІЧ Н О ГО  К О М ПЛЕКСУ  
З ВИ Д О Б У ТК У  Й П ЕРЕРО БКИ  РУДНОЇ СИ РО ВИ Н И

Запропоновано оцінку ефективності спільного 
функціонування підприємств за нормою 
рентабельності їх взаємодії. Систематизовано якісні 
оцінки взаємодії "Кривбасвибухпрому" з гірничо- 
збагачувальними комбінатами. Розглянуто 
формування витрат за окремими статтями , а також 
оптової ціни на продукцію, за якими норма 
рентабельності може бути підвищена.

The estimation of efficiency of joint operation of the 
entciprises, according to the rate of profitability of their 
interaction is proposed. Qualitative evaluations of the 
interaction between ''Kryvbassvzryvprorn'' and ore 
mining and processing enterprises are generalized. The 
costs formation at separate items is considered. 
Wholesale output prices by which the rate of 
profitability can be increased are analyzed.

У загальному, ефективність характеризує здатність приносити ефект, результативність 
процесу, проекту тощо, які визначаються відношенням ефекту, результату до витрат, що 
забезпечили цей результат. Якщо два підприємства мають спільне функціонування у одному 
'технологічному комплексі, то удосконалення їхньої взаємодії повинне приводити до 
поліпшення техніко-економічних показників функціонування кожного з цих підприємств.

Взаємодія підприємств має забезпечувати найкращі результати за найменших витрат 
живої та уречевленої праці. Тому економічна ефективність може бути прийнята як критерій 
оцінки ефективності взаємодії підприємств, яка розглядається. З одного боку, цей критерій буде 
враховувати продуктивність праці, тобто витрати живої праці, з другого, -  витрати ресурсів на 
виробництво продукції. Зростання продуктивності праці є лише іншим вираженням економії 
робочого часу. Напрямами зниження витрат виробничих ресурсів є суттєве зниження 
енергоємності процесів, матеріаломісткості, а також зростання фондовіддачі тощо. Досягнення 
вказаних цілей передбачає -трансформування організаційно-економічних відносин та 
господарського механізму, які визначають взаємодію підприємств [1, С. 508].

Враховуючи те, що інтегральним показником ефективності гірничо-збагачувального 
виробництва (як і іншого), який віддзеркалює вплив на неї продуктивності праці та витрат 
матеріальних ресурсів, може бути обрана норма рентабельності, ефективність взаємодії 
підприємств пропонується оцінювати за допомогою співвідношення норм рентабельності 
продукції, яка виробляється взаємодіючими підприємствами. Це співвідношення названо 
нормою рентабельності взаємодії, так як воно визначає обсяги прибутку одного з взаємодіючих 
підприємств, яка припадає на одиницю прибутку іншого підприємства. При цьому норма 
рентабельності взаємодії може мати відносний або процентний вимір. Серед двох 
взаємодіючих підприємств названу норму рентабельності взаємодії будемо розраховувати 
співвідношенням до рентабельності підприємства, яке виробляє і реалізує кінцеву продукцію. 
Воно є провідним саме це підприємство визначає умови господарювання інших підприємств 
технологічного комплексу. Оскільки гірничо-збагачувальний комбінат у технологічному 
комплексі видобутку й переробки рудної сировини є провідним підприємством, яке здійснює
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де PKBII , РГЗК -  відповідно норма рентабельності продукції, яка виробляється 
підприємством “Кривбасвибухпром” і гірничо-збагачувальним комбінатом.

Таблиця 1
Характеристика взаємодії підприємств, які складають технологічний комплекс

Норма
рентабельності

взаємодії
Вид взаємодії Сталість взаємодії Рівень економічної 

безпеки

0,9-1,1
0,7-0,9; 1,1-1,3 
<0,7: >1,3

узгоджений
обгрунтований
неузгоджений

надійна
кон’юнктурна
ненадійна

вищий
задовільний
незадовільний

Можливі оцінки взаємодії підприємств за нормою її рентабельності наведені в табл. 1. 
Наведемо деякі пояснення прийнятих економічних категорій. По-перше треба звернути увагу 
на те, що при розрахунку норм рентабельності взаємодії приймаються до розгляду лише норми 
рентабельності продукції основного виробництва (за якою підприємства взаємодіють). У той 
же час гірничі підприємства можуть виступати як суб’єкти підприємницької діяльності та 
заробляти кошти шляхом реалізації товарів та послуг, які є результатом іншої діяльності, а 
також від позареалізаційних надходжень.

При нормі рентабельності на рівні одиниці взаємодіючі підприємства узгоджують між 
собою операційні витрати на виробничі процеси і прибуток таким чином, щоб мати однакову 
рентабельність виробленої продукції. Такий вид взаємодії є сталим, оскільки планування й 
управління виробництвом за обсягами та у часі підприємства здійснюють узгоджено. Тому 
вони можуть мати найвищий рівень економічної безпеки. У цьому випадку суб’єкти 
господарської діяльності, які взаємодіють, захищені від конкуренції підприємств-монополістів, 
що передбачено договорами, несприятливих дій підприємств-постачальників і торгівельних 
організацій, нераціональної економічної і правової політики держави та інших чинників. 
Головними умовами для забезпечення економічної безпеки, що сприятиме надійній сталості 
взаємодії, буде оптимальне поєднання реально існуючих ринкових і державних економічних 
механізмів.

Обґрунтованість взаємодії при нормі її рентабельності 0,7-0,9 або 1,1-1,3 пов’язується з 
кон'юнктурним ставленням підприємств до господарських умов функціонування, які склалися 
в той чи інший час. Загалом підприємства взаємодіють відповідно до підписаних ними 
договорів, між підприємствами не існує суперечності щодо формування відпускних цін на 
продукцію, у цілому взаємодія здійснюється за умови стійкої ринкової рівноваги, але з огляду 
на раціональну форму господарювання підприємства іноді приймають рішення, які 
забезпечують вищий рівень прибутку, навіть якщо це рішення не сприятиме рентабельній 
діяльності інших підприємств. Тому норма рентабельності взаємодії може знизитися, хоча 
економічна безпека цієї взаємодії залишиться на задовільному рівні. Взаємодії, що 
розглядається, буде притаманна висока раціональність господарської системи, яка є керованою, 
з одного боку, збереженням сталості економічних відносин між підприємствами, з іншого, -  
бажанням використати кон’юнктурні можливості для нарощування свого прибутку.

За третім видом взаємодії передбачається, що рівень її рентабельності може бути меншим 
0,7 або більшим 1,3. В обох випадках ця взаємодія відзначатиметься неузгодженістю витрат на
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випуск кінцевої продукції, то норму рентабельності його взаємодії з Кривбасвибухпромом слід 
визначати за співвідношенням до рентабельності комбінату.

Виходячи з вищенаведеного, рентабельність взаємодії підприємства “Кривбасвибухпром 
(КВП)” з прничо-збагачувальним комбінатом (ГЗКом) (Рвз) пропонується розраховувати за 
виразом:
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виробничі процеси, які вони виконують, і відпускних цін на продукцію, що вони виробляють і 
реалізують. Кожне підприємство вирішує питання господарської діяльності, керуючись лише 
власними інтересами щодо формування прибутку та розвитку матеріальної бази. Господарська 
діяльність здійснюється за принципом особистої свободи управлінського персоналу, що 
призводить до ненадійного функціонування підприємства-партнера внаслідок невідповідного 
забезпечення виробничих умов (постачання виробничих запасів) з боку підприємства- 
постачальника. У цьому випадку рівень економічної безпеки підприємств можна вважати 
незадовільним. На кінцеві результати їх діяльності будуть впливати недобросовісна 
конкуренція підприємств-монополістів, непередбачувана дія підприємств-постачальників і 
торгівельних організацій, економічна політика держави, установ та інше, що дає змогу 
взаємодіючим підприємствам формувати прибуток за рахунок один одного.

Що стосується взаємодії підприємства “Кривбасвибухпром” з гірничо-збагачувальними 
комбінатами, то вона характеризується такою нормою рентабельності (дані 2002 року): 
ПівнГЗК— 0,76; ІнГЗК- 0,49, НКГЗК- 0,71; ПівдГЗК 0,79; ЦГЗК -  1,07. Виходячи з цих норм 
рентабельності слід зробити висновок, що взаємодія з Північним, Ново-Криворізьким та 
Південним комбінатами є обгрунтованою на рівні кон’юнктурної сталості і економічної 
безпеки, 1 Ієн-тральним - узгодженою і надійною, яка забезпечує вищий рівень економічної 
безпеки, Інгулецьким -  неузгодженою і ненадійною для формування прибутку 
Кривбасвибухпрому.

Економічну безпеку взаємодії підприємств підгримують заходи, яю оберігають 
підприємців від зовнішніх, внутрішніх, об’єктивних та суб’єктивних чинників, що призводять 
до збитків Головний засіб захисту полягає в управлінні ризиками щодо загрози втрати 
ресурсів, недоодержання доходу, додаткових витрат та інших чинників отримання 
непередбачених збитків.

Розглянемо, як формується рентабельність продукції гірничо-збагачу-вальних комбінатів 
і підприємства “Кривбасвибухпром”, що визначає рента-бельність їх взаємодії, та встановимо 
етапі витрат, за якими вона може бути підвищена. Спочатку оцінимо можливість збільшення 
витрат комбінаті в для збільшення прибутку КВПу. Дані для цієї оцінки (за 2002 р.) наведені у 
табл. 2.

Таблиця 2
Калькуляція в и тр ат  на розробку гірськи х  порід

Стаття витрат
ПівдГЗК ІнГЗК

руда,
грн./т

розкрив,
ірн./м3

РУДа,
грн./т

розкрив,
грн./м3

1. Прямі матеріальні витрати 0,74 0,92 0,72 0,86
2. Прямі витрати на оплату' 0,14 0,52 • 0,14 0,22

праці
3. Інші прямі витрати . 7,65 10,09 6,19 7,84
4. Послуги Кривбасвибух 0,74 2,28 1,11 1,48

прому
5. Загальновиробничі змінні 0,37 1,07 0,49 0,92

витрати
6. Загальновиробничі постійні 0,70 0,65 0,33 0,25'

витрати
Всього 10,34 15,53 8,98 11,57

Передусім слід зазначити, що гірничо-збагачувальний комбінат може впливати на 
прибуток і рентабельність продукції КВПу за рахунок витрат на вибухові роботи. Ці 
послуги складають на ПівдГЗКі та ІнГЗКі для руди 0,74-1,11 грн./т (відповідно
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комбінатам 7,2-12,4% собівартості видобутку руди), розкриву -  2,28-1,48 грн./м3 ( 14,7- 
12,8%). Відносна частка витрат, що розглядаються, свідчить про їх незначну величину в 
сумарних витратах на розробку руди і розкриву. Якість підривання гірських порід істотно 
впливає на продуктивність технологічного устаткування та виробничі витрата для 
наступних після вибухових робіт процесів виймання, відвантаження, транспортування та 
подрібнення гірських порід у кар’єрі Тому ці витрати можна було б збільшити, оскільки 
це збільшення буде компенсовано зниженням витрат на наступні виробничі процеси, якщо 
вони здійснюватимуться за умови вищої якості подрібнення гірської маси. Таким чином 
можуть бути знижені витрати на паливо, електроенергію, запасні частини, допоміжні 
матеріали, сировину тощо, які загалом зумовлюють біля 70 % собівартості сирої руди і 
розкривних порід. Разом з тим слід відзначити, що підвищення якості подрібнення руди 
на процеси подальшої її переробки (збагачення) практично не впливатиме

Аналогічним чином розглянуто вплив витрат для проведення масових вибухів на 
рентабельність продукції гірничо-збагачувальних підприємств. Про-аналізовано структуру 
витрат у гірничому цеху № 2. В грудні 2002 р. всього було підірвано 1930 тис. м3, у тому 
числі 1432 тис. м3 на Інгулецькому ГЗКі та 498 тис. м3 -  Південному. Витрати за деякими 
статтями (на спецодяг, матеріали, спецхарчування, заробітну плату сторожів, медичний 
одяг, навчання, зв’язок) складають 0,01-0,05% виробничої собівартості продукції. Із 
аналізу звітних даних витікає, що собівартість підривання гірських порід на кар’єрах 
практично зумовлена прямими витратами на вибухові роботи, при цьому 89-94 % 
собівартості складають прямі матеріальні витрати. Саме за рахунок цих витрат можна 
підвищувати рентабельність продукції КВПу На Південному ГЗКі витрати на придбання 
вибухових речовин дорівнюють 1,41 грн /м3 (67,1% собівартості підривання), у той же час 
на Інгулецькому ГЗКі вони складають 2,65 грн./м’ (79,2%). Інші витрати на вибухові 
засоби, допоміжні матеріали і технічні засоби вибуху на комбінатах, що розглядаються, за 
сумою майже не відрізняються між собою і складають 0,46-0,48 грн./м3. Враховуючи 
низьку собівартість продукції збільшена заробітна плата робітників гірничого цеху, які 
займаються вибуховими роботами на кар’єрі ПівдГЗКу, -  0,05 грн./м3 (2,7%) у порівнянні 
з 0,02 грн./м3 (0,6%) на кар’єрі ІнГЗКу. Відповідно до витрат за іншими статтями шляхи 
істотного підвищення рентабельності продукції вибухових робіт не такі очевидні і 
зрозумілі та потребують ретельного обгрунтування.

Звичайно, що скельні породи на кар’єрах ПівдГЗКу і ІнГЗКу за міцністю, 
тріщинуватістю та іншими фізико-механічними властивостями зумовлюють різну 
ефективність вибухового подрібнення. На кар’єрі ІнГЗКу породи є дуже міцні, монолітні 
й водонасичені, що призводить до необхідності використання дорогих • (водостійких) 
вибухових речовин і збільшення їх витрати. Для цих порід можна запропонувати інші 
вибухові речовини та засоби висадження скельного масиву, що призвело б до підвищення 
якості висадженої гірської маси за ступенем подрібнення і зниження питомих витрат на 
цей процес. Багато технологічних і організаційних показників виробництва масових 
вибухів, а в результаті, їх економічна ефективність залежить від параметрів мережі 
вибухових свердловин, конструкції заряду, їх відповідності технічному проекту вибуху та 
передовому досвіду інших підприємств і науковим рекомендаціям. Бурові роботи виконує 
самостійно гірничо-збагачувальний комбінат, і його рішення питань з оптимізаціі 
технології та організації масових вибухів не завжди збігаються з рішеннями 
Кривбасвибухпрому в цьому напрямі.

Одним із шляхів зниження операційних витрат для технологічного комплексу 
видобутку і переробки рудної сировини на Інгулецькому ГЗКі є зниження витрат за 
статтею “Сировина”, за якою комбінат отримує подрібнену гірську масу у вигляді
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розкривних порід та залізної руди. З цією метою знижується відпускна ціна на товарну 
продукцію, яку реалізує гірничий цех КВП. Витрати на 1 грн товарної продукції для 
виробництва масових вибухів на ІнГЗКі складають 96,6 коп., на ПівдГЗКі -  85,0 коп. У 
цілому по гірничому цеху -  93,3 коп., що обмежує рентабельність його продукції на 
низькому рівні -  7,2 %.

З виконаного аналізу можна зробити висновок про те, що економічна ефективність 
виробництва масових вибухів у криворізьких кар’єрах не повинна залежати від гірничо- 
геологічних умов залягання родовища та фізико-механічних властивостей гірських порід, що 
підлягають підриванню, а вона має визначатися технічними, технологічними та 
організаційними рішеннями щодо проведення вибухових робіт, які прийматимуться за умови 
забезпечення високого рівня рентабельності взаємодії гірничо-збагачувального комбінату і 
підприємства “Кривбасвибухпром” Тому обидва підприємства будуть підвищувати 
рентабельність своєї продукції не за рахунок рентабельності продукції партнера, а шляхом 
удосконалення їх взаємодії на базі поліпшення технологічних й організаційних умов, а також 
економічних показників виробничих процесів одне одного У результаті чого буде 
підвищуватися рентабельність продукції кожного із взаємодіючих підприємств.

Взаємодія підприємств має сприяти зниженню витрат на виробництво продукції 
шляхом забезпечення більш сприятливих умов роботи технологічного устаткування, 
підвищення якості продукції, виконання тих самих виробничих процесів з меншими 
витратами

Створюючи один одному кращі умови роботи, меншу собівартість продукції, 
підприємства досягають більшого прибутку. У такому разі зниження операційних витрат 
на продукцію, послуги буде доцільним та бажаним кожному з підприємств, які 
взаємодіють. Таким чином стає вигідним вкладання коштів не в альтернативні варіанти 
господарювання, а у розвиток виробництва як на своєму підприємстві, так і на 
підприємстві партнера.

Підприємство, у результаті реалізації продукції, має повернути виручку (В) у такій сумі:
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де ПВ -  прямі матеріальні та інші витрати;
ЗВ -  загальновиробничі витрати,

ЗП -  прямі витрати на оплату праці;
ВА -  амортизаційні відрахування;
П -  прибуток підприємства від звичайної (основної) діяльності ;
ПМ -  прямі матеріальні витрати за вартістю придбаних засобів- виробництва (минулої
уречевленої праці) ,
т| -розм ір податку на додану вартість.

Виходячи з виручки визначається оптова ціна на продукцію підприємства за 
виразом: Цв = B/Qp , де Qp -  обсяг реалізації. Після погашення всіх витрат на 
виробництво і реалізацію продукції і сплати податків на балансі підприємства 
залишаються кошти, сума яких може бути визначена наступним чином:

Після сплати податку на прибуток підприємство на розрахунковому рахунку матиме 
кошти v сумі:
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де Рв.п -  рентабельність виробництва, яка формується за процесом, що розглядається;
Св.п -  витрати на виробничий процес;
Ов.п -  обсяг робіт за виробничим процесом.

Якщо виконання виробничого процесу передано іншому підприємству, то це 
підприємство має компенсувати юридичній особі, яка передала йому виробництво 
процесу, втрату прибутку у розмірі Рв.п Св.п Ов.п . Це може бути досягнуто за рахунок 
зниження ціни на продукцію бурових і вибухових робіт, а отже, внаслідок зниження 
собівартості вказаної продукції СБВР, яка дорівнює сумі Сб+Свиб . Ціна на підірвану 
гірську масу встановлюється з огляду на її рентабельність та приймається відповідно 
величині (Сб+Свиб) (1+Рв.п). У той же час при визначенні ціни треба ураховувати 
податки, які сплачуватиме підприємство з видобутку та переробки рудної сировини. 
Прибуток цього підприємства зменшується за виразом Рв.п Св.п Ов.п (1-ПП). На 
величину Рв.пСв.п ПП підприємство “Кривбасвибухпром” повинне знижувати оптову 
ціну на свою продукцію. При витратах менших (Сб+Свиб)(1+Рв.п) та незмінній сумі 
прибутку рентабельність гірничо-збагачувального комбінату буде зростати.

За результатами досліджень зроблені наступні висновки.
1. Ефективність взаємодії підприємств пропонується оцінювати за допомогою 

відношення норм рентабельності продукції, яка виробляється взаємодіючими
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де ПП -  податок на прибуток
Ефективність стимулювання підприємств зі створення один одному сприятливих 

умов для розвитку виробництва досліджена аналітичним шляхом. З цією метою 
розглянуто наступний приклад Гірничо-збагачувальний комбінат сприяє створенню 
підприємству “Кривбасвибухпром” фондів для розвитку матеріально-технічної бази, 
погоджуючись на вищу ціну на подрібнену гірську масу. Внаслідок цього зростає виручка 
(доход) від реалізації гірської маси комбінату. Оскільки сумарні витрати на продукцію 
КВП не змінюються, то підвищення доходу може бути встановлено за виразом:

де ПГЗК , ЦКВП - відпускна ціна підірваної гірської маси, яка прийнята відповідно ГЗКом 
і КВПом;
Ор -  обсяг підірваної гірської маси (руди та розкриву).

В результаті підвищення доходу на величину ДДКВП підвищується прибуток КВПу. 
Це підвищення дорівнює:

Деяка незначна частина прибутку АПКВІТ спрямовується на соціально-культурні 
заходи, але переважна частина призначена для розвитку основного виробництва (вибухові 
речовини, вибухові засоби, устаткування для вибухових робіт тощо). Приймемо цю 
частину у розмірі АПКВП (3, де (3 -  частка додаткового прибутку, яка спрямована на 
розвиток основного виробництва На суму АПКВП (3 коштів можуть бути виконані роботи 
з удосконалення техніки, технології та організації вибухових робіт, що у підсумку приведе 
до зниження прямих матеріальних та інших витрат. У виразі для розрахунку виручки В як 
результат цих робіт зменшується величина витрат ПВ. Інші величини у цьому виразі 
залишаються незмінними, тому КВП може реалізувати підірвану масу за меншою ціною, а 
ГЗК скоротить витрати на оплату цієї продукції.

Якщо прибуток розподіляти за кожним виробничим процесом, то прибуток, який 
формується за тим чи іншим процесом, може бути визначений за формулою:
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підприємствами. Це відношення названо нормою рентабельності взаємодії, так як воно 
визначає величину прибутку одного з взаємодіючих підприємств, яка припадає на 
одиницю прибутку другого підприємства. За даним критерієм оцінки для формування 
прибутку Кривбасвибухпрому взаємодія з Північним, Ново-Криворізьким та Південним 
комбінатами є обґрунтованою на рівні кон’юнктурної сталості і економічної безпеки. 
Центральним -  узгодженою і надійною, яка забезпечує вищий рівень економічної безпеки. 
Інгулецьким -  неузгодженою і ненадійною.

2. Економічна ефективність виробництва масових вибухів у криворізьких кар’єрах 
не повинна залежати від гірничо-геологічних умов залягання гірських порід, що 
підлягають підриванню, а має визначатися рішеннями щодо проведення вибухових робіт, 
які слід приймати за умови забезпечення високого рівня рентабельності взаємодії 
підприємств. У такому разі вони будуть підвищувати рентабельність своєї продукції не за 
рахунок рентабельності продукції партнера, а шляхом поліпшення економічних 
показників та технологічних й організаційних умов виробничих процесів одне одного, у 
результаті чого буде підвищуватися рентабельність продукції кожного із взаємодіючих 
підприємств.

3. Якщо виконання виробничого процесу передано іншому підприємству, то це 
підприємство має компенсувати гірничо-збагачувальному комбінату, який передав йому 
виробництво процесу, втрату прибутку у розмірі, що дорівнює добутку рентабельності 
продукції комбінату на витрати для виробництва цього процесу. Кривбасвибухлром має 
забезпечити компенсацію за рахунок зниження ціни на продукцію бурових і вибухових 
робіт, а отже, шляхом зниження собівартості висадженої гірської маси.
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УДК 658.589 

М ете л ен к о  Н .Г .

Ф У Н К Ц ІО Н А Л Ь Н А  С У Т Н ІС Т Ь  ТА М О Д Е Л Ю В А Н Н Я  М Е Х А Н ІЗ М У
У П Р А В Л ІН Н Я  ІН Н О В А Ц ІЙ Н О Ю  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ю  П ІД П Р И Є М С Т В

На базі аналізу підходів до поняття управління On the basis o f the analysis of approaches to the
інноваційною діяльністю доводиться його notion of innovative activity management, its
функціональна сутність, а також досліджуються functional nature is proved. The possibilities of
можливості побудови механізму управління modeling a management mechanism of the
інноваційною діяльністю промислових підприємств industrial enterprises' innovative activity on a
на системній основі. system base are investigated.

Перспективи розвитку й удосконалення промислового виробництва в сучасних умовах 
не можуть розглядатися поза тісним зв’язком з інноваційною діяльністю підприємств, тому 
що саме ця діяльність є основним чинником конкурентоспроможності виробництва. У цьому 
зв’язку актуальним представляється теоретичне осмислення основ управління інноваційною 
діяльністю з позиції її використання для управління внутрішнім господарським механізмом 
підприємств відповідно до вимог економіки.

Більшість дослідників [1,2,3] вважають, що управління інноваційною діяльністю 
підприємств -  це забезпечення створення і впровадження у виробничих умовах розвинутих 
засобів праці, прогресивних предметів праці і технологій, нових видів продукції, своєчасного 
й ефективного використання досягнень науково-технічного прогресу. Безумовно, це визначає 
загальний векггор управління інноваційною діяльністю, однак не розкриває достатньою 
мірою його зміст, характер і засоби здійснення процесів. У дослідженнях же, більшою мірою, 
знаходить висвітлення теорія управління виробництвом взагалі.

Слід зазначити, що виробництво в цілому та інноваційна діяльність, зокрема, володіють 
деякими загальними ознаками. Мета виробництва тісно пов’язує управління виробництвом як 
управління взагалі і управління інноваційною діяльністю як один з видів управління 
виробництвом в силу того, що воно виконує специфічну функцію, яка забезпечує 
виробництво. Саме в силу наявності цієї функції доцільно націлити дослідження на 
управління інноваційною діяльністю.

Існують різні думки щодо поняття "управління виробництвом". Деякі дослідники [4] 
розглядають його з позиції системного підходу, інші -  як суспільні відносини.

Так, особливістю системного підходу є розробка і використання засобів, що дозволяють 
формувати і досліджувати цілі та функції систем управління. На первісному етапі методики 
формування і дослідження цілей були засновані на зборі й узагальненні досвіду фахівців, 
однак на результати таких досліджень впливав суб’єктивний фактор. Тому почали розробляти 
методики, засновані на філософських концепціях, які гарантували повноту структуризації з 
урахуванням прийнятої концепції. Першою методикою, в основу якої була покладена 
філософська концепція, була методика, заснована на двоїстому визначенні системи 
О.І Уйомова і розвинута Б.Д.Кошарським [5]. О.І.Уйомов визначає структуру системи через 
властивість (G), яку повинне задовольняти системоутворююче відношення (J). І навпаки, 
системоутворююче відношення встановлюється з властивостей об’єктів, що складають 
сутність системи. У роботах Б.Д.Кошарського було показано, що цим двом визначенням 
відповідає два способи представлення системи управління:
1) процедурне -  як безлічі об’єктів (N), на яких реалізується раніше визначене відношення 

(J) з фіксованими властивостями (Gj), причому якщо системоутворююче 
співвідношення визначене в часі, то це представлення відповідає структуризації 
системи за циклом управління (планування, регулювання, облік і ін.);
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2) факторне -  як безлічі об’єктів (N), що володіють раніше визначеною властивістю (Gn) з 
фіксованими між ними відносинами (J), при цьому можуть бути виділені такі складові 
як основне виробництво, допоміжне виробництво, матеріально-технічне забезпечення 
та інші об’єкти управління на підприємстві.

Б.Д. Кошарський довів, що кожний з цих способів окремо не дає повного опису 
системи управління. Для виявлення системних особливостей конкретного підприємства 
необхідно один спосіб опису доповнювати іншим, двоїстим йому, тобто тільки спільне 
використання процедурного і факторного розчленовувань системи дозволяє забезпечити 
повний аналіз задач управління.

Безумовно, кожний з підходів має право на існування. Не можна не погодитись з тим, що 
управління розглядається як упорядкування складної динамічної системи, яка носить характер 
цілеспрямованого регулювання цієї системи відповідно до діючих закономірностей. З іншого 
боку, управління являє собою складну сукупність суспільних відносин. Найбільш 
конструктивною є позиція, яка визначає управління виробництвом як цілеспрямований вплив 
на колективи людей для організації і координації їхньої діяльності в процесі виробництва Адже 
у виробництві окремі види робіт, що виконують люди, поєднуються в один комбінований, 
погоджений процес праці, і це здійснюється за допомогою виконання відповідних 
управлінських рішень, які організують діяльність Таким чином, управління виробництвом 
необхідно розглядати як з позиції системного підходу, так і як суспільні відносини.

Існують також два підходи до управління виробництвом -  організаційний і 
функціональний. В силу того, що для забезпечення дійсно повноцінного узгодження праці 
людей у виробництві потрібно виконання цілого комплексу управлінських функцій, можна 
зробити висновок про функціональну сутність управління. Працівники, які здійснюють 
інноваційну і науково-технічну діяльність у визначеній якості окремої праці, беруть участь у 
загальному виробничому процесі. Отже, їхня праця не може бути не погодженою із працею 
інших учасників цього процесу і виникає потреба в управлінні інноваційною і науково- 
технічною діяльністю, яка за аналогією з управлінням виробництвом, повинна виконувати 
комплекс функцій. Об’єктом дії цих функцій є не виробництво взагалі, а та його частина, яка 
стосується його підготовки, тобто до створення, упровадження, забезпечення використання в 
ньому досягнень науково-технічного прогресу Тобто, від того наскільки правильно визначені 
функції, більш точно розкриваються їхні причинно-наслідкові зв’язки і зв’язки управління 
інноваційною і науково-технічною діяльністю з іншими процесами управління, які мають 
місце у виробничій системі.

Виходячи із сучасних вимог, запропонованих до управління [6], і умовам забезпечення 
безперервності й ефективності виробничого процесу, можна сказати, що загальними для 
усіх видів управлінської діяльності є наступні функції: планування, організація,
регулювання, облік і контроль, мотивація. Так як інноваційна і науково-технічна діяльність 
у виробництві здійснюється не автономно, то важливо, щоб забезпечувалась єдність 
управління виробництвом і інноваційною діяльністю у виробництві. Це обумовлює єдність 
їх загальних управлінських функцій.

Планування задає параметри функціонування виробництва, його частин і їхнього 
пропорційною розвитку. Організація здійснює зв’язок усіх сторін виробництва і тих заходів і 
засобів, які знайшли відображення в планах підприємства. Як би якісно не були виконані ці 
функції, необхідна постійна робота з досягнення стійкості усієї виробничої системи відповідно 
до встановленого на попередніх етапах управління її параметрами, підтримці необхідного 
ритму процесів у виробництві, вирівнюванню усіх відхилень від заданих параметрів, тобто 
також потрібне постійне виконання функцій регулювання всіма цими процесами.

Масштаби функції регулювання деякі автори обмежують тільки діяльністю з вирівнювання 
систем у випадку відхилення їх від заданих параметрів. Наприклад, говориться, що регулювання 
полягає в досягненні такої діяльності системи, при якій вирівнюються усі відхилення стану 
виходу її від заданого значення цього стану, тобто від норми, чи те, що регулювання є
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об’єктивною функцією управління, за допомогою якої досягається необхідний стан 
упорядкованості та стійкості системи виробництва у випадку відхилення від заданих параметрів.

Звичайно, у реальному управлінні виникають відхилення від планових завдань, термінів 
виконання робіт, графіків, порушуються зв’язки між елементами системи. В усіх цих випадках 
потрібне оперативне втручання в роботу, внесення в неї коректив, за допомогою чого 
параметри, які відхилилися від нормального стану, системи знову досягають своїх колишніх 
норм. Але в практиці управління є чимало прикладів і того, що система функціонує 
ефективніше тоді, коли функція регулювання працює не тільки на усунення, а більше на 
попередження відхилень від заданих параметрів. Наприклад, для виробництва надійніше буде 
попередній зрив терміну постачань матеріалів, ніж усунути потім наслідки цього зриву. На 
необхідність виконання випереджуваних дій на етапі реалізації функції регулювання вказують 
багато авторів. Немаловажним є і регулювання процесом удосконалення парамегрів системи в 
зв’язку з виявленням їі нових резервів. В даному випадку виявляється дія, що примушує 
систему змінювати свої параметри. Усе це виконує функція регулювання

В окрему загальну функцію необхідно виділити облік і контроль. Контроль починається з 
контролю планування і закінчується зіставленням фактично досягнутих результатів заданим 
цілям. Тому варто погодитися з думкою тих авторів, які вважають, що контроль є процес 
безупинного зіставлення фактичного стану функціонування системи з заданими цілями і 
критеріями. Таке зіставлення дозволяє одержати дані про дійсний стан роботи та у випадку 
відхилення від заданого рівня оперативно скоршу вати його шляхом застосування відповідних 
заходів.

Органічною частиною функції контролю є облік, хоча в окремих класифікаціях облік 
виділений у самостійну загальну функцію Однак лише поєднання контролю й обліку створює 
єдиний процес управлінської діяльності, націленої на систематичний аналіз і відображення 
фактичного стану діяльності. Тільки за допомогою збору, нагромадження й узагальнення 
інформації про результати діяльності можна з’ясувати її стан і зіставити з заданим, тобто 
здійснити контроль. Таким чином, облік є вихідним пунктом контролю і виступає як засіб його 
здійснення.

Забезпечення погодженого функціонування виробничої системи і її частин, їхньої 
ефекгивності припускає зацікавленість учасників виробничого процесу в перебуванні 
відповідних цим задачам рішень. Для цього необхідний облік і реалізація мотивів, якими 
визначається ставлення людей до праці, направляється й активізується їхня діяльність. 
Процеси, мотивації повинні бути цілеспрямованими, регульованими, тобто керованими. Звідси, 
мотивація поводження людей у виробництві виявляє себе як цілком самостійна загальна 
функція управління, властива всім стадіям виробничого процесу і всім його рівням.

В умовах ринку особливе значення набуває маркетингова діяльність. На даний час за 
допомогою маркетингової діяльності визначаються цілі та задачі підприємств із зростання 
прибутку, обсягу виробництва і збуту, ринку, змінюється чи підтримується рівень попиту і т.п. 
Таким чином, маркетинг стає однією з найважливіших стадій формування цілей і задач 
підприємства, тобто по суті виконує функцію передпланового прогнозу, будь це на етапі 
планування виробничо-господарської діяльності взагалі, розробки бізнес-планів чи 
стратегічного планування. Тому представляється правильним у класифікації функцій 
управління виділяти не просто функцію планування, а функцію маркетингу і планування. 
Аналіз указує на те, що жоден план без маркетингових досліджень сучасними підприємствами 
не розробляється. Особливу роль грає маркетинг при прийнятті рішень, пов’язаних з 
інноваційною і науково-технічною діяльністю.

У своєму динамічному стані взаємодію функцій можна розглядати як деяку безліч 
зв’язків, що забезпечують процес управління, і певним чином формалізованих. У такому розрізі
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дія функцій підходить під поняття дії системи, отже, відносячи усе до інноваційної і науково- 
технічної діяльності, можна говорити про систему управління цією діяльністю. Практика 
управління показує, що найбільш складним завданням є не сам набір елементів системи, а 
досягнення порядку їхньої дії, що і є основним завданням дослідження. Наприклад, планування 
інноваційної і науково-технічної діяльності без обліку її ефективності може відображати її 
кількісні характеристики, але не якісні і тим явно знижується можливість отримання 
найкращого результату. Оплата праці, не зв’язана з обсягами продукції чи ефективністю, не 
стимулює належною мірою фахівців у розробках, що забезпечують повною мірою потреби 
ринку цією продукцією і не сприяє створенню її як конкурентоспроможної і високоефективної 
Так, може бути вироблена велика кількість продукту, що не користується попитом, бути 
високою оплата праці при зниженні ефективності розробок У більшості випадків це 
відбувається тому, що процеси, які складають зміст однієї і тієї ж системи, регулюються 
автономно як окремо узяті, а не тісно взаємодіючі один з одним.

Звідси випливає, що управління інноваційною і науково-технічною діяльністю може бути 
представлене у вигляді процесів, взаємопов’язаних у одне ціле, у систему Отже, це управління 
являє собою детерміновану модель, упорядкування якої повинно відбуватися на основі єдиної 
мети і спрямованості інноваційної і науково-технічної діяльності в системі виробництва 
Принципова схема моделі управління представлена на рис. 1.

Рис. 1 Принцпова схема побудови і дії механізму управління науково-технічним прогресом

Особливе місце в механізмі управління повинна займати оплата праці, що є однією з 
найважливіших складових функції мотивації, тому що вона забезпечує матеріальну 
зацікавленість фахівців у кращих результатах роботи. Для фахівців -  це оплата за число й 
ефективність розробок. Виконуючи таку роль, оплата виступає як необхідна ланка 
механізму управління інноваційною і науково-технічною діяльністю підприємств.

Виконання економічних функцій із приводу управління інноваційною і науково- 
технічною діяльністю вимагає методологічного і методичного забезпечення його процесів 
у вигляді різного роду рекомендацій, вказівок, наявність економіко-математичних 
моделей і методик оцінки економічних показників результатів діяльності підрозділів, що 
займаються інноваціями і т.п.

І це має своє місце в механізмі управління. Управління повинне бути певним чином 
організаційно оформлено, інакше воно втрачає зміст цілого, системи, а його елементи
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(функції) -  цілеспрямованої взаємодії. Роль такого організаційного початку виконують 
функції організації і регулювання. Реалізація функції організації припускає встановлення 
суб’єктів управління, тобто встановлення структурних підрозділів, як виконавців науково- 
технічних заходів, і окремих виконавців в особі працюючих у цих структурах фахівців, 
розробку схем взаємодії між структурами і виконавцями.

Усі включені в економічне й організаційне управління елементи, звичайно діють так, 
щоб забезпечити очікуваний підприємством результат від даного виду діяльності. Таким 
чином, з урахуванням всіх елементів, що складають економічне й організаційне 
управління, можна побудувати схему механізму управління інноваційною і науково- 
технічною діяльністю підприємств (рис. 2).

Управління за розробленою схемою буде чітко визначати порядок дії усіх функцій і 
засоби їхньої реалізації і вже на стадії вироблення загальних для підприємства стратегій 
дозволить виконавцям інноваційної і науково-технічної діяльності реалізувати її на 
системній основі, тобто тільки розробка цілісної концепції управління підприємством 
дозволить забезпечити ефективне управління інноваціями, основним принципом якого є 
випуск конкурентоспроможної продукції.

Рис. 2 Структурна схема побудови механізму управління інноваційною та науково- 
технічною діяльністю на промислових підприємствах
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Інноваційна і науково-технічна діяльність у виробництві здійснюється не автономно, 
а у взаємозв’язку з усіма видами діяльності, властивими виробничій системі. Звідси 
важливо, щоб забезпечувалась єдність управління виробництвом і управління 
інноваційною та науково-технічною діяльністю у виробництві Це обумовлює єдність їх 
загальних управлінських функцій
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УДК 339.924.003.13

Д ем чук  H .I., Є рм ош кіна О .В.

ВИ БІР Н А П РЯМ К ІВ ЗО В Н ІШ Н Ь О Е К О Н О М ІЧ Н О Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І  
П ІД П Р И Є М С Т В А  НА О С Н О ВІ Ф О РМ У ВА Н Н Я  О П Т И М А Л ЬН О ГО

Н А БО РУ РИ Н КІВ

Розглядаються підходи до вдосконалення 
•зовнішньоекономічної діяльності підприємства, до 
формування набору ринків, на яких діє 
підприємство. шляхом застосування моделі 
динамічного програмування з виокремленням 
зовнішньоекономічної складової базових 
характеристик ринку.

The approaches to the improvement of the foreign 
economic activity of an enterprise and to the 
formation of a set of markets, on which the enterprise 
acts, are considered by using the model of dynamic 
programming with a greater emphasis on the foreign 
economic activity component as one o f the basic 
characteristics of the market.

В умовах відкритої економіки та розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняні підприємства мають можливість вибору постачальників товарів та послуг, 
трудових ресурсів, залучених коштів, які необхідні для розвитку виробничої діяльності; 
реалізації товарів, робіт та послуг на тих ринках, де очікується більший прибуток. Крім 
того, підприємства мають право розміщувати тимчасово вільні фінансові ресурси, 
реалізовувати або передавати в оренду майно, права власності та ін. Обраний 
підприємством напрямок участі в тому чи іншому ринку визначає рівень власного та 
позикового капіталу і впливає на ефективність функціонування підприємства та 
результати його зовнішньоекономічної діяльності.

В процесі своєї діяльності підприємство приймає участь у різних ринках, 
виступаючи при цьому як покупцем товарів, послуг, ресурсів, так і їх продавцем. Тобто в 
процесі своєї діяльності підприємство приймає участь у ринку товарів та послуг, ринку 
факторів та фінансовому ринку [1,2]. При цьому однією з основних задач є вибір таких 
ринків, на яких підприємство отримає найбільший прибуток або найменший збиток.

Аналіз діяльності вітчизняних підприємств засвідчує [3,4,5], що при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності зазвичай оцінюється кінцевий результат від участі в 
тому чи іншому ринку, а попередня оцінка управлінських рішень, спрямованих на 
формування оптимального набору ринків у більшості ринків не проводиться.

В той же час, в умовах інтеграційних процесів та процесів глобалізації, особливої 
уваги потребує підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 
Про це свідчить і той факт, що в більшості планів розвитку окремих регіонів України 
виокремлюється спеціальний підрозділ, присвячений зовнішньоекономічній діяльності 
регіонів та передбачається ціла низка заходів щодо стимулювання цієї діяльності.

Крім того, інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, призводять з одного 
боку до розширення можливостей підприємств щодо участі у різних зовнішніх ринках 
товарів, послуг, факторів та фінансових ресурсів, а з іншого -  до посилення конкурентної 
боротьби на внутрішньому ринку.

Як було зазначено вище, ефективне функціонування підприємства неможливе без 
його участі в ринку ресурсів, товарів та послуг, фінансовому ринку. При цьому ринки 
відрізняються об’єктом торгівлі та платою за них (табл. 1).

При аналізі існуючих досліджень з проблем вдосконалення зовнішньоекономічної 
діяльності встановлено, що більшість авторів пропонують підвищувати ефективність 
зовнішньоекономічної діяльності в основному шляхом регулювання ціни продукції [3,5,6] 
або шляхом оцінки ринку з позиції можливостей доступу до зовнішнього ринку [4,7]. 
Однак, такі підходи на дозволяють провести комплексне планування
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зовнішньоекономічної діяльності підприємства, оскільки оцінюється лише один-два 
параметри. При цьому не розглядаються можливості щодо формування цілого набору 
ринків з врахуванням таких його параметрів, як ціна товару, витрати, пов’язані з доступом 
на ринок, витрати на страхування ризиків при участі в різних зовнішніх ринках, 
обмеження щодо можливої ніші підприємства на ринку, потреби підприємства в товарі та 
можливості підприємства щодо виробництва товару, тощо.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика ринків

Вид ринку Об’єкт торгівлі Плата за надбаний об’єкт
Ринок товарів та 
послуг

Товари та послуг Покупець Продавець
Витрати на придбання 
відповідної сировини, 
матеріалів та інших 
товарів і послуг

Виручка від 
реалізації 
товарів і послуг

Ринок факторів Труд, капітал, 
підприємницькі 
здібності, земля

Плата за право на використання цих ресурсів 
у виробництві (заробітна плата, рента, 
відсоток від участі у підприємстві, тощо)

Фінансовий ринок Фінансові ресурси 
в різних формах

Процент за використання фінансових 
ресурсів (процент по кредиту, купон, ін.)

Рішення даної проблеми, яке було запропоноване раніше [8], також не враховує 
особливості здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином, метою даного дослідження є вдосконалення підходів до вибору 
напрямків зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі формування 
оптимального набору ринків з застосуванням моделі динамічного програмування з 
виокремленням зовнішньоекономічної складової базових характеристик ринку.

Розглянемо більш докладно фактори, які впливають на ефективність 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, та параметри, що визначають цю 
ефективність.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на вибір ринків постачальників 
найбільшою мірою впливають наступні групи факторів:
-  пов’язані з ціною ресурсу (Р), який купує підприємство (базова ціна поставки, умови 

поставки, умови оплати, обсяг партії);
-  пов’язані з кількістю (обсягом) закупівлі (потреби у сировині, пропозиція товару, митні 

обмеження).
Таким чином, ціна та обсяги закупівлі ресурсу можуть бути представлені у 

наступному вигляді (1, 2):
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( 1)

де Рб -ціна базова;
хі -параметри ціни, що характеризують i-ті умови постачання сировини на певному 
ринку, і = 1,2, ...п;
у) -  параметри ціни, що характеризують j -ті умови оплати поставки на певному ринку,
j = l,2,...m ;
АО - вплив обсягів закупівлі на ціну одиниці сировини (знижка або націнка на партію) 
на певному ринку.



B U S IN E S S  ECONOMICS

(2)

де N  -  загальна потреба підприємства у даному виді сировини;
Sr -  кількість сировини, що може бути запропонована підприємству к-им 
постачальником на певному ринку, к=1,2, ... К ;
R -  обмеження в обсязі поставок, обумовлені митним або іншим законодавством

Аналогічні рівняння вірні не тільки для ринків товарів та послуг, а і для ринку 
ресурсів та фінансового ринку. Однак для фінансового ринку в якості ціни ресурсу 
виступає процентна ставка гена яку впливають аналогічні ринку товарів фактори.

Враховуючи те, що однією з основних цілей діяльності підприємства, в тому числі 
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, є прибуток, встановимо в якості функції 
цілі сукупний прибуток підприємства, який воно отримує від участі у всіх трьох видах 
ринків. Таким чином, враховуючи положення формул 1 та 2, а також вищезазначене, 
функцію цілі можна представити у наступному вигляді:

де П t - сумарний прибуток підприємства, отриманий в результаті його участі в ринку

товарів робіт та послуг ( /7 j ) ,  ринку ресурсів ( П2) та фінансовому ринку ( / 7 3) в t- 
ому періоді,

Слід зазначити, що серед множини ринків підприємство формує такий набір ринків, 
який враховує множину постачальників, ресурсів, тощо.

Аналогічним чином формується функція цілі при виборі постачальників. Необхідно 
враховувати те, що кожен ринок визначається ціною Р; та об’ємом Qi ресурсів Для 
визначення загальної суми витрат скористуємось наступною формулою (4):

де К  -  кількість ринків, на яких підприємство купує товари, роботи, послуги, фінансові 
та трудові ресурси, капітал в t -то м у  періоді, j = 1,2,3..;.К;
N  -  кількість ресурсів, що дістає підприємство на j -тому ринку в t -  тому періоді; і =
1,2,3... N
P,ji -  ціна і-того виду ресурсу, придбаного на j -тому ринку в t -  тому періоді,
Qijt -  обсяг і-го виду ресурсу, придбаного на j -му ринку в t-ому періоді.

Для ефективного управління витратами (В,), підприємству доцільно визначити 
:труктуру витрат по ринках, а потім, в заттежності від того, витрати на якому ринку мають 
найбільш питому вагу, регулювати ці витрати. В залежності від ринку, динаміки цін та 
збсягів продажу змінюються і відповідні витрати. Ці зміни відбиваються і на загальній 
зумі витрат.

Задачею підприємства є оптимізація політики закупівлі товарів (сировини, 
напівфабрикаів та ін ). Враховуючи те, що кожен з видів витрат на кожному ринку має 
звою питому вагу в сумі витрат підприємства, загальні зміни витрат, викликані зміною 
ціни або обсягів закупівлі можуть бути визначені за наступною формулою (5):

(3)

(4)
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(5)

де JB- -  зміна загальної суми витрат підприємства, викликаних зміною ціни або обсягів 
закупівлі ресурсів, необхідних у виробничому процесі, в t-ому періоді, грн ;

V f -  питома вага витрат на придбання і-го виду ресурсу на j -ому ринку в загальних 
витратах в t-ому періоді, частка од.;

ЛОгі-  зміна об'ємів закупівлі і-го виду ресурсу на j - ому ринку в t-ому періоді, од.;
JPyt -  зміна ціни на і-ий вид ресурсів Haj-ому ринку в t-ому періоді, грн

Слід зазначити, що зміна ціни AP,,t обумовлюється не тільки зовнішніми факторами, 
як наприклад, зміна кон’юктури ринку, а й варіюванням параметрів, вказаних у формулі 1 
та 2, тобто в залежності від обраної підприємством політики поставки, оплати, тощо.

Таким чином підприємство може регулювати рівень витрат (ABt) змінюючи обсяги 
ресурсів, які воно купує на конкретному ринку (dOijt), а також обирати ті ринки, де ціна 
на конкретний (ДР„{) ресурс має тенденцію до зниження, або нижча за ціни на інших 
ринках (з урахуванням транспортування).

Визначивши структуру витрат підприємства по ринках, можна сформувати систему 
заходів щодо напрямків їх зниження, обравши ті ринки, на яких потрібні підприємству 
ресурси можуть бути придбані по тій ціні (з урахуванням витрат на доставку, митне 
оформлення та інші витрати, пов'язані з їх включенням у процес виробництва) та у такому 
обсязі, який забезпечить мінімальні витрати при найбільш повному задоволенні потреб 
підприємства в цих ресурсах. Слід також зазначити, що, при визначенні вартості ресурсів 
на іноземних ринках, необхідно враховувати можливість отримання вигод або втрат від 
зміни курсу іноземної валюти.

При визначенні ринків збуту, підприємство має обирати ті, на яких воно передбачає 
реалізовувати свою продукцію, роботи та послуги. Але ціль зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства тепер можна сформулювати наступним чином: сформувати такий 
набір ринків, який би забезпечив максимальний обсяг реалізації товарів, робіт та послуг, 
що виробляються та реалізується підприємством, з максимальним прибутком. Це 
здійснюється на основі аналізу потреб кожного j-ro ринку |р . j, де n-вид потреби. Для

задоволення n-ої потреби j-ro ринку існує сукупність товарів, робіт та послуг {}’,}, які

мають попит на даному ринку. [E:j }. Даний попит може бути задоволений декількома
конкурентами до яких може належати наше підприємство (6):

де Q! -  обсяги і-го виду товарів, робіт чи послуг, які виробляються г-м підприємством для 
реалізації на j -му внутрішньому ринку;
Q*j- обсяги і-го виду товарів, робіт чи послуг, які виробляються s-м підприємством для 
реалізації H aj-му зовнішньому ринку;
г  -  загальна кількість підприємств-конкурентів, які формують на j -му внутрішньому 
ринку пропозицію товарів та послуг і-го виду, г = 1,2,3, ... , R;
5 -  загальна кількість підприємств-конкурентів, які формують на j -му зовнішньому
ринку пропозицію товарів та послуг і-го виду, s=T,2,3, ... , S;

(6)
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AQ! + AOB -  можливості підприємства з розширення присутності на внутрішньому 
( AQl) та зовнішньому (А ) ринках

Як видно з формули 6 принциповим при розгляді місткості ринків та можливості 
існування на них ніші підприємства, є виділення зовнішніх та внутрішніх ринків Це 
обумовлено тим, що основні параметри, які визначають привабливість участі у тому чи 
іншому ринку, а саме місткість, ціна, умови постачання, рівень ризику тощо, суттєво 
відрізняються

При визначенні впливу умов постачання на ефективність участі підприємства в тому 
чи іншому ринку, та для формування функції цілі необхідно визначити зміну базової ціни 
товару (Pexw) по етапах поставок.

При виборі ринків необхідно базуватися на розподілі витрат підприємства, 
віднесених на собівартість реалізованої продукції по ринках та враховувати спрямованість 
цілей та задач підприємства на зниження собівартості продукції, розширення або 
захоплення ринків постачання та збуту.

З метою обґрунтування параметрів економіко-математичної моделі вибору ринків 
збуту продукції та придбання ресурсів, необхідно визначити на які елементи та статті 
витрат впливає обраний підприємством варіант постачання ресурсів та збуту (реалізації) 
продукції.

Для цього розглянемо структуру собівартості реалізованої продукції, сформовану 
згідно з чинним законодавством [9].

Як видно з рисунку 1 виробнича собівартість формується з чотирьох основних 
елементів: прямі матеріальні витрати та витрати на оплату праці, інші прямі витрати та 
загальновиробничі витрати. Важливість та вплив певного виду витрат, які включаються до 
виробничої собівартості продукції, залежить від особливостей підприємства, галузевої 
орієнтації, тощо.

Враховуючи особливості вітчизняного законодавства, можна констатувати, що 
найбільшою мірою від ефективності зовнішньоекономічної діяльності залежать прямі 
матеріальні та загальновиробничі витрати.

При формуванні економіко-математичної моделі вибору ринків постачання 
необхідно виділити елементи вказаних витрат: сировина та основні матеріали, купівельні 
напівфабрикати та комплектуючі вироби, допоміжні та інші матеріали. При цьому кожна 
категорія розглядається по певних видах для подальшої конкретизації по постачальниках, 
умовах поставки, обсягах поставки, обсягах партій та інших характеристиках перелічених 
у формулі 1 та 2. .

Подібний розподіл проводиться також по загальновиробничих витратах. Перелік витрат, 
які відносяться до загальновиробничих, визначається згідно з П(с)БУ 16 "Витрати" [9]. При 
розгляді складових витрат, пов’язаних з операційною діяльністю, які не включаються до 
собівартості реалізованої продукції, а саме: адміністративні витрати, витрати на збут та інші 
операційні витрати, слід приймати до уваги, що ці витрати з точки зору 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, не тільки обумовлюють успішність 
діяльності підприємства зі збуту товарів^ але і визначають ефективність його 
зовнішньоекономічної діяльності. Тобто обсяги цих витрат багато в чому залежать від 
здатності підприємства обрати ринки збуту та постачання.

При визначенні впливу умов постачання на ефективність обраних ринків та для 
формування моделі необхідно також визначити зміну базової ціни товару (PEXW) по 
етапах поставок. Враховуючи те, що в ціну поставки включаються багато видів 
додаткових витрат, наприклад, поставки, страхування, фрахт, оплата мита, тощо, однією з 
основних задач підприємства при веденні зовнішньоекономічної діяльності та
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формування набору ринків є визначення таких умов постачання, які б дозволяли 
зменшити витрати підприємства при забезпеченні мінімального рівня ризику

Рис. 1. Статті витрат виробничої собівартості на які впливає вибір ринків 
збуту (заштриховані елементи наведеної схеми)

Наприклад, підприємству необхідно визначити, що буде для нього найбільш вигідно: 
прийняти умови С1Р, чи використати (при наявності) власні транспортні засоби та 
прийняти вигідні умови партнера зі страхування товару, обираючи умови FOB.

При формуванні набору ринків, на яких підприємство здійснює свою діяльність, 
необхідно визначити участь в яких ринках принесе підприємству найбільший прибуток, 
який може бути визначений як комерційна маржа. Комерційна маржа становить різницю 
між ціною товару та усіма витратами на одиницю продукції, що пов’язані з виготовленням 
та реалізацією продукції (7):
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де M y - комерційна маржа від реалізації одиниці і-го виду товарів, робіт, послуг на j -ому 
ринку, грн./од.;
В,, -  загальні витрати на виробництво та реалізацію одиниці і-го виду товарів, робіт, 
послуг на j -ому ринку, грн./од.,

ціна реалізації товару, грн./од.;

/ с— ціна отриманих матеріалів, ресурсів, послуг, тощо, пов’язаних з виробництвом та
збутом товару, грн./од.

З метою формування оптимального набору ринків для здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності, необхідно враховувати обмеження внутрішнього та 
зовнішнього середовища підприємства В сучасній літературі немає моделі, яка б 
відповідала необхідним вимогам дослідження ефективності зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства Але, враховуючи обмеження внутрішнього та зовнішнього 
середовища підприємства, доцільним вважається розподіл потужностей або потреб у 
ресурсах підприємства між ринками, який би забезпечив максимально можливий для 
даних умов економічний ефект.

Для формування оптимізації набору ринків необхідно використати метод 
динамічного програмування [10], грунтуючись на тому, що зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства представляє собою доволі складний комплекс (упорядковану 
сукупність) дій і рішень. При використанні моделі динамічного програмування система, 
що розглядається, поступово переходить від менш ефективного стану (Я о) до більш 
ефективного (Як). Під станом системи розуміється значення критерію, обраного у якості 
цільової функції та рішення, що забезпечило таке значення функції. Послідовність зміни 
стану системи забезпечується шляхом прийняття на кожному k-ому кроці рішення щ., 
реалізація множини яких U ={ub U2, ..., un}, в свою чергу, обумовлює досягнення системою 
необхідного значення функції цілі.

Прийняття рішення Uk базується на принципі оптимальності Белмана, згідно до якого 
рішення на кожному k-ому кроку повинно бути оптимальним з точки зору процесу 
управління системою в цілому [11,12,13].

Основним припущенням при використанні моделей динамічного програмування є те, 
що стан системи на k-ому кроці (Я  к) цілком залежить тільки від її стану на попередньому 
(к-І)-ому кроці (Я  к-і) [12].

Таким чином, загальна схема прийняття рішень при використанні моделей ди
намічного програмування може бути сформульована наступним чином (2.9) [10,12]:
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де Я  k. Я  k_i -  відповідно, стан системи на k-ому та k-1-ому кроці; Uk -  рішення, 
прийняте на k-ому кроку;

R к (Я  k-i), R к+1 U  к) -  відповідно, функція цілі на k-ому та (к+1)-ому кроках при стані 
системи (Я  k- і )  та ( Я  к); 

fk (Я  k-i,Uk) -  функція, що визначає значення критерію оптимальності на k-ому кроці в 
залежності від стану системи на кроці k-І (Я  к-i) та прийнятого на k-ому кроці рішення (и^.

Для отримання максимального прибутку при визначенні оптимального набору 
ринків, сформулюємо систему обмежень, які впливають на зовнішньоекономічну 
діяльність підприємства.

(8)

(7)
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Для вибору оптимального набору ринків за допомогою використання динамічної 
моделі необхідно визначити кількість ринків (з розподілом на внутрішній та зовнішній) К 
(j=l,2,3,...,K), де підприємство планує реалізовувати і-тий вид своєї продукції. Місткість 
(Еу) та можлива ніша (W j)  є обмеженнями для кожного з ринків. Виходячи з формули 2.6 
визначимо можливу нішу для n-того підприємства при п є  {r,s = 1,2,. Л /} (9):

Сума кількості j -тих ринків, де підприємство передбачає реалізувати даний і-тий вид 
своєї продукції визначає максимально можливий обсяг продажу продукції, більше якого 
підприємство не може реалізувати на даному (зовнішньому чи внутрішньому) ринку. 
Обсяг випуску продукції i-того виду підприємства обмежений його виробничою 
потужністю у межах кожної з можливих ніш:

де Qj -  обсяг продажу підприємством даного виду товарів, робіт та послуг Haj-ому ринку, од., 
V -  виробнича потужність підприємства з даного виду товарів, робіт та послуг, од; 

Можлива ніша даного підприємства із задоволення потреб j-ro ринку з даного виду 
товарів, робіт та послуг, формує від обмеження з обсягу продаж на цьому ринку (11).

При формуванні оптимального набору ринків, що забезпечує підприємству 
максимальний прибуток, під системою розуміється розподіл виробничих потужностей 
підприємства між ринками.

Стан системи (Aj) на кожному j -ому ринку характеризується наступними пара 
метрами (12):

(Ю)

(П)

( 12)
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Перше рівняння формули 12 свідчить про те, що до прийняття будь-якого рішення, 
тобто в початковому стані (Я 0), виробничі потужності (V) не розподілені між ринками При 
прийнятті j-ro рішення стан системи (Aj) характеризується виробничими потужностями, що 
залишилися не завантаженими при прийнятті попередніх рішень (рівняння 2 і 3 формули 12). 
Таким чином, система поступово переходить до стану (Ак), коли залишок виробничих 
потужностей дорівнює нулю.

Дані про можливу нішу, комерційну маржу, та розміри показників, що відображають 
параметри того чи іншого ринку наводяться у табл. 2. Ринки розташовуються у порядку 
зростання значення можливої ніші. Плановий випуск в даному випадку наводиться у 
відповідності до планів розвитку підприємства. Плановий прибуток (8 стовпчик) є 
розрахунковою величиною.

Таблиця 2
Дані з продажу продукції підприємства

Ринок Можли
ва ніша, 

од.

Комерційна маржа, грн. 
/од. Плановий 

випуск, од

Плановий
прибуток,

грн./рік

Фонд страхування 
комерційних 

ризиків грн./рікРб АРВ Вб АВв
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Wj Pi АРві Вбі АВ„і Qi п, BR,
2 w2 Р2 а рв2 В 62 АВй2 q 2 п2 b r 2

М WM Рм АР вм Вбм АВ„м Qm Пм BRm

Разом
м
2Х
J = i

- - - -
мI  Q ,= V
J = 1

м
I я /

w - 
I  B Rj
j=’

В якості функції цілі в даній задачі обраний прибуток підприємства, який залежить від 
обсягів продажу товарів, робіт та послуг на кожному ринку' (Qj), комерційної маржі (Ц ) та 
стану системи (обсягу прибутку) на останніх кроках (ГІ| :, ( /  ,)). Таким чином, функція цілі має 
вигляд (13) [57]:
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(13)

де П ),( A j.j ), Aj), Yl'i( A 0), -  відповідно максимальне значення прибутку від
реалізації продукції на ринках j ,j - l  Taj=l при вказаних станах системи, гра;

A j-i, A j_А і- відповідно, стан системи при участі підприємства у ринках j-1, A jTal.
У випадку відмови підприємства в участі на внутрішньому або зовнішньому ринку 

для орієнтації на більш прибуткові ринки, воно знижує рівень розподілу потенційних 
покупців, тим самим поглиблюючи свою залежність від тенденцій на певних ринках. 
Досвід функціонування ринкової економіки свідчить, що при збільшенні прибутковості 
зростає і рівень ризику [14,15]. Для того, щоб захистити себе від можливості зниження 
ціни, підприємство несе додаткові витрати у вигляді витрат на страхування комерційних 
ризиків (BRj). Вважається доцільним виділити ці витрати з загального обсягу витрат підприємства, 
так як рівень цих витрат здебільшого залежить не від постачальників послуг страхування, а від 
тенденцій, що склалися на окремих ринках і дозволяють визначиш рівень ризикованості участі в 
інших ринках [8].
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Запропонований підхід д о  вибору напрям ків зовніш ньоеконом ічної діяльності дозволяє 
п ідприєм ству оптимізувати свою  участь у  світовій економіці в ум овах  глобалізації та, на цій основі, 
заб езп ечи ш  високий р івень рентабельності та  конкурентоспром ож ності.
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УДК 658:65.016 

С лабінський Є .A.

О Ц ІН КА Е К О Н О М ІЧ Н О Ї С Т ІЙ К О С Т І  З У Р А Х У В А Н Н Я М  Ж И Т Т Є В О Г О
ЦИКЛУ П ІД П Р И Є М С Т В А

Запропоновано ідентифікацію етапів життєвого 
циклу підприємства на основі співвідношення 
приростів витратоємності та прибутковості 
виробництва. Розроблено методику визначення 
інтегрального показника стійкості функціонування 
підприємства, а також сукупності локальних 
показників стійкості окремих функціональних 
підсистем.

Identification o f stages of the life cycle of an 
enterprise is offered on the basis of correlation 
between increases of charges and profitability of 
production. The methods of determining an integral 
index o f the economic stability of an enterprise has 
been developed as well as aggregate local indices of 
stability of separate functional subsystems have 
been worked out.

Сучасний етап розвитку України можна охарактеризувати як етап, здатний 
забезпечити реальне і стійке економічне зростання і конкурентоспроможність 
підприємствам промисловості. Основою для стійкого зростання має бути підвищення 
ефективності структурних та інституційних реформ, інтенсифікація інтеграційних 
процесів, розвиток крупних корпоративних структур і як наслідок підвищення 
ефективності використання виробничо-технологічного та інвестиційного потенціалу.

Забезпечення стійкості розвитку виробничо-економічних систем створює умови для 
реального їх зростання і розвитку. В даних умовах принципово важливого значення 
набуває розробка сучасних концепцій, методології управління стійкістю, -  організаційно- 
економічної і фінансової - як окремих підприємств, так і корпорацій в умовах ризику і 
невизначеності, а також удосконалення попереджуючого управління стійкістю. У 
науковій літературі існують різні підходи до визначення категорії стійкості, представлені 
у роботах В.М. Глушкова, Я.Д. Вишнякова, Ю.Г. Лисенко, A.M. Ляпунова, 
М. Павловського, С.А. Харченко [1-5]. На відміну від існуючих підходів до оцінки 
стійкості у статті розроблений підхід, що дозволяє оцінювати стійкість з урахуванням 
життєвого циклу розвитку підприємства.

Методологія оцінки, діагностики і прогнозування стійкості виробничо-економічних 
систем ґрунтується на законах розвитку і функціонування динамічних систем, які повинні 
враховуватися у процесі аналізу. Зокрема, один з основоположних законів -  це закон 
убуваючої ефективності еволюційного вдосконалення систем, який формально можна 
відобразити у формі S'-образної кривої розвитку. Згідно даної кривої розвитку на кожній 
ділянці зміст, число і кількісна оцінка показників стійкості відрізняються. Наприклад, 
якщо на стадії зародження важливими можуть виступати показники ліквідності, то вже на 
стадії зрілості -  швидкість руху капіталу і його рентабельність. Життєві цикли розвитку 
підприємства за аналогією з життєвим циклом товару можна представити у формі S -  
образної кривої у системі координат "витрати -  результати", тобто S(x) -  функція витрат і 
результату розвитку системи.

За конфігурацією кривої у точках перетину або локального екстремуму знаходяться 
межі життєвого циклу. Згідно з основними критеріями дослідження функцій ці точки 
визначаються за характером зміни перших і других похідних, емпіричним прообразом 
яких є: для першої похідної -  абсолютні прирости, а для другої -  темпи приросту 
аналізованого результативного показника.

Загальноприйнятим підходом у спеціальній літературі як витрати вибираються 
сумарні витрати, а як результати -  загальні обсяги виробництва у вартісному або 
натуральному виразі. Проте у реальних виробничих системах дуже багато чинників
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впливають на зміну витрат і результатів, особливо важливий чинник ринку, тобто попит, 
ціни, кон'юнктура тощо, який може істотно вплинути на форму кривої, змінюючи кути 
нахилів, а також спотворюючи етапи розвитку систем. Тому, на наш погляд, більш 
ефективними показниками оцінки витрат і результатів можуть бути відносні показники, 
які певною мірою "нівелюють" вплив чинника ринку і випадкових чинників і їх можна 
інтерпретувати як момент (період) закінчення "зрілості" і початку етапу "старіння", - це 
точка, в якій у зіставних цінах рівень затратоємності коливається у межах від 13,5 до 21,0 
грн., а рівень валового прибутку (у розрахунку на одиницю продукції) -  від 3,9 до 4,1 ірн.

Зростання витрат у розрахунку на одиницю продукції, зверху даного рівня, 
супроводжується відносним зниженням результативності, тобто на кожну одиницю 
приросту затратоємності знижується приріст розміру прибутку у розрахунку на одиницю 
продукції. Про це свідчать і коефіцієнти еластичності. Розрахунки показали, що у певний 
час розвиток певного підприємства відповідає переходу від етапу "уповільнення 
зростання" до етапу "зрілість" або "старіння", який може закінчуватися спадом і потім 
навіть припиненням виробництва при збереженні негативних тенденцій співвідношення 
витрат і результатів, що склалися.

Згідно з висунутою концепцією оцінка стійкості має проводитися для відповідних 
етапів функціонування підприємства.

В оцінці параметрів стійкості підприємств на етапі уповільнення зростання основна 
увага має надаватися таким характерним ознакам:

-  спад починається за рахунок зовнішніх чинників, пов'язаних зі зниженням цін, 
таким чином падає конкурентоспроможність підприємства, а також з'являються ознаки 
істотного старіння ресурсів виробництва -  йдеться як про матеріальні, так і організаційні 
ресурси, управлінський персонал;

-  необхідний постійний моніторинг за характером використання оборотного 
капіталу, оскільки його уповільнення і є симптомом втрати конкурентоспроможності і 
настання спаду. Особливе місце повинен займати маркетинг, його адекватність ситуації, 
що змінюється, неадекватність трансакційних витрат, співвідношення між власним і 
позиковим капіталом;

-  параметри попиту, зв'язки зі спорідненими галузями, структурно-організаційні зміни, 
тобто зовнішні чинники, виходять на одне з важливих місць в управлінні на даній стадії.

Визначення порогових значень, що забезпечують стійкість функціонування, тобто в 
даній інтерпретації не дозволяють розвиватися процесам старіння, а забезпечують 
збереження хоча б стадії зрілості на певний час, має здійснюватися вже при перших 
сигналах або -ознаках можливої їх появи. Для цього необхідна постійна діагностика 
основних індикаторів, тобто постійний моніторинг і порівняння з гранично можливими 
межами їх варіювання.

Проведені розрахунки показують, що такими індикаторами на стадії зрілості на етапі 
ранньої діагностики повинні виступати показники, що оцінюють співвідношення між 
приростом валового прибутку у розрахунку на 1 одиницю випуску основної продукції і 
приростом затратоємності. При цьому гранично допустимим їх співвідношенням, тобто 
пороговим значенням, буде рівень показника, який приблизно дорівнює нулю, а його

зниження, тобто за умови, що ~ ~  < 0 , вже свідчить шзо порушення стійкого стану
Ах

підприємства на даному етапі і можливості переходу в наступний етап життєвого циклу.
Уповільнення зростання викликається зниженням стратегічного потенціалу, тому 

для попередження можливості настання стадії спаду і старіння необхідні додаткові
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капітальні вкладення в оновлення технічної бази, вдосконалення або зміни рівня 
технології, тобто формування і реалізація інноваційних стратегій.

Основними індикаторами оцінки стійкості на даному етапі життєвого циклу 
підприємства виступають також показники оборотності капіталу, матеріальних оборотних 
коштів -  їх уповільнення може виступати індикатором зниження стійкості підприємства 
(табл.1). Наведені показники оборотності показують, що по всій господарській діяльності 
коефіцієнти оборотності не знижуються, що свідчить про збереження стійкості в цілому 
по підприємству.

Таблиця 1
Тенденції зміни показників оборотності по підприємству за 2001-2003 pp.

Найменування
показника

2001, по кв. 2002, по кв. 2003, по кв.
1 II III IV І II III IV І II III IV

Коефіцієнт
оборотності
активів

0,111 0,107 0,11 0,125 0,098 0,198 0,2 0,322 0,32 0,38 0,4 0,426

Коефіцієнт 
оборотності 
оборотних коштів

0,39 0,342 0,37 0,42 0,21 0,38 0,52 0,54 0,556 0,65 0,65 0,665

Коефіцієнт 
оборотності 
виробничих запасів

1,2 1,29 1,3 1,59 0,68 2,3 6,34 5,74 5,6 5,6 8,9 10,5

Коефіцієнт
оборотності
кредиторської
заборгованості

0,717 0,66 0,57 0,64 1,23 2,7 1,27 1,38 1,45 1,67 1,53 1,5

Коефіцієнт
оборотності
дебіторської
заборгованості

0,6 0,56 0,794 1,22 0,31 0,823 0,7 0,627 0,642 0,744 0,73 0,72

Коефіцієнт 
оборотності 
власного капіталу

0,133 0,13 0,13 0,144 0,144 0,23 0,468 0,448 0,435 0,525 0,57 0,62

Коефіцієнт 
оборотності 
основного капіталу

0,155 0,15 0,158 0,178 0,182 0,41- 0,84 0,80 0,75 0,93 1,04 1Д9

Коефіцієнт 
завантаження 
засобів в обороті

2,56 2,92 2,7 2,38 4,76 2,63 1,92 1,85 1,8 1,538 1,538 1,5

Наступну групу індикаторів стійкості складають показники ринкового середовища, 
гнучкості в управлінні фінансовими, технологічними та іншими ресурсами.

Відповідну систему показників стійкості можна визначити або ідентифікувати для 
кожного етапу життєвого циклу розвитку підприємства, у той же час для оцінки стійкості 
функціонування підприємства у цілому необхідно розробити інтегральний показник 
стійкості (Jcm). Він розраховується як адитивний показник зі стійкості окремих 
функціональних підсистем, тобто локальних створюючих показників стійкості.
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На першому етапі виділяються такі модулі формування локальних показників 
стійкості, у тому числі диференційований по стадії "зрілість" і "уповільнення зростання":
-  ринкової інфраструктури, або ринкового середовища;
-  ступеня гнучкості в управлінні;
-  параметри фінансових ресурсів;
-  параметри фінансового стану;
-  параметри технологічних і кадрових ресурсів та інших функціональних підсистем.

На основі локальних показників стійкості визначаються узагальнюючі показники 
стійкості (Jq; q=l,m ) по аналізованих організаційних підсистемах (їх т) або ж 
структурних підрозділах підприємства:

де q -  номер організаційного або структурного підрозділу підприємства; 
j  -  номер функціональної підсистеми.

Тоді інтегральний показник стійкості функціонування підприємства визначатиметься

де Iq - ваговий коефіцієнт, що враховує значущість або кожної функціональної

підсистеми, або ж окремих структурних підрозділів у формуванні загальної стійкості 
підприємства.

Аналіз локальних і узагальнюючих показників дає можливість здійснити їх 
структуризацію для розробки інтегрального показника стійкості.

Розробка інтегрального показника стійкості припускає визначення вагових коефіцієнтів 
кожного його складового елемента (/), які можна розрахувати на основі теорії ієрархій або 
теорії пріоритетів [6], при цьому вагові коефіцієнти функціональних підсистем мають бути 
пов'язані з життєвим циклом розвитку підприємства, тобто враховувати пріоритетність тих 
підсистем, які найбільш важливі для кожного конкретного етапу.

Таким чином, методика визначення інтегрального показника стійкості включає 
послідовні етапи:
-  виділення модулів формування локальних показників стійкості, у тому числі 

диференційований по етапах життєвого циклу підприємства;
-  визначення вагових коефіцієнтів як оцінка значущості окремих функціональних 

підсистем (або модулів) у структурі інтегрального показника стійкості;
-  визначення по кожному модулю локальних показників стійкості та їх порогових 

значень і визначення ступеня стійкості по кожній виділеній функціональній підсистемі;
-  розрахунок інтегрального показника стійкості ПЕС.

Запропонований підхід до оцінки стійкості з урахуванням життєвого циклу розвитку 
виробничо-економічної системи дозволяє виділити на кожному етапі розвитку 
підприємства показники, що найбільш об'єктивно відображають рівень економічної 
стійкості. Таким чином, використання запропонованого підходу сприяє підвищенню 
ефективності антикризового управління підприємством в умовах ризику і невизначеності.

У статті запропонована ідентифікація етапів життєвого циклу підприємства на 
основі співвідношення приростів затратоємності і прибутковості виробництва, при цьому

( 1)

при цьому (2)
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точка, в якій змінюються знаки приросту на протилежні, виступає умовною межею 
відповідного етапу. Була розроблена методика визначення інтегрального показника 
стійкості функціонування підприємства з використанням методу аналізу ієрархій, а також 
сукупності локальних показників стійкості окремих функціональних підсистем.

Література
]. Комплексные оценки в системе рейтингового управления предприятием/ Белый А.П., Лысенко Ю.Г., 

Мадых А.А., Макаров К.Г.: под общ. ред. Ю.Г. Лысенко. -  Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд". 2003.-120 с.
2. Ляпунов А.М. Общая задача об устойчивости движения. - М.: Государственное изд-во технико

теоретической литературы, 1950. -4 7 1  с.
3. Энциклопедия кибернетикм. Отв. ред. Глушков В.М. -  СПб: редакция ЦСЭ., К.: 1 и 2 том, 1974. - 619с.
4. Вишняков Я.Д., Харченко С.А. Управление обеспечением безопасности предприятий: экономические 

подходы//Менеджмент в России и за рубежом. -  2001. -  №5. - С.12-19
5. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия (в 4 томах). -  М.: "Советская Энциклопедия, 

1980.- Т .  3. - С.478.
6. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. -  М.: Радио и связь, 

1991. 224 с.

Рекомендовано до публікації Надійшла до редакції
д.е.н., акад. Амошею О.І. 26.05.04 06.05.04

56 The Economic Messenger of the NMU 2004 # 2



ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

УДК 658:339.13

Я звінська Н.В.

К О Н К У Р Е Н Т О С П Р О М О Ж Н ІС Т Ь  П ІД П Р И Є М СТ В А  ЯК 
К О М П Л Е К С Н И Й  П О К А ЗН И К  ЕФ ЕК ТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-  

РИ Н КО ВО Ї Д ІЯ Л ЬН О С Т І П ІДП Р И ЄМ СТВА

Узагальнюється досвід існуючих підходів до 
аналізу конкурентоспроможності підприємства, 
пропонується система критеріїв за якими може 
розглядатися конкурентоспроможність
підприємства та закладаються підвалини для 
подальшої розробки та формалізації методики 
оцінки та аналізу його конкурентоспроможності.

The experience of existing approaches to the 
analysis of competitiveness of an enterprise is 
generalized. The system of criteria is recommended, on 
the basis of which the competitiveness of an enterprise 
can be analyzed. The foundations are laid for the further 
development and formalization of the methods of 
estimating the enterprise's competitiveness.

Ефективне входження України до міжнародної системи господарювання потребує 
термінового розв’язання низки економічних задач та суперечностей. Серед багатьох 
проблем, які постали перед господарським механізмом України в умовах всебічної 
міжнародної інтеграції, в першу чергу потребує уваги питання набуття українськими 
підприємствами конкурентоспроможності на всіх світових ринках. Адже лише за умови 
активної участі в міжнародних економічних процесах держава може прямувати 
інтенсивним шляхом розвитку.

Категорія конкурентоспроможності підприємства часто зустрічається в економічній 
літературі, проте й досі не лише не існує цілісної системи рекомендацій щодо набуття 
підприємством сильної конкурентної позиції, але й спостерігаються суттєві розбіжності в 
самому трактуванні терміну “конкурентоспроможність”. Можливо це пояснюється тим, 
що різні науковці керуються різними концепціями, що веде до висвітлення різних аспектів 
конкурентоспроможності.

Зустрічаються визначення, які сильно відрізняються за ступенем деталізації та за 
складовими конкурентоспроможності. Дуже поширеним у вітчизняних та іноземних 
науковців є ототожнення конкурентоспроможності підприємства з конкурентоспроможністю 
товарів, які воно виробляє [6,10]. Інші науковці пропонують в якості критерію 
конкурентоспроможності підприємства розглядати ступінь інноваційності технологій, що 
використовуються цим підприємством [5]. Прихильники ринково-орієнтованого підходу 
визначають конкурентоспроможність як можливість дотримання умов, що забезпечують 
успіх в конкурентній боротьбі, вихід на нові ринки збуту, тощо [3]. Згідно з орієнтованим на 
конкурентів підходом, задля набуття конкурентоспроможності необхідно зосередитися на 
випередженні конкурентів за будь-якими компетенціями підприємства -  технологічними, 
стратегічними, особливостями у плануванні, маркетинговій діяльності (чи її частинах) чи у 
роботі персоналу [2,7]. Ще одним поширеним підходом до визначення 
конкурентоспроможності підприємства є підхід, що базується на створюваної корисності для 
споживача товарів та послуг.

На відміну від попередніх авторів ряд іноземних науковців бачать досягнення 
конкурентоспроможності у створенні глобальної переваги, яка здатна забезпечити 
глобальне лідерство компанії. Трохи пізніше ці ж науковці зазначають, що компанія 
мусить консолідувати ресурси та навички в здатність яка дозволить швидко адаптуватися 
до можливостей, що змінюються [8].

Цікавою є західна модель неоднорідності компанії, згідно з якою 
конкурентоспроможність компанії забезпечуються завдяки вдалому поєднанню базових та 
інституціональних (таких, що дозволяють завоювати популярність) ресурсів [9].
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На сьогоднішній день важливим є об’єднання різних підходів розгляду 
конкурентоспроможності підприємства з метою формування моделі цілісного та 
всебічного визначення, оцінки та аналізу конкурентоспроможності та конкурентного 
потенціалу підприємства. При цьому актуальним питанням є збереження балансу між 
технологічними, продуктовими, фінансовими, маркетинговими, ресурсними та іншими 
чинниками конкурентоспроможності підприємства.

Питання створення конкурентоспроможності підприємства характеризується високою 
актуальністю та викликає значний інтерес з боку різних суб’єктів господарювання. Проте й 
досі, нажаль, відсутні чітке загальноприйняте поняття конкурентоспроможності підприємства 
та система критеріїв за якими конкурентоспроможність можна визначати та аналізувати. 
Частина представлених визначень характеризується неточністю, високим рівнем абстракції. 
Інші концентруються на висвітленні певного аспекту, залишаючи поза увагою всі інші 
складові, і таким чином, вони є однобічними. Це значно ускладнює процес подальшого 
опрацювання даного напрямку та практичного використання методичних підходів до 
створення конкурентоспроможності підприємства.

Тому метою даної статті є опрацювання та узагальнення існуючих теоретичних 
матеріалів присвячених категорії конкурентоспроможності підприємства та уточнення 
параметрів за якими можна визначати та аналізувати конкурентоспроможність 
підприємства.

В загальному випадку конкурентоспроможність підприємства -  це властивість 
підприємства, яка характеризується ступенем реального або потенційного задоволення 
ним конкретних потреб споживача порівняно з аналогічними підприємствами, які існують 
на даному ринку [ 1 ].

Згідно іншого методологічного підходу конкурентоспроможність підприємства є 
системною категорією. Так, Ю.Б. Іванов [10] визначає конкурентоспроможність 
підприємства як систему, що містить безперервно взаємодіючі фактори і характеризує 
ступінь реалізації потенційних можливостей підприємства набувати і утримувати 
протягом досить тривалого періоду конкурентні переваги.

І.А. Бланк [11] розглядає конкурентоспроможність підприємства як систему 
оціночних характеристик його господарської діяльності, що впливають на результат 
суперництва з іншими підприємствами на споживчому ринку.

Узагальнюючи і конкретизуючи вищенаведене вважаємо, що 
конкурентоспроможність підприємства -  це стан, який досягає підприємство на 
конкретний момент часу. Рівень конкурентоспроможності підприємства визначає 
ефективність його ринкової діяльності, • тобто співвідношення сумарного прибутку 
(прибуток, зростання комерційної вартості пщприємства та його інтелектуальної власності 
тощо) отриманого від ринкової діяльності до сумарних витрат (собівартість виробництва, 
маркетингові витрати, рекламні витрати, витрати на подолання ринкових бар’єрів тощо).

Конкурентоспроможність підприємства набуває економічного змісту лише в 
порівнянні рівнів конкурентоспроможності даного підприємства з іншими підприємствами 
що працюють задля задоволення однакових потреб споживачів на одному ринку.

Потенціал конкурентоспроможності підприємства -  це можливість підприємства 
досягти певного рівня конкурентоспроможності за умови реалізації наявних конкурентних 
переваг. Потенціал конкурентоспроможності визначається сукупністю наявних 
конкурентних переваг підприємства.

Іншими словами, конкурентоспроможність підприємства визначається системою 
наявних конкурентних переваг, а потенціал конкурентоспроможності -  це оптимістичний 
прогноз майбутньої конкурентоспроможності.
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Перехід від сукупності конкурентних переваг до системи конкурентних переваг 
зроблено базуючись на тому, що характеристики підприємства, які є основою для 
конкурентних переваг можуть взаємодіяти між собою з утворенням синергетичного 
ефекту, який власне є властивістю системи.

Таким чином досягнення підприємством конкурентоспроможності базується на 
формуванні та підтримці системи стійких конкурентних переваг, і, в свою чергу, 
забезпечує підприємству стійку конкурентну позицію на ринку.

Конкурентна перевага посилюється властивістю стійкості оскільки економічний 
ефект, який, як зазначалося вище є показником конкурентоспроможності підприємства, с 
функцією від часу існування даної конкурентної переваги.

Таким чином, можна навести наступну послідовність (рис.1), яка ілюструє процес 
досягнення підприємством стійкої конкурентної позиції через процес формування 
конкурентоспроможності підприємства (яка власне визначається системою стійких 
конкурентних переваг підприємства), що базується на визначенні, підтримці та реалізації 
множини конкурентних переваг компанії.

Рис. 1. Послідовність процесу досягнення підприємством стійкої 
конкурентоспроможності.

Таким чином, на передній план виходить задача формування множини конкурентних 
переваг підприємства. Виявленню джерел конкурентних переваг підприємства або, 
іншими словами, виявленню критичних факторів його успіху, його сильних та слабких 
сторін чи підстав для його конкурентоспроможності, присвятили свої роботи багато 
науковців. Проте, в якості джерел конкурентних переваг компанії серед них 
викристалізовуються наступні три підходи:
-  джерело конкурентних переваг підприємства -  це множина характеристик, ресурсів та 

властивостей товару, власне підприємства, галузі та країни;
-  джерело конкурентних переваг підприємства -  це множина можливостей компанії, її 

компетенцій та ресурсів;
-  джерело конкурентних переваг підприємства пролягає у можливості зміни 

характеристик, ресурсів та властивостей у часі (адаптивність).
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Інтегруючи досягнення наведених підходів зазначимо, що в якості джерела 
конкурентних переваг компанії можуть розглядатися конкурентні переваги товару та 
конкурентні переваги власне компанії.

Конкурентні переваги товару складаються з характеристик та властивостей товару, 
як сутності на трьох рівнях (трирівнева модель товару), які сприймаються споживачем.

Конкурентні переваги власне компанії складаються з зовнішніх та внутрішніх 
переваг. До зовнішніх можна віднести зовнішні можливості компанії -  законодавчі, 
правові, регуляторні, загальноекономічні, а також переваги галузі га країни на зовнішніх 
ринках. До внутрішніх -  внутрішні можливості компанії -  організаційні, менеджеральні, 
технологічні, тощо, а також компетенції та ресурси.

Як конкурентні переваги товару, так і конкурентні переваги власне компанії мають 
розглядатися в динаміці, тобто існувати в кількох множинах -  поточні (на сьогоднішній 
день), та майбутні (в дискретному вигляді -  на певний час в майбутньому). Схематично це 
зображено на рис. 2.

Рис. 2 Формування поточних та перспективних конкурентних переваг товару та
підприємства

До набору ключових характеристик, пов’язаних з товаром мають бути включені 
характеристики наведені в табл. 1.

Вага кожної з наведених характеристик не є постійною і набуває конкретного 
значення в залежності від багатьох факторів -  вищу товару, ступеня його новизни, виду 
ринку тощо.

Конкурентні переваги власне компанії складаються з зовнішніх та внутрішніх 
переваг. До зовнішніх можна віднести зовнішні можливості компанії -  законодавчі, 
правові, регуляторні, загальноекономічні, а також переваги галузі та країни на зовнішніх 
ринках. До внутрішніх -  внутрішні можливості компанії -  організаційні, менеджеральні, 
технологічні, тощо, а також компетенції та ресурси.

Спробуємо виділити основні джерела переваг компанії (табл. 2).
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Таблиця 1
Характеристики конкурентної позиції товару

Характеристика Значення характеристики
Функціональність товару може розраховуватись як співвідношення 

корисного ефекту від використання товару та 
сумарних витрат на його придбання і 
експлуатацію

Показники ключових властивостей 
товару

смак, зовнішній вигляд, зручність приготування, 
калорійність, вміст вітамінів та мікроелементів, 
термін придатності тощо для продуктів 
харчування;
зовнішній вигляд, потужність, споживання 
електроенергії, тощо для побутової електроніки

Функціональні характеристики товару наявність дистанційного керування, кількість 
телеканалів, наявність таймера відключення, 
можливість підключення до комп'ютера тощо 
для телевізора

Якість товару
Показники, що стандартизуються сертифікати якості за різними стандартами, 

технічні умови, тощо
Показники, що регламентуються гарантований строк служби, надійність, 

гарантовані якості товару, тощо
Економічні показники Включають загальну вартість придбання та 

експлуатації
Ціна Вартість придбання
Сумарні додаткові витрати на 
купівлю та комплектацію(вартість 
доставки, монтування тощо)

Сумарна вартість придбання

Вартість повсякденної 
експлуатації

Вартість використання

Вартість ремонтів Додаткова вартість використання
Доступність товару для споживача Включає інформаційну та фізичну доступність 

товару
Інтуїтивна зрозумілість товару Інформаційна доступність товару
Простота технічного супроводу
Доступність консультативної . 
підтримки або навчальних 
програм
Наявність у споживача інформації 
про товар
Фізична доступність товару зручність замовлення або купівлі товару

Безпека використання товару для споживача
Додаткові послуги, що підвищують 
споживчу цінність товару

Включають різноманітні додаткові послуги, що 
підвищують споживчу цінність товару за 
рахунок збільшення його доступності та 
зниження споживчих ризиків.

Строк гарантії
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Строк гарантійного обслуговування
Постгарантійне обслуговування
Доставка
Термін доставки
Монтування
Можливість купівлі в кредит / Наявність лізингових угод
Строк кредитування
Повсякденна інформаційна підтримка

Можливість заміни споживачем даного товару іншим
Патентний захист даного товару Включає існуючий патентний захист товару, як і 

можливість його створення і використання.
Відомість та “загальносприйнятість” даного виду товару
Відомість марки
Імідж марки
Статус користувача
“Мода” / Сучасні тенденції задоволення спорідненої потреби в даній товарній групі
Ступінь задоволення товаром сформованих очікувань користувача
Маркетинговий бюджет даного товару

Таблиця 2
Зовнішні та внутрішні джерела конкурентних переваг підприємства

Зовнішні можливості Джерела переваг
Компанії Законодавчі, правові, регуляторні, нормативні

Економічні
Можливість залучення кредиту
Система оподаткування
Кредитно-фінансова система
Обсяг ринку
Відносна доля на ринку
Потенціал ринку
Можливість росту ринку
Динаміка розвитку ринку
Попит на продукцію
Розвиненість обслуговуючої інфраструктури
Науково-технічний потенціал країни
Трудові ресурси (доступність, кваліфікація, тощо)

Країни Імідж країни на зовнішніх ринках
Зовнішньоекономічні зв’язки
Наявність і вага міжнародних економічних угод
Наявність і “висота” торгових та митних бар’єрів
Вага державного впливу на зовнішні ринки

Г ал узі Місце даної галузі в сучасному світовому господарстві
Статус країни в даній галузі
Державне регулювання щодо даної галузі
Наявність державної програми розвитку та підтримки даної 
галузі
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1 Наявність і вага дотацій на розвиток галузі

Стабільність технологій в даній галузі
Внутрішні можливості
Організаційні Оптимальність організаційної структури / організаційна 

ефективність
Відповідність персоналу
Змотивованість персоналу

Менеджеральні Кваліфікація менеджерального складу
Управлінська ефективність / ефективність розв’язку поточних 
задач
Управлінська гнучкість компанії (швидкість реакції на 
управлінські дії

Технологічні Доступ до найсучасніших технологій
Ступінь освоєння сучасних технологій
Науково-технічний потенціал компанії
Наявність власних “know-how”
Здатність до розв’язання неординарних технічних/технологічних 
задач
Строки необхідні для розробки нових товарів

Фінансові Прибутковість (як різниця між ціною та собівартістю)
Витрати

Операційні Можливість доступу до цільового ринку
Легкість доступу до цільового ринку
Наявність каналів розповсюдження
Маркетинговий бюджет
Рекламний бюджет
Ефективність системи просування
Можливість зниження ціни
Економія на масштабі
Завантаження виробничих потужностей
Можливість постійного моніторингу та узагальнення досвіду 
(база даних, система знань, та їх обслуговування

Спеціальні
можливості

виключний доступ до ресурсів
доступ до патентів

Компетенції Розуміння мотивацій споживачів
Уміння налаштовувати і підтримувати довгострокові зв’язки зі 
споживачем
Чітке визначення часу для нововведень
Реакція на зміну попиту споживачів
Частка творчої праці

Ресурси Наявність інвестицій для розширення ринку
Наявність патентного захисту
Наявність матеріальної бази
Наявність технічної бази
Відповідність технічної бази сучасному рівню розвитку 
технологій
Наявність нематеріальних активів
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Оціночна вартість наявних нематеріальних активів
Інтелектуальні активи
Імідж компанії
Відомість компанії
Унікальність конкурентної позиції
Інформаційна система, її ефективність
Інституцюнальні ресурси (спрямовані на досягнення
популярності) та їх оцінка.

В даній статті узагальнено та конкретизовано поняття конкурентоспроможності 
підприємства; виявлено та проілюстровано взаємозв’язок таких економічних понять як 
конкурентоспроможність підприємства, потенціал конкурентоспроможності 
підприємства, ефективність виробничо-ринкової діяльності підприємства, стійка
конкурентна позиція підприємства, конкурентна перевага підприємства, стійка 
конкурентна перевага підприємства, система стійких конкурентних переваг підприємства; 
систематизовано та конкретизовано критерії за якими можна визначати та аналізувати 
конкурентоспроможність підприємства; закладено підвалини для подальшої розробки та 
формалізації методики оцінки та аналізу конкурентоспроможності підприємства.
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УДК 339.187.6.003.13: 6

К овальчук К.Ф.,  Савчук J1.М .,Виш някова  І.В.

У Н ІВ Е РС А Л Ь Н А  М ОДЕЛЬ РА Н Ж У В А Н Н Я  П Р И Й Н Я ТН И Х  ДЛЯ  
П ІД П РИ Є М СТ В А  ВИДІВ Л ІЗИ Н Г О В И Х  УГОД

Запропоновано принципово новий підхід до A principally new approach to the selection of the
вибору виду лізингової угоди, який дозволяє type o f leasing transaction has been recommended,
лізингоотримувачу на стадії прийняття рішення The approach allows a leaseholder to choose an
про лізингове фінансування вибрати з кола economically more advantageous agreement from
потенційно можливих угод економічно вигіднішу. potentially possible ones.

Вітчизняні підприємства останнім часом потребують оновлення та проведення 
модернізації основних засобів виробництва. На фоні недостатності власних коштів у 
більшості промислових підприємств та малодоступності і високій вартості інвестиційних 
кредитів, альтернативним борговим джерелом фінансування при придбанні основних 
засобів виробництва виступає фінансовий лізинг.

Джерело отримання фінансових ресурсів визначається суб’єктом господарювання з 
урахуванням його доступності та економічної ефективності.

Вирішальним етапом при прийнятті рішення підприємством про фінансування за 
допомогою лізингу є вибір найефективнішого В И Д ) ' лізингової угоди. Мета дослідження, 
результати якого викладені у даній статті -  запропонувати вирішення проблеми такого 
вибору.

Внаслідок низки чинників: мінливість вітчизняної законодавчої бази,
різноманітність видів лізингових угод, особливостей конкретного виду або схеми 
лізингового фінансування, відсутність достатнього практичного досвіду серед вітчизняних 
підприємців, -  фахівцями в публікаціях пропонується використовувати різні методики 
визначення розміру лізингового платежу та ефективності лізингу. їх узагальнення 
дозволило виявити два підходи: “альтернативний”, який базується на альтернативі вибору 
джерела фінансування (між банківським довгостроковим кредитом та фінансовим 
лізингом), та “безальтернативний” -  передбачає визначення ефективності виключно 
лізингового фінансування.

Аналіз методик “альтернативного” підходу за методами, які застосовуються при 
визначенні ефективності, дозволив їх умовно об’єднати в три групи:

Перша група ґрунтується на оціночно-діагностичних методах, для яких вирішальним 
показником ефективності є прибуток (або його показник -  коефіцієнт випереджувального 
зростання фінансових результатів)[2,3].

Друга група базується на аналізі динаміки, який передбачає розрахунок точки 
беззбитковості та співставлення прибутковості інвестицій та продажу і може 
застосовуватись у випадках, коли прості та дисконтні методи оцінки не дають змоги 
зробити висновок про економічну ефективність [12].
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Третя група використовує комплексні методи, які тісно пов’язані з визначенням 
періоду окупності, чистої теперішньої вартості, рівня звичайної та модифікованої 
внутрішньої норми прибутку [4,6].

Альтернативний підхід має особливість -  він може бути застосований у випадках, 
коли підприємство має можливість вибору.

Специфічність нинішньої національної економіки полягає у тому, що в більшості 
ситуацій у підприємства, яке потребує оновлення основних фондів, в силу різних обставин, 
відсутня можливість отримання довгострокового кредиту на капіталовкладення. У такому 
випадку теоретично лізинг є єдиним доступним засобом довгострокового фінансування. За 
цієї ситуації набуває актуальності проблема визначення наступних складових:
1) умов, при яких лізинг стає доступним промисловому підприємству і економічно 

вигідним як лізингодавцю, так і лізингоотримувачу;
2) методології визначення економічної ефективності лізингової угоди для лізингодавця 

та лізингоотримувача;
3) кола потенційно прийнятних видів лізингових угод та можливості для підприємства 

вибору найбільш прийнятної відповідно до обумовлених часткових показників.
Стосовно першої складової. Умови доступності і зацікавленості у лізингових операціях 

безпосередньо залежать від низки загальнодержавних та мікроекономічних факторів. Серед 
перших слід відзначити: а) наявність, досконалість та стабільність нормативно-законодавчої 
бази щодо лізингових операцій, оподаткування та амортизаційних відрахувань; б) розвиненість 
відповідної інфраструктури. До мікроекономічних належать: а) фінансовій стан підприємства;
б) вартість лізингового фінансування для основних учасників угоди; в) можливість вибору 
потенційним лізингоо'гримувачсм не тільки виду лізингової угоди, а й схеми лізингового 
фінансування. Більш докладно фактори впливу на економічну ефективність лізингової угоди 
розглянуто далі.

Щодо другої складової. Вітчизняні та закордонні дослідники розробили 
методологічні підходи та методики визначення економічного ефекту від лізингової угоди 
при фінансуванні із застосуванням виключно лізингу, тобто при “безальтернативному” 
лізинговому фінансуванні [1,4,5,7,8,9,10,11]. Аналіз “безальтернативних” методик 
дозволяє зробити наступні висновки:
1) при визначенні ефекту від лізингової угоди за даними методиками фахівці 

розраховують множину показників (чинників), які безпосередньо впливають на цей 
інструмент -  вартість угоди, чистий прибуток, суму лізингових платежів, поточні 
витрати лізингодавця, фактор часу;

2) у більшості методик простежується тенденція до захисту економічних інтересів 
виключно лізингодавця, розробки орієнтовані на вартісне визначення ефекту шляхом 
зіставлення платежів, що одержує лізингодавець з його витратами за угодою;

3) значна кількість методик не передбачає нівелювання розбіжностей інтересів основних 
учасників угоди та визначення шляхів максимізації доходів лізингодавцем і мінімізації 
витрат лізингоотримувачем;

4) методики розроблені для конкретної схеми лізингового фінансування -  з обов’язковою 
участю лізингової компанії в якості лізингодавця, комерційного банку -  у ролі 
кредитора лізингової компанії, підприємства-лізингоотримувача та страхової компанії;

5) методики не передбачають права вибору промисловим підприємством виду лізингової 
угоди та комплексного підходу щодо визначення ефективності операції для 
лізингоотримувача.

Сучасні вітчизняні підприємства стосовно лізингу зіштовхуються з декількома 
проблемами: слабко розвиненою лізинговою інфраструктурою, недостатнім рівнем
поінформованості, відсутністю можливості ознайомитись з більшістю видів лізингових угод. І,
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якщо останнім часом на державному рівні питання щодо інфраструктури та поінформованості 
частково вирішуються, то остання проблема -  вибір виду угоди залишається не вирішеною 
через обмежене коло пропозиції та відсутність методик вибору найефективнішого або 
найприйнятнішого з них. На цьому тлі актуальності набуває проблема визначення ефективності 
кожного виду лізингової угоди з кола потенційно можливих.

Розв’язання проблеми потребує розробки нового підходу, який дозволить на стадії 
прийняття рішення про вид лізингової угоди вибрати з альтернативно можливих 
найприйнятніший дія підприємства; максимально враховувати економічні інтереси основних 
учасників угоди; виявити ринкові і вартісні фактори, які впливають на ефективність лізингу; 
дійти висновку щодо чинників, від яких більшою мірою залежить позитивний результат та 
усунути негативні мікроекономічні фактори; більш повно користуватися економічними 
перевагами лізингу. Для вирішення вищенаведених питань пропонуємо застосування 
методології, яка передбачає наступні етапи:
-  на підставі аналізу можливих джерел довгострокового фінансування прийняття 

промисловим підприємством рішення про необхідність лізингового фінансування;
-  виходячи з конкретних фінансових показників та особливостей підприємства, наявності 

банка або компанії, які надають лізингові послуги, здійснення, з урахуванням конкретних 
вимог, вибору потенційним лізингоотримувачем можливих видів лізингових угод;

-  розрахунок та узгодження розміру лізингового платежу за кожним видом угод між 
потенційним лізингодавцем та лізингоотримувачем;

-  визначення основними учасниками операції економічної ефективності кожного з 
альтернативних видів лізингових угод;

-  вибір лізингоотримувачем з усіх альтернативних єдиного прийнятного виду 
лізингової угоди.

Формалізувати запропоновану методологію вибору підприємством економічно 
вигідного виду лізингової угоди пропонуємо у вигляді моделі ранжирування потенційно 
можливих лізингових угод із застосуванням критеріїв економічної та інвестиційної 
ефективності. Вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації здійснюватимемо 
методом адитивної згортки часткових та інтегрованих критеріїв із урахуванням 
коефіцієнта важливості L для кожного часткового критерію.

Для розробки моделі введемо наступні умови, пояснення та позначення:
-  для вітчизняного промислового підприємства при прийнятті рішення про лізингове 

фінансування одним з основних факторів є необхідність перерахування авансового 
внеску та його розмір. Як правило, розмір авансового платежу встановлюється 
лізингодавцем у відсотках до вартості майна, що передається у лізинг або у вигляді 
коефіцієнту. Приймемо останній варіант і позначимо коефіцієнт необхідного 
авансового внеску через к ,  а величину максимально можливого коефіцієнта 
самофінансування підприємства -  через к 0 . Встановимо першу залежність: к  < к 0 ;

-  термін дії лізингової угоди (і) повинен бути довгостроковим, відповідати потребам 
підприємства ( t o ) ,  тобто /  > / 0 /

-  сума лізингових платежів до виплати за періодами (ЛП,) повинна бути меншою за 
розмір позитивних-грошових потоків підприємства за відповідними періодами (7ІГ,), 
тобто ЛП, < П Г1;

-  розмір коефіцієнтів важливості часткових критеріїв ефективності (L) встановлює 
підприємство-лізингоотримувач, виходячи з власної оцінки значення кожного

L

часткового критерію за умови і ;
/=1
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Рис. 1. Блок-схема алгоритму моделі ранжування лізингових угод

-  ранжування видів лізингових угод здійснюється за розміром інтегрованого показника 
(IE, , j= l,m )  -  чим він вищий, тим ефективніша угода. Можливість вибору виду угоди 
знижується при зменшенні розміру інтегрованого показника.

Модель вибору підприємством-лізингоотримувачем ефективнішого виду лізингової 
угоди передбачає наступні кроки:
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1. Вибір промисловим підприємством із усього різномаїття видів лізингових угод 
потенційно можливих, виходячи з необхідних аспектів та таких ознак як сектор ринку, 
схема лізингового фінансування, вид лізингу, обсяг послуг, що супроводжують 
лізингову угоду, характер платежів.

2. Ознайомлення із запропонованими потенційними лізингодавцями умовами 
лізингування. До них слід віднести: необхідний розмір авансового внеску, термін дії 
лізингової угоди та вартість лізингового фінансування (загальний розмір лізингових 
платежів і їх величини за періодами).

3. Сукупність обраних лізингових угод та запропонованих лізингодавцями умов тих 
видів, які більшою мірою відповідають вимогам та можливостям даного підприємства.

4. Розрахунок підприємством часткових показників економічної та інвестиційної 
ефективності використання конкретних видів лізингових угод.

5. Визначення рівня інтегрованих показників, що свідчать про ефективність обраних угод.
6. Ранжування угод за ступенем зниження рівня та прийнятая рішення про 

найефективніший вид лізингової угоди.
Алгоритм моделі ранжування лізингових угод представлений у вигляді блок-схеми 

на рис.1.
Запропонована модель ранжування потенційних видів лізингових угод має 

універсальний характер, оскільки може бути застосована для будь-якого виду лізингової 
угоди, різних видів можливих схем лізингового фінансування, а також для підприємств 
різних галузей, з приватною та державною формами власності, представників малого, 
середнього та великого бізнесу.
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Лм о ні a O.O.

ПРО НАПРЯМ КИ В Д О С К О Н А Л ЕН Н Я  М ЕХ А Н ІЗМ У  ДІЇ ПДВ

Розглянуто теоретичні та практичні питання The theoretical and practical issues of
функціонування податку на додану вартість, functioning VAT (value-added tax) has been
запропоновано шляхи удосконалення механізму дії considered. The ways of improving the mechanism
податку на додану вартість (ПДВ) в Україні of VAT in Ukraine have been recommended.

Перехід на траєкторію стійкого економічного зростання висуває підвищені вимоги до 
податкової політики України. Необхідно досягти того, щоб вона відповідала новому складу 
і структурі стратегічних завдань розвитку національної економіки. У зв'язку з цим 
особливого значення набуває проблема вдосконалення механізму оподаткування доданої 
вартості (ПДВ).

ПДВ -  це один з найпоширеніших, але одночасно складних і суперечливих податків. З 
одного боку, сфера його впливу в світі неухильно розширюється і він є невід'ємним 
елементом податкових доходів центральних органів влади розвинених країн. В даний час, за 
винятком США, його використовують всі держави-члени ОЕСР. ПДВ застосовують також 
країни СНД і ЄЕП. Завдяки цій обставині, в рамках ЄЕП була реалізована нова концепція 
зовнішньоторговельних відносин, побудована на принципах, визнаних ВТО (стягнення 
1ІДВ при взаємній торгівлі товарами за правилом "країни призначення" в повному обсязі 
без вилучень, зокрема на природний газ і нафту), яка створює умови для ефективнішої 
міждержавної співпраці.

З іншого боку, на практиці з оподаткуванням доданої вартості в Україні ситуація 
склалася вкрай напружена.-Ефективна ставка ПДВ є набагато меншою за номінальну, що 
обумовлено недосконалістю діючого механізму розрахунку податкових зобов'язань, 
наявністю численних і не завжди досить обгрунтованих пільг, складними проблемами з 
своєчасним відшкодуванням ПДВ, особливо для експортерів продукції, наявністю 
можливостей використання ПДВ для приховування реальних доходів, тощо.

У фінансовій науці теоретичні і прикладні аспекти оподаткування доданої 
вартості досліджуються достатньо інтенсивно. Серед західних фахівців можна назвати 
роботи A. Auerbach [1], G. Carlson [2], R. Musgrave [3], A. Tait [4]. У числі фахівців країн СНД -  
С. Баткібєков [5], В. Вишневський [6], І. Луніна [7], А. Соколовська [8], 1. Трунін [5]. Проте, ряд 
аспектів оподаткування доданої вартості вимагають подальших досліджень. Перш за все це 
обумовлено тим, що слід більш повно враховувати особливості інституційного середовища, які 
характерні для трансформаційної економіки України і накладають свій відбиток на 
функціонування всієї системи фінансів. У зв'язку з цим принципове значення має 
обгрунтування напрямів реформування ПДВ відповідно до нових пріоритетів податкової 
політики української держави, що і зумовило мету даного дослідження.

В Україні діючий механізм оподаткування доданої вартості має певні відмінності від 
європейських аналогів та, що ще більш важливо -  недостатньо враховує особливості 
українських господарських реалій (перш за все сформовані неформальні правила, які 
впливають на структуру системи економічних відносин в країні). Це не дозволяє у повному 
обсязі використовувати потенціал даного фінансового інструменту, чинить негативний 
вплив як на діяльність окремо взятих суб'єктів господарювання, так і на всю національну 
економіку в цілому, і свідчить про необхідність подальшого вдосконалення податкової 
системи шляхом внесення змін і доповнень до податкового законодавства про ПДВ

У зв'язку з цим слід підкреслити, що українські проблеми з ПДВ обумовлені не 
іманентними недоліками цього податку (насправді, як свідчить досвід інших країн, ПДВ
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може бути ефективним в самих різних умовах -  інакше б сфера його застосування в світі не 
поширювалася), а суто українським способом його використання. При такій постановці 
питання стає очевидним концептуальна неспроможність пропозицій про використання 
замість ПДВ інших, менш досконалих форм непрямого оподаткування, від яких вже 
повсюдно відмовилися (наприклад, тих або інших різновидів кумулятивного податку з 
обороту). Реалізація таких пропозицій означатиме тільки одне -  замість того, щоб 
поступово освоювати нові податкові технології, які одержали міжнародне визнання і дають 
пропуск в Європейське співтовариство та його господарські структури, країна рухатиметься 
в напрямі, протилежному переважаючим світовим тенденціям, демонструючи тим самим 
свою інституційну неспроможність і нездатність до ухвалення нових правил організації 
фіскальних відносин, прийнятих більшістю розвинених держав, а також колишніх 
соціалістичних країн.

Більш того, в перспективі саме ПДВ може вважатися одним з найбільш відповідних 
для України податків у зв'язку з очікуваним погіршенням демографічної ситуації, оскільки 
він у меншій мірі, чим прибуткові податки з фізичних і юридичних осіб скорочує стимули 
до заощаджень найбільш продуктивних поколінь громадян, які роблять найбільший внесок 
у формування ВВП.

Тому стратегічний курс України відносно ПДВ повинен полягати у політиці 
послідовної модернізації випробуваного в розвинених країнах механізму оподаткування 
доданої вартості, адаптованого з урахуванням українських реалій. У зв'язку з цим 
пропонуються зміни і доповнення в чинне податкове законодавство за такими напрямками.

Порядок визнання доходів і витрат (дата настання податкових зобов'язань і дата 
виникнення права на податковий кредит). До податкової реформи 1997 р. оподатковуваний 
ПДВ оборот визнавався за датою надходження ірошей за відвантажені товари (виконані 
роботи, надані послуги), а вхідний ПДВ відносився на зменшення зобов'язань перед 
бюджетом за фактом оприбутковування придбаних товарно-матеріальних цінностей 
(незалежно від того, сплачені вони чи ні). Такий порядок, незважаючи на свою 
суперечність, відбивав українські реалії практики комерційних розрахунків між 
господарськими агентами (відносно низьку вірогідність збільшення економічних вигод 
платника податків в результаті відвантаження продукції і до моменту її оплати, коли 
очікування зростання власного капіталу реалізується тільки за фактом надходження 
грошей), а тому був зручний для багатьох платників податків. Можливо з цієї причини у той 
час проблеми з невчасним відшкодуванням ПДВ і ухиленням від сплати податку не мали 
такої гостроти, яку вони отримали в даний час.

Перехід на правило визнання доходів і витрат за принципом першої з подій, що 
сталася раніше, суттєво змінив ситуацію. Тепер, з одного боку, підприємства, що вимушені 
працювати без передоплати (наприклад, що надають комунальні послуги) у зв'язку із 
затримками в розрахунках із споживачами не в змозі своєчасно виконувати податкові 
зобов'язання. З іншого боку, посередницькі комерційні структури, що контролюють грошові 
потоки, мають можливість взагалі виходити з-під оподаткування шляхом махінацій з 
авансовими платежами, зокрема, з використанням підставних фірм. В результаті виникають 
проблеми не тільки з формуванням бюджету, але і погіршуються можливості зовнішньої 
торгівлі, завдяки якій формується майже половина ВВП країни: кошти, необхідні для 
відшкодування ПДВ експортерам, не потрапляють в розпорядження уряду, і, з об'єктивних 
причин їх надходження відбувається або із затримкою (зокрема через податкові векселі), 
або з "відкотом", що означає фактичне подорожчання і, отже, зниження 
конкурентоспроможності українського експорту.

У зв'язку з очевидними недоліками правила першої з подій, що сталася раніше, в 
проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих
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поточних та окремих реєстраційних рахунків платників податку на додану вартість" було 
передбачено перехід на більш досконалий касовий метод розрахунку податкових 
зобов'язань з ПДВ. Проте запропоноване формулювання: "Датою виникнення податкових 
зобов’язань платника податку вважається дата зарахування (отримання) на його податковий 
рахунок (у касу) сум податку на додану вартість" не можна визнати задовільним. Це 
пояснюється тим, що в економічній теорії дохід вважається одержаним лише у тому 
випадку, якщо в наявності є результат корисної діяльності, тобто коли фактично вироблена і 
реалізована додана вартість. З цієї причини надходження грошей в рахунок майбутнього 
відвантаження платником податків товарів, робіт або послуг (їх авансування) не може 
вважатися достатньою підставою для виникнення податкового зобов'язання.

Для того, щоб законодавство з ІІДВ стало прозорим і зрозумілим для платників 
податків платників, доцільно встановити, що:
(а) зобов'язання з ПДВ і право на податковий кредит виникають тільки за умови 

фактичного руху товарно-матеріальних цінностей (для зобов'язань -  за умови їх 
відвантаження, а для кредиту -  за умови їх оприбутковування на підприємстві). При 
цьому, зобов'язання виникатимуть за фактом надходження грошей за раніше 
відвантажені товари (роботи, послуги), а податковий кредит -  за фактом сплати 
грошей за раніш оприбутковані товари (роботи, послуги). Цей порядок є зрозумілим 
всім підприємствам, що працюють в реальному секторі економіки, напевно буде ними 
зустрінутий позитивно і дозволяє відкинути ряд "лівих" схем з ПДВ.

(б) податкова накладна повинна складатися тільки на товар, а не виписуватися при 
отриманні авансу (передоплати), що дозволяє плодити фіктивні документи для 
неіснуючих товарно-матеріальних цінностей.

У зв'язку з цим п. 7.3.1. ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" 
пропонується викласти в такій редакції: "Датою виникнення податкових зобов'язань з 
продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата зарахування коштів від покупця 
(замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату проданих товарів (робіт, 
послуг), а в разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові кошти -  дата їх 
оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої -  дата інкасації грошей у 
банківській установі, що обслуговує платника податку. Попередня оплата (авансування) 
товарів (робіт, послуг) не є підставою для виникнення податкових зобов'язань.

У свою чергу для податкового кредиту пропонується симетрична редакція: "7.5. 
Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:

7.5.1. дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату 
оприбуткованих товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного 
чеку) -  в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних 
чеків. Попередня оплата (авансування) товарів (робіт, послуг) не є підставою для 
виникнення податкового кредиту”.

Окрім того п. 7.2.3. ст. 7 Закону пропонується викласти в такій редакції: "Податкова 
накладна складається у  момент постачання товарів (робіт, послуг) у  двох примірниках. 
Оригінал податкової накладної надається покупцю, копія залишається у  продавця 
товарів (робіт, послуг) ".

У м о в и  і п о р я д о к  в і д ш к о д у в а н н я  П Д В .  Проблема покриття дебетового 
сальдо ПДВ платникам податків бюджетними коштами є однією з ключових. Один з 
радикальних способів її вирішення полягає у тому, щоб проводити всі розрахунки з ПДВ 
виключно через спеціальні податкові рахунки і перекрити тим самим канали витоку ПДВ 
при просуванні товарів від виробників до кінцевих споживачів через різного вигляду 
фіктивні фірми. Незважаючи на певні технічні складнощі з реалізацією такої пропозиції, 
воно, в поєднанні із заходами щодо посилення відповідальності за порушення

72 The Economic Messenger of the NMU 2004 # 2



ФІНАНСИ ГАЛУЗІ ТА ПІДПРИЄМСТВА

законодавства про ПДВ, створює необхідні передумови для своєчасного відшкодування 
ПДВ не тільки експортерам продукції (робіт, послуг), але також і тим підприємствам, у 
яких виникнення тимчасового дебетового сальдо з ПДВ обумовлене об'єктивними 
причинами (наприклад, особливостями технологічних процесів). Проте, враховуючи 
високу ціну впровадження цієї пропозиції, є велика ймовірність того, що його так і не 
буде реалізовано.

Другий спосіб рішення проблеми, який використовується на практиці -  звичайний 
адміністративний тиск на платників податків з метою примусити їх відмовитися від претензій 
на відшкодування ПДВ та/або розподіл платників податків на групи з різними можливостями 
щодо своєчасного відшкодування ПДВ з урахуванням податкової історії (по аналогії з 
кредитною історією). Проте, з очевидних причин, він не може дати сталого позитивного 
результату. І річ не в тому, що доцільність застосування адміністративних методів не 
признається у принципі. Навпаки, за певних умов вони можуть дати хороші результати.

Нарешті, третій спосіб полягає в тому, щоб повернутися до порядку, при якому держава 
відшкодовує з бюджету ПДВ тільки при експорті продукції (включаючи її транспортування). 
Якщо ж підприємство займається декількома видами діяльності, то відшкодовуватися ПДВ 
повинен тільки в частині тих покупок, які використані для виробництва експортованої 
продукції (для чого потрібно зробити спеціальний розрахунок). У решті випадків виникнення 
дебетового сальдо з ПДВ воно з бюджету не відшкодовується, а відноситься на майбутні 
періоди в очікуванні свого кредитового обороту.

Зрозуміло, з технічної точки зору, це не самий досконалий механізм. Проте в умовах, 
коли відомі комерційні структури, що контролюють основні товарно-грошові потоки, 
регулярно декларують про збитки, негативну додану вартість і перевищення вхідного 
ПДВ над вихідним, важко знайти інші шляхи вирішення цієї проблеми.

Одночасно доцільно переглянути порядок відшкодування ІІДВ для експортерів. Тут 
два принципові моменти. По-перше, воно повинне мати місце тільки за фактом вивозу 
товару за межі митної території України (повинна бути відмітка про виїзд у ВТД). По- 
друге, як це було до податкової реформи 1997 роки, відшкодування слід здійснювати 
тільки за фактом приходу валюти до України, бо держава для того і стимулює експорт 
(застосовує нульову ставку податку), щоб валюта надходила у країну.

В зв'язку з цим пропонується така редакція.
"7.7.1. Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету визначаються як різниця між 

загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким продажем 
товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного 
періоду.

У разі коли за результатами звітного періоду сума, визначена згідно з підпунктом’ 
7.7.1 цієї статті, має від'ємне значення, така сума:

зараховується в рахунок платежів з цього податку -  якщо операції з продажі 
платником податку товарів (робіт, послуг) на протязі податкового періоду були 
оподатковані за ставкою 20 відсотків;

підлягає відшкодуванню платнику податку> з Державного бюджету України 
протягом місяця, наступного після подачі декларації -  якщо операції з продажу платником 
податку товарів (робіт, послуг) на протязі податкового періоду були оподатковані за 
нульовою ставкою.

У разі коли на протязі податкового періоду проводилися операції, оподатковувані як 
за нульовою ставкою, так і за ставкою 20 відсотків, або звільнені від оподаткування, 
платник податку розраховує суми, що підлягають відшкодуванню з Державного бюджету, 
пропорційно питомій вазі вартості товарів (робіт, послуг), що оподатковуються за 
нульовою ставкою, у їхній загальній вартості. Розрахована платником податку сума
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бюджетного відшкодування не може перевищувати 20 відсотків вартості товарів (робіт, 
послуг), оподатковуваних за нульовою ставкою.

Підставою для отримання відшкодування є:
належним чином оформлені вантажні митні декларації, що підтверджують факт 

перетину вантажем митного кордону України;
розрахункові документи, що підтверджують факт надходження коштів в іноземній 

валюті за вивезені (експортовані) товари (роботи, послуги) на поточний рахунок платника 
податку".

П і л ь г и  з П Д В . У  зв'язку з реалізацією стратегічного курсу на розширення співпраці 
з Європейськими економічними і політичними структурами одним з головних завдань України 
у сфері податкової політики є адаптація законодавства про ПДВ до вимог ЄС в частині 
податкових пільг, що надаються. Особлива актуальність цієї проблеми пояснюється тим, що 
автономні дії української влади з податкового стимулювання розвитку тих або інший галузей 
національного господарства можуть призвести до дисбалансу зовнішньоторговельних 
відносин. При цьому: "У разі завдання шкоди відповідним секгорам економіки ЄС така 
субсидія може створювати підстави для вжиття, у відповідності до ст. 19 Угоди про 
партнерство і співробітництво між ЄС і Україною, компенсаційних заходів щодо українських 
товарів" [9, с. 4]. Відомий приклад такого роду -  санкції, прийняті рядом країн стосовно 
українського металу, якому свого часу були надані істотні податкові пільги, розцінені 
торговими партнерами України як практика державного субсидування експорту.

У Шостій директиві ЄЕС передбачена можливість надання ряду пільг і звільнень, але 
вони торкаються головним чином соціальних товарів і послуг, таких як продовольчі товари, 
водопостачання, ліки, медичне устаткування, тощо (Додаток Н до Шостої директиви), 
діяльності в суспільних інтересах (стаття 13 директиви), імпорту, експорту і міжнародних 
перевезень товарів (статті 14, 15 і 16), і не мають, як правило, спеціального галузевого 
харакгеру. Більш того, в тексті дирекгиви (стаття 13) спеціально підкреслено, що будь-яке 
звільнення не повинне приводити до такого викривлення конкуренції, яке поставить в 
невигідне положення комерційні підприємства, що підпадають під податок на додану вартість.

У зв'язку з цим доцільно ще раз перевірити обгрунтованість і відповідність 
стратегічним національним інтересам надання пільг з ПДВ підприємствам 
автомобілебудівної (п. 11.18), суднобудівної (п. 11.26), літакобудівної (п. 11.34), 
космічної (п. 11.27, п. 11.28), машинобудівної (виробництво бронетехніки -  п. 11.31) і 
поліграфічних галузей (п. 11.38). Питання не стоїть так, щоб керуючись закликами до 
Євроінтеграції (можливість якої ще не визначена) відмінити їх негайно та надалі ніколи 
не надавати. У будь-якому випадку первинними мають бути національні інтереси, 
оскільки надмірна лібералізація зовнішньоекономічних відносин в характерних для 
України умовах слабкої розвиненості ринкових інститутів може не тільки не сприяти 
швидкому вирішенню наявних проблем, але навпаки підірвати економічну безпеку 
держави. Проте ретельне обгрунтування доцільності подальшого застосування існуючих 
і надання нових податкових пільг з урахуванням всього комплексу соціально- 
економічних і політичних наслідків таких дій (зокрема, приймаючи до уваги тиск з боку 
національних і закордонних груп інтересів) повинно стати обов'язковою передумовою 
схвалення законодавцями рішень.
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УДК 658.158.3 

Ш ишкова H.J1.

ІН Н О В А Ц ІЙ Н А  С КЛ А Д О ВА  ПРИ П ІД ГО ТО ВЦ І П РО Г РА М И  САНАЦІЇ
ДЛЯ П ІДП РИ Є М СТ В А

Проведено аналіз літературних джерел з 
проблеми управління санацією. Розроблена 
концепція санації реального підприємства. Визначені 
стратегії вугільного підприємства, що функціонує в 
кризових умовах, та проведено їх аналіз. Основні 
результати впроваджено на вугільному підприємстві.

The information sources dealing with the issues 
o f sanitation management have been analysed. The 
concept o f sanitation of a real enterprise has been 
worked out. The strategies of the coal mine which 
operates in crisis conditions have been outlined and 
their analysis has been made.

Для успішної підготовки і реалізації оздоровчих дій для підприємства, що 
знаходиться на межі банкрутства, необхідне попереднє визначення основних напрямів 
санації та їх відповідне обгрунтування. Комплексний підхід до розробки санаційних 
заходів повинен складатися:
-  з аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, що підлягає оздоровленню;
-  з аналізу його теперішньої і перспективної (після реалізації заходів) платоспроможності;
-  з розробки концепції і стратегії санації -  прогнозування основних параметрів заходів і 

результатів діяльності [1].
Інноваційна складова процесу підготовки програми санації стає логічним наслідком 

концепції сприйняття кризи на підприємстві, коли відношенням до кризи стає орієнтація 
на нове. Криза сприймається як необхідність оновлення, перебудови, звільнення від 
ірраціональних або помилково встановлених цілей, правил. В основі заходів -  не боротьба 
з кризою, а зміна власної .структури під нові відносини. Негативне ж сприйняття кризи 
призводить до розробки персоналом заходів, що спрямовані на відновлення докризового 
стану. Однак більшість вугільних підприємств за останні роки мала такий фінансовий 
стан, що відновлення їх докризового рівня неможливе. Частина їх знаходилася в 
кризовому стані завжди і існувала лише за рахунок державної підтримки. Стан інших 
погіршився ще на початку 1990-х років [2] і відновлення докризового стану неможливе 
внаслідок економічних перетворень у країні.

Тому інноваційна складова у програмі відновлення платоспроможності і нормального 
функціонування невід’ємна. Метою дослідження стає створення реальних передумов 
формалізації санаційних дій, їх зв’язків, ступеня абстракції, коли можливо і необхідно 
використовувати математичні методи. Для цього повинні бути вирішені наступні задачі:
-  проведена діагностика конкретного підприємства, що знаходиться у кризовому стані і 

потребує відновлення платоспроможності (ВП “Шахтоуправління “Луганське” ДП 
‘ ‘ Луганськвугі лля”);

-  визначено основні напрями і сформовано загальну концепцію проведення заходів з 
оздоровлення підприємства;

-  визначено якість і щільність зв’язків між інформаційними даними про альтернативи санації;
-  визначено методи формалізації інформації про альтернативи санації підприємства 

відповідно до характеру їх зв’язків.
Підготовка до прийняття рішення про склад і масштаб санаційних дій проведена на 

базі даних ВП “Шахтоуправління "Луганське". Діагностика фінансового стану 
підприємства [3] виявила наступне.

Показники, що характеризують ліквідність, за останні десять років жодного разу не 
приймали значень, що відповідають мінімальним нормативам платоспроможності. Починаючи 
з 1997р. і до 2002р. простежувалася тенденція до зростання значень показників ліквідності: так,
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коефіцієнт загальної ліквідності зріс на 60%, а поточної -  на 126%. Це пояснюється зростанням 
оборотних активів підприємства (до того ж за рахунок більш ліквідної частини -  дебіторської 
заборгованості) на фоні значного скорочення поточних зобов'язань. Якщо протягом 1996- 
2000рр. обсяг кредиторської заборгованості стабільно перевищував обсяг дебіторської у 4-5 
разів, то у 2001р. співвідношення між ними скоротилося до 3 разів, а у 2002р. -  до 2,5 разів.

Однак протягом 2003р. ситуація значно погіршилася. Покриття поточних 
зобов’язань дебіторською заборгованістю та грошима скоротилось з половини до третини 
нормативного значення.

Треба також відзначити недостатній обсяг грошових коштів у розпорядженні 
підприємства: доля найбільш ліквідних активів в структурі оборотних активів лише у 
1995р. та 2001р. перевищує 1%.

Недостатність грошових коштів на рахунку не дає можливості підприємству вчасно 
розраховуватися з бюджетом, кредиторами, а також із власними працівниками. 
Заборгованість з оплати праці за період 1999—2003pp. складає в середньому 11% від 
загальної суми поточних зобов’язань.

Незважаючи на досить значну долю власного капіталу в пасивах підприємства (70- 
95% при нормативі 50%), його недостатньо для фінансування основних засобів.

Завдяки незадовільній структурі активів підприємство не забезпечене власними 
обіговими коштами. Власні обігові кошти, як правило, покривають не більше третини 
зобов’язань перед кредиторами.

За винятком 2000р., коли підприємство переходило на Національні стандарти 
бухгалтерського обліку, що спричинило деяку трансформацію фінансових результатів 
підприємства, результатом господарчої діяльності підприємства стабільно були збитки. За 
1998-2003р. збитки складали 2^4% від середньорічної вартості активів. Протягом 
останніх трьох років спостерігається погіршення фінансової діяльності підприємства.

Таким чином, незважаючи на зростання активів та виручки від реалізації, що має 
місце протягом 2000-2003рр., підприємство залишається збитковим, має неліквідну 
структуру балансу і не має достатньо грошей і достатніх ліквідних обігових коштів для 
розрахунків з кредиторами.

Беручи до уваги ці висновки про фінансовий стан підприємства та зважаючи на 
сьогоденні економічні реалії та перспективи [2], пов’язані, перш за все, з поступовою 
майбутньою приватизацією підприємств вугільної галузі та попереднім їх оздоровленням, 
необхідно сформувати концепцію і розробити Програму санації ВП “Шахтоуправління 
’’Луганське”.

Концепція санації складається з комплексу невідкладних заходів, що сприятимуть 
підвищенню платоспроможності та заходів, що забезпечать розвиток підприємства на 
довгостроковий період (рис.1). Останні і складають інноваційну спрямованість 
оздоровчих дій для підприємства.

Але концепція є загальним напрямом санаційних процедур. Для перетворення її у 
програму санації необхідно деталізувати і сам склад заходів, і їх масштаб, що найкращим 
чином сприятиме ефективному проведенню оздоровлення. Тому необхідна система 
показників, що використовувалась при діагностиці підприємства, може бути використана при 
плануванні заходів з санації і стане індикатором ефективності проведення санації. Такою 
системою індикаторів для виміру глибини санаційних заходів стануть керовані фактори, 
згруповані за головними напрямами оздоровлення підприємства і синтезовані у п’ять 
синтетичних компонент (табл.1): збільшення рівня повернення боргів, поліпшення рівня 
організації управління, забезпечення доходів власників, поновлення нормального 
функціонування, збільшення рівня організації виробництва. Об’єднання аналізу 
господарської діяльності і конкретних функцій управління підприємством стають основою 
розробки методологічної основи і методики генерування альтернатив санації [4].
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Рис. 1. Формування концепції санації ВП “Шахтоуправління “Луганське”
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Таблиця
Розподіл керованих факторів за групами (синтетичними компонентами)

Групи показників 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 і 2002 2003
Збільшення р вня повернення боргів

dl Коефіцієнт загальної ліквідності 0,63 1,01 0,47 0,37 0,36 0,33 0,38 0,48 0,61 0,41
<12 Коефіцієнт строг ої ліквідності 0,45 0,86 0,26 0,23 0,29 0,27 0,32 0,43 0,52 0,32*
d3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0050 0,0172 0,0003 0,0002 0,0004 0,0011 0,0001 0,0127 0,0000 0,0006
d4 Співвідношення кредиторської та 

дебіторської заборгованості 2.23 1,19 3,90 4,36 3,96 4,00 4,79 3,00 2,47 4,65
Поліпшення рівня орган зації управління

bl Віддача активів 1,36 0,58 0,44 0,13 0,11 0,11 0,15 0,20 0,23 0,25
Ь2 Віддача власного капіталу 1,88 0,65 0,52 0,15 0,12 і 0,12 0,17 0,26 0,29 0,30
ьз Оборотність обігових коштів 6,48 6,64 4,92 3,51 3,54 2,87 3,37 3,41 3.09 3,58
Ь4 Оборотність запасів 23,42 33,08 15,37 8,53 12,84 14,89 19,69 26,87 22,65 19,59
Ь5 Оборотність дебіторської заборгованості і 1,05 8,45 7,32 5,97 5,32 3,97 4,99 5,31 4,57 бТоіІ
Ь6 Оборотність кредиторської заборгованості 4,85 5,43і 2,99 1,42 1,29 1,00 1,17 1,49 1,67 1,76

Забезпечення доходів власників
а1 Рентабельність активів -0,82 -0,07і -0,21 -0,09 -0,02і -0,03 0,02 -0,01 -0,02 -0,04
&2 Рентабельність власного капіталу -1,14 -0,08 -0,25 -0,10 -0,02 -0,04 0,02 -0,01 -0,02 -0,05
аЗ Рентабельність інвестицій -1,14 -0,08 -0,25 -0,10 -0,02 -0,04 0,02 -0,01 -0,02 -0,05
а4 Прибуток на 1 грн. обсягу реалізації -0,61 -0,12 -0,47 -0,67 -0,19 -0,29 0,13 -0.03 -0,08 -0,16

П оновлення нормального функціонування
el Коефіцієнт постійного активу 1,17 1,00 1,21 1,05 1,07 1,11 1,1 Iі 1,29 \ М і ,14
е2 Коефіцієнт автономії 0,69 0,94 0,72 0,93 0.90 0,86 0,87 0,71 0,86 o j r
еЗ Коефіцієнт поточно? заборгованості 0,46 0,07 0,39 0,08 0,11 0,16 0,13 0,22 0,13 0,20
е4 Коефіцієнт забезпечення власними 

оборотними коштами -0,37 0,01 -0,53 -0,64 -0.65 -0,67 -0,68 -0,73 -0,49 -0,621
Збільшення рівня організації виробництва і

fl Темпи зростання активів, % 38,43| 382,93 -36,04 669,14 4,00 -42,63 -33.99 0,27 6,51 0,3(У
О Темпи зростання продажу, % -0,82 43,93 4,46 2,36 44,02 -17,49 -17,53 8,03 15,44 13,И
В Темпи зростання видобутку вугілля, % -11,13 -7,84 -19,23 -10,96 13,86 1,87 3,43 14,05 18,27 І2,8Р
f4 Продуктивність персоналу, тис.ШО/чод. 2,27 3,66 4,22 4,53 6,33 5,12 ^4,27 4,61 5,3 і 5,94
f5 Середньомісячна продуктивність праці 

робочих, тонн/чол. 27,26 28,40 25,44 23,78 26,14 26,06 27,2! 31,08 36,81 40,99
Гб Фондоозброєність персоналу, th c .U S D /чол. 1,56 9,84 6,45 45,52 45,69 29,42 20,17 19,54 20,93 20,67
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Якщо керовані фактори представити як координатні вісі, то альтернативи будуть 
представлені як точки цього простору. Виявлення конкретної альтернативи -  це 
визначення координат відповідної точки в просторі керованих факторів.

Перехід на синтетичні компоненти дозволить без інформаційних втрат суттєво 
скоротити простір альтернатив (окремий варіант санації буде визначений координатами 5- 
мірного, а не n-мірного простору). Змістовна інтерпретація синтетичних компонент 
спрощується їх відповідністю основним напрямам санації. Суттєві складнощі виникають 
лише з забезпеченням незалежності альтернатив, що пов’язано з характером економічних 
показників, їх ієрархічною взаємозалежністю.

Більшість методів о т  имізащйного моделювання припускає статистичну 
незалежність факторних показників [5]. Незалежно від одиниць виміру, коефіцієнт 
кореляції характеризує силу і напрям зв’язку між показниками [6]. Наявність і щільність 
внутрішнього зв’язку системи факторних показників (табл.1) складають проблему 
мультиколінеарності. Вона негативно впливає на кількісні характеристики моделі або 
робить її побудову взагалі неможливою.

Основні наслідки мультиколінеарності: падає точність оцінювання (помилки деяких 
оцінок стають надто великими, вони корелюють одна з одною; дисперсії оцінок
параметрів різко збільшуються), оцінки параметрів стають чутливими до обсягів 
сукупності спостережень [7]. Для виявлення щільності зв’язку показників проведено 
розрахунок матриць взаємної кореляції (Matlab Release 12). Для обчислення матриць 
взаємної кореляції компонентів використано функцію CORRCOEF. Матриці взаємної 
кореляції за групами показників подано у табл. 2. Щільність зв’язку визначена розміром 
детермінанту D el, матриці X * X  для кожної групи, де X  -  вихідні дані цієї групи. 
Обчислення детермінант виконано за допомогою функції Matlab DET:

Забезпечення доходів власників Det|=-1.0981e-125
Поліпшення рівня організації управління Det?=7.8168е-052
Збільшення рівня повернення боргів Det3=-6 .1381 е-094
Поновлення нормального функціонування Det4=-3.4482e-095
Збільшення рівня організації виробництва Det5=-1,7138е-040

Приведені розрахунки свідчать про велику взаємозалежність показників, що доводить 
недоцільність використання традиційних методів математичного моделювання, їх 
неефективність. Тому пропонується використання апарату нейронних мереж [8,9,10], що 
найбільш природно відповідають тісному характеру зв’язку в масиві економічних показників.

Архітектура нейронної мережі, що пов’яже вхідні дані з результуючим показником, 
представлена на рис.2 .

На рис.2: ns -  шар нейронів, що здійснює стиск двадцяти трьох початкових факторів -  
входів (табл.1) до п ’яти; nscorr -  шар нейронів, виходи якого є синтетичними компонентами 
(необхідний для врахування міжгрупової кореляції); exitn -  нейрон, вихід якого -  
результуючий показник (d2 у табл.1).

Кожен нейрон мережі має власну структуру (рис.З).
Суматор виконує функцію складання входів, а потім ця сума стає аргументом 

активаційної функції.
Для 23-х вхідних та вихідного нейрону це функція F=X (X  -  сума входів), а для

нейронів шарів ns та nscorr -  F = -— ^ . Ця функція (сигмоїд) здійснює стискання будь-

якого значення X  в діапазон від 0 до 1, а також має просту похідну (F'=F*(1-F)), яка 
використовується при корекції вагових коефіцієнтів під час навчання нейронної мережі.
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Таблиця 2
Матриці взаємної кореляції

Збільшення рівня повертаємості боргів

dl d2 d3 d4
dl 1 0,9627 0,7588 -0,9057
d2 0,9627 1 0,8041 -0,8876
d3 0,7588 0,8041 1 -0,7445
d4 -0,9057 -0,8876 -0,7445 1

Поліпшення рівня організації управління

bl b2 b3 b4 b5 b6
bl 1 0.9967 0.8435 0.4127 0.9395 0.8302
b2 0.9967 1 0.7996 0.3784 0.9193 0.7839
b3 0.8435 0.7996 1 0.5325 0.9366 0.9850
b4 0.4127 0.3784 0.5325 1 0.3745 0.6173
b5 0.93955 0.9193 0.9366 0.3745 1 0.8996
b6 0.8302 0.7839 0.9850 0.6173 0.8996 1

Забезпечення доходів власників

al a2 a3 a4
al 1 0.9992 0.9992 0.6308
a2 0.9992 1 1 0.6086
a3 0.9992 1 1 0.6086
a4 0.6308 0,6086 0.6086 1

Поновлення нормального функціонування

el e2 еЗ e4
el 1 -0,9054 0,6670 -0,4660
e2 -0,9054 1 4),9041 0,1835
e3 0,6670 -0,9041 1 0,0168
e4 -0,4660 0,1835 0,0168 1

Збільшення рівня організації виробництва

fl f l G f4 f5 f6
fl 1 -0,1721 -0,3440 -0,7150 -0,1375 -0,4736 •
п -0,1721 1 0,1943 0,2599 0,1598 0,1273
f3 -0,3440 0,1943 1 0,6924 0,6452 0,3577
f4 -0,7150 0,2599 0.6924 1 0,3835 0,6838
f5 -0,1375 0,1598 0,6452 0,3835 1 -0,1908
f6 -0,4736 0,1273 0,3577 0,6838 -0,1908 1
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1 - збільшення рівня повертаємості боргів;
2 - забезпечення доходів власників;
3 - поліпшення рівня організації управління;
4 - поновлення нормального функціонування;
5 - збільшення рівня організації виробництва.

Рис. 2. Архітектура нейронної мережі зв’язку вхідних даних з результуючим показником 
(строгою ліквідністю)

Рис.З. Структура кожного нейрону мережі

Принцип функціонування штучної нейронної мережі наступний. Вхідні дані 
(двадцять три показника з табл.1) подаються на вхід мережі. Сума сигналів, що надходять 
до будь-якого нейрону, стає аргументом для його активаційної функції. Зв’язки, що 
з ’єднують два шари нейронів, мають назву вагових коефіцієнтів. При проходженні 
сигналів від нейронів попереднього шару до нейронів наступного шару вони множаться 
на значення цих вагових коефіцієнтів. Тобто, вхідний сигнал для кожного j-ro  нейрону 
розраховується за формулою:
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dfcy
В цих ф о р м у л ах  похідна активаційної функції нейрону; ц -  коефіцієнт

ds
інерційності (використовується для надання інерційності процесу корекції вагових 
коефіцієнтів та згладжування різких переходів при переміщенні по поверхні цільової 
функції (2)); rj -  коефіцієнт швидкості зміни ваги.

Коли помилка навчання нейронної мережі стає досить малою для цієї групи вхідних 
даних, обирається наступна, і процес ітеративно повторюється, доки помилка не стане 
прийнятно малою для всіх історичних даних, які ми маємо, або буде виконано попередньо 
зазначену кількість ітерацій для її навчання.

За 106 ітерацій ця мережа навчається. Значення вагових коефіцієнтів всіх шарів 
нейронної мережі приведені у таблиці 3. При помилці навчання 2,26080075549362Е-7 
отримано значення результуючого показника строгої ліквідності (рис. 4). Значення 
синтетичних компонент (табл.4) математично представляють собою виходи гретього шару 
нейронів, а економічно -  стислу інформацію керованих факторних показників (дані табл. 1).

Стиск інформації про керовані фактори забезпечив появу п ’яти синтетичних 
компонент, що отримані з використанням апарату нейронних мереж. Незалежність 
синтетичних факторів надає можливості їх використання в теорії прийняття рішень.

Отримані в результаті реалізації алгоритму методу “золотого перетину” (рис.5) 
оптимальні значення показників (табл.5), що відповідають найкращому значенню 
результуючого (коефіцієнт строгої ліквідності) складають аналітичну основу для 
Програми санації. Вони стають не тільки координатами визначеного простору 
альтернатив санації, але й фактичними індикаторами змін у процесі оздоровлення.
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де М -  кількість нейронів попереднього шару, у\"~Х)-  значення виходу і-го нейрону

попереднього шару, мА"1-  значення вагового коефіцієнту, що з’єднує i-й нейрон
попереднього шару з нейроном j, для якого розраховується вхідний сигнал. Звісно, для 
першого шару нейронів ці значення будуть відповідати входу або сумі входів мережі. 

Навчання мережі спрямоване на мінімізацію функції:

(2),

де у * р -  реальний вихід нейрону j шару N нейтронної мережі при подачі р-го

вхідного образу, a d . р -  ідеальний (бажаний) вихід цього нейрону.
На ітерації t обирається одна група з усієї множини історичних даних (вибір 

здійснюється випадково) і подається на вхід мережі. Розраховується відповідний вихід і, 
якщо різниця між реальними виходом та бажаними перевищує допустимі норми, то вагові 
коефіцієнти для N-ro шару мережі на ітерації / коректуються за наступними формулами:

(3),

(4),

(5) -  для внутрішніх шарів, та

(5а) -  для останнього (вихідного) шару.
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Оскільки є неможливим повне поєднання аналізу господарської діяльності і теорії 
прийняття рішень, формалізація визначення простору альтернатив і вибір найкращої з них 
може лише наблизити їх.

Рис. 4. Співвідношення фактичних і модельованих значень результуючого показника

Рис.5. Загальний вигляд реалізації алгоритму визначення оптимального масштабу санації 
вугільного підприємства нейромережами (Borland C++ Builder 5 )
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Таблиця З

Значення вагових коефіцієнтів першого, другого та третього шару нейронів

00
Сп

Ф
ІН

АН
С

И
 

ГА
Л

У
ЗІ 

ТА 
П

ІД
П

Р
И

Є
М

С
Т

В
А

Першій шар вагових 
коефіцієнтів

Другий шар вагових коефіцієнтів Третій шар 
вагових 

коефіцієнтів
До виходу 

першого 
нейрону

До виходу 
другого 
нейрону

До виходу 
третього 
нейрону

До виходу 
четвертого 

нейрону

До виходу 
п’ятого 

нейрону
1,7660276889801

-0,313378244638443
-0,927387416362762

ОД 37848928570747 0,494432091712952 -0,656558752059937 0,683939695358276 0,28966948390007 1.61331

0,594763338565826 
-0,457732886075974 
-1,50524997711182 
1,1233667 і 352386 

-2,21896767616272 
-1,58266234397888

0,662120699882507 -1,07733333110809 1,92692852020264 0,45363587141037 1.66309714317322 0.44085

0,0339854061603546
1,5333799123764

0,922840118408203
1,50852859020233

1,4779851436615 0,391561329364777 1,50624763965607 0,356234550476074 -0,106428079307079 -1.84464

1,47593295574188
1,29742383956909
1,76204907894135
1,7264689207077

0,84251195192337 0.532034993171692 1,20406091213226 -0,314062476158142 1,01778769493103 -0.292403

-0,346719294786453 
0,147129490971565 
0,102658189833164 
0,964266061782837 
0,210409313440323 
-0.494479954242706

-1,60368692874908 1,30626773834229 1,78543674945831 0.14805206656456 0,67581307888031 0.674713
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Таблиця 4
Історичні значення синтетичних компонент

Період Збільшення
рівня

повертаємості
боргів

Поліпшення
рівня

організації
управління

Забезпечення
доходів

власників

Поновлення
нормального

функціонування

Збільшення
рівня

організації
виробництва

1994 0.619836 0.871112 0.572469 0.663058 0.710899
1995 0.624954 0.897691 0.812191 0.821213 0.810533
1996 0.653518 0.845483 0.557783 0.641662 0.563973
1997 0.583646 0.552679 0.57245 0.398235 0.379232
1998 0.589374 0.587311 0.642839 0.444121 0.312771
1999 0.683244 0.355018 0.696558 0.551833 0.609774
2000 0.724302 0.543992 0.739479 0.698184 0.633452
2001 0.72898 0.685084 0.742547 0.761345 0.737123
2002 0.724987 0.757018 0.759984 0.79455 0.785292
2003 0.716684 0.768699 0.664864 0.730771 0.658339

Крім того, враховуючи подібність представлення альтернатив санації і її цілей, 
визначений вище оптимальний масштаб санаційних дій стає кількісним вираженням мети 
санації для Шахтоуправління “Луганське” при наявному фінансово-господарському стані, 
ресурсах.

Таблиця 5
Значення керованих показників, що відповідають оптимальному масштабу санації

Коефіцієнт строгої ліквідності 1,28826442360878
Збільшення рівня 

повертаємості 
боргів

Поліпшення рівня 
організації 
управління

Забезпечення 
доходів власників

Поновлення
нормального

функціонування

Збільшення рівня 
організації 

виробництва
0,664097666740417 0,858019828796387 0,68818598985672 0,708350241184235 0,34369283914566
dl 0,06041 Ы 0,612683 аі 0,00657768 сі 1,03953 F1 5,13795
d3 0,0326587 Ь2 1,26284 а2 0,306659 е2 0,942581 F2 2,39453
d4 37,1099 ЬЗ 6,45606 аЗ 0,306659 еЗ 0,0634262 F3 -0,0817321

Ь4 25,9135 а4 0,0262908 е4 -0,636279 F4 6,098559
Ь5 9,896555 F5 32,8863
Ь6 5,95112 F6 15,1953

Таким чином, нейропрограмування може стати інструментом, що найкращим чином 
підходить для формалізації інформації про теперішній стан, можливі санаційні дії та 
результати їх реалізації в майбутньому. Для визначення потенційного впливу оточуючого 
середовища на процес санації ВП “Шахтоуправління “Луганське” доцільно провести 
адаптацію отриманих оптимальних результатів до можливої реакції учасників санації 
(впливу не керованих факторів).
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УДК 657.6.

С ахарцева  I.I . ,  П одм еш альська  Ю.В.

РО ЗРО БКА К О М П Л Е К С Н О Ї МОДЕЛІ Т Е М А Т И Ч Н О Г О  А УД И ТУ
ОП ЕРАЦ ІЙ  ІЗ ЗА П АСАМ И

Запропоновано модель тематичного аудиту The model of thematic audit o f inventory
операцій із запасами, яка дозволяє забезпечити operations has been recommended. It ensures
достовірність та комплексність цього напрямку authenticity and complexity of the given direction of
аудиту. auditing.

Методичні розробки в області аудиту розглядаються в ряді зарубіжних та 
вітчизняних робіт. Цим питанням присвячені роботи: Е.А. Аренса, В.І. Подільського,
Н.Т. Білухи, Н.Г. Дорош, Б.Ф. Усача, однак в літерагурі питанням комплексного підходу до 
аудиту діяльності підприємства в цілому, а також його окремих видів діяльності, зокрема, 
тематичному аудиту, приділено недостатньо уваги, що обумовлює вибір напрямку та 
актуальність дослідження.

Метою дослідження, результати якого викладені у даній статті авторів є розробка 
методології тематичного аудиту операцій із запасами. Існуючий світовий досвід аудиту є 
вагомим, але він не може бути застосований без адаптації до існуючих умов господарювання на 
Україні. Сьогодні розвиток аудиту в Україні потребує подальшої розробки та вдосконалення 
нормативної та теоретико-методолопчної бази. Одним із напрямів вдосконалення 
методологічної бази є розробка тематичного аудиту, що базується на комплексному підході до 
його проведення. Розробка комплексної моделі аудиту операцій із запасами є складовою 
частиною тематичного аудиту.

Авторами запропонована комплексна модель тематичного аудиту операцій із запасами, 
яка об’єднує проведення різних операцій із запасами, що проводяться на підприємстві та 
одночасне їх врахування у фінансовому, податковому та управлінському обліку. Це дозволяє 
одночасно провести аудит блоку різноманітних питань, які характеризують діяльність 
підприємства за звітний період з різних боків та одержати сукупний результат аудиту 
діяльності підприємства.

Запаси є невід’ємною частиною активів на кожному підприємстві, які іноді являють 
собою найбільш вагомий оборотний актив, і можуть складати до 50% вартості продукції. Від 
того наскільки вірно запаси відображені в бухгалтерському обліку залежить достовірність 
відображення активів взагалі у фінансовій та податковій звітності. Від цього залежить і 
ефективність прийнятих рішень користувачами - фінансової звітності. Від правильності 
оприбуткування, оцінки, списання запасів залежить фінансовий результат на підприємстві та 
величина податку на прибуток.

Комплексна модель аудиту операцій із запасами, запропонована авторами, представлена 
на рис. 1. Модель включає сукупність напрямів аудиторських робіт відповідно до певних 
контрольних функцій: операційний аудит, аудит на відповідність, аудит фінансової звітності, 
аудит податкової звітності.

В запропонованій моделі одним із напрямків аудиторських робіт є проведення 
операційного аудиту запасів. Е.А. Арене дає визначення операційного аудиту як 
“перевірки будь-якої частини процедур та методів функціонування господарської системи 
з метою оцінки продуктивності та ефективності” [1]. Українські вчені дають таке ж 
визначення цьому напрямку аудиту. Автори статті пропонують визначення операційного 
аудиту запасів як “перевірки процедур поповнення запасів та методів встановлення 
потреби в запасах, оцінки заміни запасів на дешевий адекватний замінювач, оцінки 
нормування запасів з метою підвищення ефективності їх використання”. Операційний
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аудит стосується перспектив господарської діяльності. Його особливість полягає у тому, 
що ефективність операцій та певних заходів, встановити набагато важче ніж їх 
відповідність законодавчим актам. Важливою проблемою проведення операційного 
аудиту є встановлення самого критерію ефективності. Тому методика його проведення 
має певні особливості для конкретних галузей та підприємств.

Рис. 1 Комплексна модель аудиту операцій із запасами
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Проведення операційного аудиту запасів на підприємстві потребує від аудитора знань з 
технології виробництва. По-перше, необхідно оцінити, чи всі запаси, що закуповуються на 
підприємстві мають цільове використання. По-друге, необхідно провести маркетингове 
дослідження з метою оцінки цін закупки запасів, та порівняти ціну закупки запасів на даному 
підприємстві з мінімальною ціною, яку можна заплатити на ринку. По-третє, проаналізувати, 
як в системі поповнюються запаси. Підприємство одночасно переслідує дві протилежні цілі: 
скоротити запаси, щоб зменшити витрати на їх утримання та збільшити запаси, щоб 
забезпечити безперебійну роботу підприємства. Тому аудитору необхідно оцінити витрати на 
утримання запасів та частоту перебоїв роботи на підприємстві. Виходячи з отриманої 
інформації необхідна така модель управління запасами, використання якої б давало 
оптимальні результати. По-четверте, в умовах технологічного прогресу, аналізуючи 
технологію виробництва іноді можна запропонувати використати у виробництві матеріал- 
замінювач, який за своїми якісними характеристиками підходить для даного виробництва, але 
є дешевшим і дозволить знизити витрати підприємства. По-п’яте, необхідно оцінити 
обґрунтованість розрахунку норм запасів, які використовуються при спрямуванні їх у 
виробництво. Для цього пропонується аудитору виконати контрольний запуск сировини та 
матеріалів у виробництво з метою оцінки норм витрачання. Провести фотографію робочого 
дня для оцінки організації використання запасів, зробити контрольний запуск сировини та 
матеріалів у виробництво. Усі ці напрямки робіт проводяться з метою оцінки ефективності та 
продуктивності системи операцій із запасами.

Аудит на відповідність -  другий напрямок проведення аудиторських робіт. В ході 
проведення аудиту' на відповідність необхідно встановити, як на підприємстві дотримуються 
тих конкретних правил, законів, пунктів договорів, які впливають на результати операцій із 
запасами. Перевірки на відповідність вимагають встановлення відповідних критеріїв оцінки 
фінансової звітності. Аудит на відповідність Е.А. Аренс [1] поділяє на аудит відповідності 
розпорядженням і на відпбвідність доцільності. При проведенні аудиту на відповідність 
перевіряється, як на підприємстві, в ході ведення обліку запасів, дотримуються чинного 
законодавства та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Чи дотримуються 
встановлених норм та нормативів витрачання запасів. А також, чи дотримуються наказів та 
розпоряджень апарату управління на даному підприємстві. Для даної перевірки необхідно 
попереднє опитування апарату управління. Аудит на доцільність потребує глибокого 
дослідження технологій галузі з метою порівняння норм і нормативів, що застосовуються на 
підприємстві та за умови використання прогресивних технологій.

За Е.А. Аренсом [1] мета аудиту на відповідність -  “виявити чи дотримуються в 
господарській системі тих специфічних процедур або правил, які прописані персоналу 
керівництвом”. Автори це визначення пропонують доповнити' “і на відповідність доцільності 
використання цих специфічних процедур та правил”.

Аудит фінансової звітності -  третій напрямок аудиторських робіт в комплексній моделі. 
Аудит фінансової звітності досліджує, чи відображені в обліку і звітності господарські операції 
згідно з загальноприйнятими принципами обліку та якісними аспектами фінансової звітності. 
Якісні аспекти фінансової звітності -  це твердження керівництва, чітко або нечітко виражені у 
фінансовій звітності. Згідно з діючими національними та міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку їх поділяють на сім основних категорій: виникнення, вимірювання, 
існування, повнота, права та зобов’язання, вартісна оцінка, представлення і розкриття.

Мета аудиту при перевірці фінансової звітності -  збір і оцінка свідчень про 
дотримання зазначеннях передумов. Взаємозв’язок між якісними аспектами фінансової 
звітності та цілями загального аудиту представлений на рис. 2. Стрілка на рис. 2 означає 
прямий зв’язок між якісним аспектом фінансової звітності та ціллю. Цілі 6,7,8 мають 
непрямий зв’язок з якісними аспектами.
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Рис. 2. Взаємозв’язок між якісними аспектами фінансової звітності га цілями загального аудиту

Виходячи з загальних цілей аудиту, конкретними напрямками аудиту операцій із
запасами можуть бути:
1. Товарно-матеріальні запаси, що відображені в бухгалтерському балансі та фізично 

існують. Товарно-матеріальні запаси являють собою предмети, які призначені для 
використання у виробництві або призначені для продажу.

2. Величина оцінки товарно-матеріальних цінностей включає усі наявні продукти, 
матеріали, запаси та запаси, якими володіє підприємство, які у цей момент перевозять 
або вони зберігаються поза підприємством.

3. Підприємство має законне право або подібні права на володіння товарно- 
матеріальними запасами. Товарно-матеріальні запаси не включають запаси на які 
виписано рахунок покупцям або які не є власністю підприємства.

4. Товарно-матеріальні запаси оцінені в залежності від джерела надходження. Неходові, 
надлишкові, зіпсовані та застарілі товарно-матеріальні запаси правильно 
ідентифіковані та оцінені. Оцінка на дату балансу проводиться за правилом “найменшої 
з двох оцінок”.

5. Товарно-матеріальні запаси класифіковані в бухгалтерському балансі як оборотні 
активи. Головні категорії товарно-матеріальних запасів та база їх оцінки розкрити в 
достатній мірі у фінансовій звітності. Застава або передача товарно-матеріальних 
запасів розкриті.
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Проведення аудиту податкової звітності -  четвертий напрямок комплексного аудиту 
операцій із запасами. В. Ониіценко [6] дає визначення податкового аудиту як 
“процесуальні дії контролюючих органів щодо контролю за правильністю обчислення, 
своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також 
законністю здійснення операцій, пов’язаних з одержанням доходів і здійсненням 
розрахунків”. Автори згідні з цим визначенням та вважають що воно може бути 
використане, як визначення аудиту податкової звітності в умовах проведення зовнішнього 
аудиту. Метою проведення податкового аудиту є підтвердження того, що податкова 
звітність, надана до контролюючих органів, точно відображає усі аспекти господарської 
діяльності, а сама діяльність відповідає вимогам чинного законодавства. Етапи 
проведення аудиту податкової звітності представлені на рисунку 1.

При перевірці правильності визначення валових витрат, пов’язаних з придбанням 
матеріальних цінностей та інших витрат (за бартером, витрат, які виникають при 
отриманні запасів як внесок в статутний фонд та інших) необхідно встановити чи 
відповідає склад валових витрат, їх сума та момент визнання тим критеріям, які 
встановлені Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 
p., № 334/94-ВР зі змінами та доповненнями, перевірити чи правильно вони відображені у 
Декларації з податку на прибуток підприємства.

При перевірці правильності визначення приросту (убутку) балансової вартості 
інвентарних запасів необхідно керуватися Порядком ведення обліку приросту (убутку) 
балансової вартості №124 від 11.06.98 та Законом України “Про оподаткування прибутку 
підприємств”. Для цього необхідно перевірити залишки запасів на початок та кінець 
періоду, перевірити операції, які корегують балансову вартість запасів. Якщо балансова 
вартість запасів на початок періоду більша ніж на кінець, то ця різниця додається до 
валових витрат, а якщо навпаки -  різниця зменшує валові витрати. Загальну величину 
приросту (убутку) балансової вартості інвентарних запасів необхідно звірити з 
Декларацією з податку на прибуток підприємства.

Наступним етапом є перевірка правильності розрахунку збитку від нестачі запасів та 
його перерахування до бюджету. При розрахунку збитку необхідно користуватися Порядком 
встановлення розміру збитків від розкрадань, нестачі, знищення (псування ) № 116 від 
22.01.96 зі змінами та доповненнями.

При перевірці правильності обчислення, своєчасності та повноти перерахування 
платежів до бюджету по ПДВ по операціям, пов’язаним із запасами необхідно керуватися 
Законом України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 № 168/97-ВР зі змінами та 
доповненнями. Необхідно встановити:
-  законність та обґрунтованість застосування пільг з ПДВ;
-  наявність податкових накладних;
-  підтвердити вірність та повноту визначення об’єктів оподаткування;
-  перевірити вірність застосування розмірів ставок та арифметичні розрахунки з 

нарахування податку;
-  перевірити повноту та своєчасність сплати ПДВ;
-  перевірити правильність складених Податкових декларацій з податку на додану 

вартість та своєчасність їх подачі до податкового органу;
-  встановити правильність відображення розрахунку з ПДВ у бухгалтерському обліку.

При перевірці необхідно враховувати особливості розрахунків з ПДВ у разі надання 
та отримання авансів.

Заключним етапом аудиту податкової звітності є перевірка вірності та повноти 
визначення валового доходу від реалізації запасів та інших валових доходів (дохід за
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безоплатно одержаними запасами та інші), які виникають при здійсненні операцій із 
запасами При перевірці вірності визначення валових доходів, пов’язаних з операціями із 
запасами необхідно встановити чи відповідає склад валових доходів, їх сума та момент 
визнання тим критеріям, які встановлені Законом України “Про оподаткування прибутку 
підприємств” від 28.12.1994 p., № 334/94-ВР зі змінами та доповненнями, перевірити чи 
правильно вони відображенні у Декларації з податку на прибуток підприємства.

Застосування запропонованої комплексної моделі аудиту операцій із запасами 
дозволить об’єднати усі напрямки дій із запасами та виявити шляхи зниження 
собівартості продукції, зростання прибутку та підвищення ефективності використання 
запасів. Дослідження авторів продовжуються у напрямку розробки робочих документів та 
тестів, що використовуються у даній комплексній моделі. Розробляються показники, що 
дозволять визначити ефективність виконання операцій за напрямами. Запропоновану 
модель автори планують використати для розробки програми автоматизації тематичного 
аудиту операцій із запасами.
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УДК 657.6 

Петрик О .A.

О С О Б Л И В О С Т І  ВИ ЗН А ЧЕ Н Н Я  МЕТИ, ЗА В Д А Н Ь ТА ОБ ЄКТІВ  
АУД И ТУ НА С УЧ А С Н О М У  ЕТАПІ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Уточнено і доповнено сутність мети, завдань The essence of the purpose, tasks, and objects of
та об'єктів аудиту з урахуванням вимог audit has been specified and complemented, taking 
Міжнародних стандартів аудиту та вітчизняного account o f the requirements o f the international 
досвіду аудиторської діяльності. standards and home experience of auditing.

Теорія та практика аудиторської діяльності доводить, що аудит -  це процес 
незалежної перевірки фінансової бухгалтерської звітності, що виконується аудитором 
(аудиторською фірмою), з метою захисту інтересів власників і висловлення об’єктивної 
думки, підтвердження у всіх суттєвих аспектах її достовірності, повноти та законності 
відповідно до нормативів та встановлених критеріїв, зменшення інформаційного ризику 
користувачів, надання висновку зацікавленим сторонам.

Ринкові відносини зумовлюють подальший розвиток аудиту, удосконалення його 
методології та організації, розширення сфери дії. Зростає роль аудиту та відповідальність 
аудиторів перед суспільством. На незалежних фахівців-аудиторів покладається 
розв’язання нових завдань. Тому важливим є уточнення мети, конкретних завдань та 
об'єктів аудиту, що дозволить піднести аудит як галузь наукових знань на більш високий 
рівень теоретичного і практичного розвитку, оскільки ці проблеми є не достатньо 
вивченими, мають неоднозначне тлумачення.

Теорія і практика вітчизняного та зарубіжного аудиту, численні визначення терміну 
"аудит" свідчать про те, ЩО у сфері аудиторської оцінки, перевірки у більшості випадків 
знаходиться фінансова бухгалтерська звітність господарюючого суб’єкта. Тому 
предметом аудиту об’єктивно вважаємо фінансову бухгалтерську звітність, яка може бути 
за минулі звітні періоди, за теперішній період часу або перспективними прогнозами.

Досить часто предмет і об’єкти аудиту ототожнюють. J1. П. Кулаковська та 
Ю. В. Піча зазначають, що об’єкт аудиту слід розглядати як окремий елемент предмету 
аудиту, на який спрямована дія аудитора... Сукупним об’єктом аудиту можна назвати 
документально зафіксовану інформацію про наявність і рух засобів підприємства та 
джерел їх формування [3, с. 34]. Слід відзначити, що дослідження предмету та об’єктів 
аудиту, характерне для праць вітчизняних науковців, деяких російських авторів, однак 
практично відсутнє у зарубіжній спеціальній літературі.

Фундаментальне вивчення об’єктів аудиту проведено українським ученим 
професором Б. І. Валуєвим. Значний науковий інтерес представляє таке його визначення: 
"Під об’єктами аудиторських послуг розуміють окремі або взаємопов’язані економічні, 
організаційні, інформаційні або інші сторони функціонування системи, яка вивчається, 
стан яких може бути оцінений кількісно та якісно" [1, с. 19].

Конкретизуючи це означення, назвемо об’єкти аудиту, якими вважаємо певні види 
(групи) інформації про фінансово-господарські операції, явища, процеси та інші дані, як 
основи для складання та перевірки фінансової бухгалтерської звітності. До об’єктів 
аудиту слід відносити: окремі форми фінансової звітності, поточні облікові регістри, 
Головну книгу, первинну документацію, матеріали інвентаризації, дані управлінського 
обліку, дані внутрішнього аудитора, установчі документи, бухгалтерську звітність за 
попередні звітні періоди, висновок попередньої аудиторської перевірки, іншу фінансову 
не бухгалтерську звітність (звіт директора, звіт голови правління, фінансовий огляд).
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На основі класифікації об’єктів аудиторської діяльності, запропонованої Б. і. Валуєвим 
[1, с. 24] нами розроблено власні пропозиції щодо класифікаційного поділу об’єктів аудиту. 
Найбільш важливими класифікаційними ознаками є такі: економічний зміст інформації; обсяг 
та складність інформації; періодичність та спосіб перевірки; місце формування інформації; 
характер інформації; вид вимірників та характер оцінки; зв’язок з часом.

За економічним змістом інформації об’єкти аудиту можуть бути представлені 
наступними основними групами: а) ресурси -  це всі активи підприємства та їх джерела 
(власні та залучені); господарські процеси -  створення підприємства, постачання, 
виробництво, збут, реорганізація, фінансування та інші; б) фінансові результати -  
прибуток (збиток) підприємства та його складові за видами діяльності; в) система 
бухгалтерського обліку -  обліковий процес та його складові; г) праця облікових 
працівників; д) система внутрішнього контролю -  заходи контролю, матеріальні засоби 
контролю, внутрішній аудит, праця виконавців, розподіл функціональних обов’язків, 
персонал та інше; е) система управління -  організаційна структура управління 
підприємством, функціональні підрозділи, методи та функції управління.

За обсягом та складністю інформації об’єктів аудиту їх поділено на: одиничні -  
окремі первинні документи, установчі документи; групові -  група документів по одному 
виду операцій, наприклад, накладні на відвантаження товару одному з покупців за певний 
проміжок часу; зведені -  документи або облікові регістри, в яких міститься зведена 
інформація за певним видом господарських операцій; системні -  інформація, дані, які 
стосуються цілісної системи (бухгалтерського обліку, управління).

За періодичністю та способом перевірки об’єкти аудиту доцільно поділяти на: 
постійні -  господарські процеси, господарські операції, ресурси та їх джерела (тобто ті 
об’єкти, які перевіряються при кожній аудиторській перевірці); періодичні -  ті об’єкти, 
потреба контролю (оцінки) яких виникає у певних випадках (наприклад -  оцінка майна, 
оцінка ефективності функціонування певного підрозділу); разові -  ті об’єкти, які, як 
правило, перевіряються одноразово (наприклад, установчі документи).

За місцем формування об’єкти аудиту доречно поділити на: внутрішні створені 
всередині підприємства-клієнта; зовнішні -  створені за його межами (наприклад, висновок 
попереднього аудитора).

За характером інформації об’єкти аудиту класифікую так: первинні, поточні, звітні, 
прогнозні (відповідно, які містять первинні дані, дані поточних облікових регістрів чи 
інших поточних документів, звітні дані, інформацію прогнозів та бюджетів).

За видами вимірників та характером оцінки можна розділити об’єкти аудиту на: 
а) натуральні -  дані представлені у натуральному кількісному вираженні (одиницях, 
штуках, кілограмах) (наприклад, кількість штатних працівників, функціональних 
підрозділів); б) грошові -  дані представлені лише у сумовому (грошовому) вимірнику 
(наприклад, фінансові результати, всі показники бухгалтерської фінансової звітності);
в) натурально-грошові -  об’єкти, інформація про які може бути представлена як у 
кількісному, так і у грошовому вираженні (наприклад, матеріальні запаси); г) якісні -  ті 
об’єкти, які не можливо оцінити ні у натуральному, ні у грошовому виді, які 
характеризують, наприклад, ефективність чи надійність певної системи (бухгалтерського 
обліку, внутрішнього контролю, управління).

Розглядаючи зв’язок з часом об’єктів аудиту, їх поділяю на три групи: 1) об’єкти, які 
оцінюються у минулому часі (при визначенні достовірності фактичної звітності, законності 
раніше здійснених господарських операцій, аналізі фінансових показників); 2) об’єкти, які 
оцінюються у теперішньому часі (наприклад, стан активів підприємства під час проведення 
інвентаризації, на якій присутній аудитор); 3) об’єкти, які оцінюються у майбутньому часі -
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при вивченні аудитором перспективних та прогнозних звітів, визначенні можливості 
безперервної діяльності підприємства у найближчому майбутньому.

Об’єкти аудиту мають виокремлюватися з огляду на мету аудиту. Як свідчить 
історичний розвиток, вона визначається багатьма чинниками (і залежить від замовників 
аудиту, підходу, який застосовується при здійсненні аудиторської перевірки, умов договору).

На початкових етапах становлення аудиту його головною метою було виявлення 
шахрайства, а в процесі еволюції акценти змістилися на підтвердження достовірності 
звітності, визначення дійсного фінансового стану підприємства.

Актуальною є думка В. О. Шевчука та 1.1. ГІилипенка, які вважають що необхідне 
адекватне визначення мети і завдань, що покладаються на аудит, виходячи з місця і ролі, 
які він займає і відіграє у суспільному бутті [7, с. 6].

У Міжнародному стандарті аудиту 200 "Мета та загальні принципи аудиторської 
перевірки фінансових звітів" зазначено, що "мета аудиторської перевірки фінансових 
звітів полягає в наданні аудиторові можливості висловити свою думку стосовно того, чи 
відповідають підготовлені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах концептуальній основі 
фінансової звітності" [4, с. 152].

Це визначення мети аудиту потребує певного доповнення та уточнення. На основі 
вивчення спеціальної літератури, можна зробити висновок, що на сучасному етапі 
розвитку аудиту його метою є: висловлення об’єктивної думки щодо достовірності, 
повноти та законності фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та зменшення до 
прийнятного рівня інформаційного ризику.

Важливою проблемою є чітке визначення завдань та функцій аудиту, вирішення 
яких дозволить досягти поставленої мети. Першим нормативним документом в Україні, у 
якому визначались завдання аудиту, був тимчасовий національний норматив аудиту № 1 
"Мета та завдання проведення аудиту", затверджений рішенням АПУ 5 жовтня 1995 p., 
протокол № 36. Із введенням нової редакції Національних нормативів аудиту з 1 січня 
1999 року та прийняття Міжнародних стандартів аудиту (MCA), як національних, цей 
норматив втратив чинність, проте завдання аудиту чітко не виписані в жодному із діючих 
нормативів, стандартів аудиту. Крім того, у спеціальній літературі, за окремими 
винятками, цьому питанню не приділяється належної уваги.

Розглядаючи аудит як одну із форм фінансово-господарського контролю 
М. Т. Білуха стверджує, що "завдання фінансово-господарського контролю поділяють на 
окремі та загальні. Розв’язання окремих завдань передбачає перевірку однієї із сторін 
господарської діяльності (використання сировини у виробництві, випуск продукції та її 
собівартість, збереження цінностей), а загальних -  всієї господарської діяльності 
об’єднання, корпорації, з визначенням рентабельності і конкурентоспроможності 
продукції, прибутковості господарюючих суб’єктів"[2, с. 49]. Такий поділ цілком 
умовний, оскільки для того, щоб висловити думку в цілому про достовірність фінансової 
звітності, аудитору слід всебічно дослідити всі її складові та елементи фінансово- 
господарської діяльності підприємства.

Першою публікацією в Україні щодо досліджень завдань аудиту стали коментарі 
Петрик О.А. до національного нормативу № 1 [5]. Певне вивчення цієї проблеми було 
здійснене В. С. Рудницьким [6, с. 9-12], який завдання аудиту розрізняє на макро- та 
мікро-рівнях. До завдань на макро-рівні вчений відносить: 1) розробку національних 
стандартів; 2) систему підготовки аудиторів; 3) підвищення кваліфікації аудиторів;
4) розробку та впровадження Кодексу професійної етики. Зазначені завдання відносяться 
не до аудиту як процесу перевірки звітності, а до організації аудиторської діяльності на 
державному рівні.
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На макро-рівні В. С. Рудницький виділяє: 1) основні (загальні та часткові (окремі));
2) функціональні (складання плану і робочої програми; їх коригування; вивчення бізнесу 
клієнта і укладання договору; спостереження і збір аудиторських свідчень; аналіз і оцінка 
аудиторських свідчень; складання аудиторського висновку і акту виконаних робіт). Ті 
завдання, які віднесені вченим до функціональних насправді належать до основних, 
оскільки без їх вирішення, не може бути досягнуто головної мети аудиту за будь-якої 
перевірки звітності.

Висловлюючи власну точку зору щодо класифікації завдань аудиту, розглядаю аудит 
як процес перевірки фінансової звітності з метою висловлення думки, а не аудиторську 
діяльність у широкому розумінні. З урахуванням цього, завдання аудиту поділяю на три 
групи: 1) основні; 2) додаткові, специфічні; 3) функціональні (із наступною можливою їх 
деталізацією) (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація завдань аудиту

Вирішення основних завдань повинно бути спрямоване на отримання та оцінку 
необхідних даних для висловлення об’єктивної думки про перевірену фінансову звітність. До 
переліку основних завдань (який не претендує на повноту та вичерпність) можуть входити 
такі: вивчення установчих документів підприємства та оцінка правомірності його створення; 
ознайомлення із структурою та системою управління підприємства-клієнта; оцінка надійності 
системи внутрішнього контролю; перевірка правильності побудови та ефективності системи 
внутрішнього контролю; контроль господарських процесів (постачання, виробництво, збут); 
перевірка законності господарських операцій та їх документального підтвердження; контроль 
ведення поточного бухгалтерського обліку та правильності складання облікових регістрів, 
співставності їх даних із відповідними даними звітності; оцінка повноти відображення 
активів підприємства, їх власних та залучених джерел; перевірка фактичної наявності активів 
і зобов’язань підприємства та правильність їх оцінки; встановлення права власності на активи 
та зобов’язання, які відображені у звітності (кому вони в дійсності належать); переконатися у 
постійності облікової політики підприємства-клієнта та дотримання вимог П(С)БО (МСБО); 
визначення можливості подальшого функціонування підприємства; проконтролювати 
дотримання меж облікового періоду при складанні звітності; переконатися у зіставності 
показників фінансової бухгалтерської звітності з показниками інших фінансових звітів (звіт 
директора, фінансовий огляд тощо).

Додатковими (специфічними) вважаю ті завдання аудиту, вирішення яких пов’язане 
із специфікою діяльності підприємства, особливістю аудиторської перевірки або 
спеціальною домовленістю із замовником аудиту. Прикладами додаткових завдань 
можуть бути: оцінка (переоцінка) майна підприємства (наприклад, при приватизації, 
продажу певного об’єкта); перевірка передаточного або ліквідаційного балансу; виявлення
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порушень при складанні фінансової звітності, шахрайства, обману, крадіжок (при 
проведенні аудиту на замовлення правоохоронних органів, суду; при звичайній 
аудиторській перевірці виявлення порушень і шахрайства не є безпосереднім завданням 
аудитора); контроль ефективності технологічного процесу (на основі додаткової 
домовленості із підприємством-клієнтом).

Крім основних та додаткових завдань, в процесі аудиту вирішуються так звані 
функціональні завдання. Особливістю цих завдань, необхідною умовою їх вирішення є 
обов’язковість спільної взаємодії аудитора та персоналу підприємства з певних питань. 
Функціональні завдання слід поділити на три категорії: 1) завдання коригування;
2) завдання оперативного контролю; 3) стратегічні завдання.

Необхідність вирішення завдань коригування виникає у випадках, коли за 
результатами аудиту виявлені суттєві помилки і аудитор на прохання керівництва надає 
рекомендації щодо виправлення цих помилок. До обов’язків аудитора, а відповідно і 
вирішення завдань коригування не входить безпосередня участь у виправленні помилок.

Щодо завдань оперативного контролю, то потреба у їх вирішенні виникає у тих 
випадках, коли договір на аудит передбачає довгострокову співпрацю аудитора і 
підприємства-клієнта (протягом 2-6 років). При цьому здійснюється перманентний, 
постійний (безперервний) аудиторський контроль (нагляд) за діяльністю господарюючого 
суб’єкта для попередження помилок, оцінки ефективності його діяльності, вибору 
оптимальних варіантів рішень, поступового накопичення даних для перевірки фінансової 
звітності в кінці звітного періоду. Слід зазначити, що в процесі такої діяльності аудитор 
може надавати клієнту певні рекомендації, роз’яснення, звертати увагу на конкретні 
проблеми. Однак, приймає рішення і несе за них відповідальність керівництво 
підприємства, а не аудитор.

Розв’язання стратегічних завдань здебільшого притаманне аудиторським послугам, 
хоча інформаційною основою розв’язання їх можуть бути дані, добуті аудитором в ході 
перевірки і підтвердження фінансової звітності. До стратегічних завдань аудиту 
відносимо: здійснення аналізу діяльності підприємства (за її окремими напрямами) або 
окремих функціональних підрозділів; визначення стратегії, тактики та перспектив 
розвитку підприємства; оцінка стратегічних управлінських рішень, прогнозів та проектів. 
Вирішення всіх перелічених видів функціональних завдань аудиту є перспективним для 
аудиторської практики в Україні.

Крім наведеної класифікації завдань аудиту, їх можна поділити залежно від інтересів 
користувачів інформації. Такий поділ показуватиме пріоритетність вирішення аудитором 
тих чи інших завдань, оцінки різних аспектів звітності з точки зору певної групи 
користувачів звітності. Наприклад, оцінка аудитором правильності податкових платежів в 
першу чергу буде цікавити Державну податкову адміністрацію; перевірка стану 
ліквідності -  кредиторів, інвесторів, банки; правильність сплати дивідендів -  власників, 
акціонерів.

На перспективу, із розвитком аудиторської діяльності в Україні, виокремлення 
особливостей аудиту у галузях народного господарства, можливе розширення об’єктів та 
завдань аудиту, що у свою чергу потребуватиме їх наукового обґрунтування та 
подальшого дослідження.
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ЕКОНОМІКА 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УДК 65.012 

Родіонов О.В.

О Ц ІН КА СТАНУ ЕК О Л О Г ІЧ Н О Г О  М ЕН ЕД Ж М Е Н ТУ  НА  
П ІД П Р И Є М С Т В А Х  Д Е Р Е В О О Б Р О Б Н О Ї П Р О М И С Л О В О С Т І

Розглянуто сучасний стан оцінки екологічного The present state of ecological management
менеджменту. Обгрунтовано та запропоновано нову estimation has been considered. A new method
методику оцінки стану екологічного менеджменту на of estimating the state o f ecological
виробничих підприємствах деревообробної management at woodworking enterprises has
промисловості. been recommended.

Управління діяльністю будь-якого підприємства повинне грунтуватися на 
об'єктивній інформації про стан об'єкта управління. У даному випадку як об'єкт 
управління розглядається екологічний менеджмент деревообробних підприємств. 
Сьогодні основні підприємства деревообробної промисловості зосереджені в наступних 
сферах: вироби з масиву деревини; будівельні матеріали; виготовлення меблів: столярні 
вироби; інші вироби. Оцінка стану екологічного менеджменту деревообробного 
підприємства необхідна для виявлення стану рівня природоохоронної діяльності і 
достатності організації природоохоронних заходів, оптимізації використання ресурсів, 
скорочення кількості відходів, росту конкурентоспроможності продукції і підприємства в 
цілому, зниження антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище.

Проведені дослідження, аналіз сучасної літератури та досвіду підприємств показали, що 
сьогодні на підприємствах деревообробної промисловості відсутня оцінка стану екологічного 
менеджменту[1,2,3,5,6,9]. У господарській практиці використовується багато техніко- 
економічних, природоохоронних показників, аналіз яких характеризує технічні процеси, що 
відбуваються на підприємстві. Однак для оцінки стану екологічного менеджменту 
деревообробної промисловості багато з цих показників не є придатними. Тому виникає 
необхідність у створенні спеціальної комплексної системи для оцінки стану екологічного 
менеджменту на підприємствах деревообробної промисловості. Аналіз різних методик оцінок 
природоохоронної діяльності, [2,4,5,6,7] показав, що не існує комплексної методики оцінки 
всіх сфер, що характеризують екологічний менеджмент на деревообробних підприємствах. 
Наприклад, для методик оцінки, розроблених у 7080 p., характерна оцінка, на підставі 
завантаження одиниць устаткування, видів устаткування, оцінки його технічного рівня, 
застосовуваних технологій і рівня скидання і викиду шкідливих речовин у навколишнє 
середовище. Цей спосіб оцінки можливо застосовувати і сьогодні, однак, така оцінка не 
дозволить повною мірою висвітлити весь спектр взаємозв'язків і процесів, що впливають на 
екологічну діяльність підприємства, що відповідно відіб'ється на якості аналізу екологічного 
менеджменту і розробці перспективних рішень.

Оцінка стану екологічного менеджменту на виробничому підприємстві, повинна 
засновуватися на якісному зборі інформації та її аналізу для раціонального регулювання 
взаємозв'язків на підприємстві. Оцінка стану екологічного менеджменту обумовлена 
необхідністю:
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-  дотримання виробничим підприємством державних екологічних норм, стандартів, вимог;
-  задоволення потреб суспільства в екологічно безпечній продукції;
-  аналізу витрат підприємства на усунення наслідків жорстокого природокористування;
-  внутрішнього контролю над екологічною діяльністю підприємства та ін.

Розроблена методика оцінки стану екологічного менеджменту містить державні 
показники, розробки науковців та оригінальні розробки.

Оцінку стану екологічного менеджменту було застосовано на галузевих 
підприємствах м. Луганська, оцінку здійснювали фахівці підприємств. У складі комісії 
брали участь: керівники підприємств, головні бухгалтери та головні інженери і технологи 
підприємств. Оцінка стану екологічного менеджменту була проведена на деревообробних 
підприємствах за оригінальною методикою. Предметом оцінки був стан екологічного 
менеджменту на виробничих підприємствах. Оцінка стану екологічного менеджменту 
проводилася по сферах, зображених на рис. 1.

Рис. 1. Сфери оцінки стану екологічного менеджменту підприємств деревообробної 
промисловості.

Методологічною основою оцінки організації екологічного менеджменту є положення та 
принципи сучасної теорії сталого розвитку, раціонального природокористування та охорони 
навколишнього середовища. Інформаційною базою оцінки стали статистичні дані 
підприємств, їх періодичні звіти, матеріали опитування персоналу на підприємстві, 
результати проведених замірів на підприємствах.

Оцінка стану екологічного менеджменту на підприємствах деревообробної 
промисловості проводилася за допомогою кількісних і якісних характеристик. Групи 
показників представлені на рис. 2.

Для найбільш повної і достовірної оцінки необхідно використовувати системний підхід 
до оцінки стану екологічного менеджменту, що забезпечить максимальне урахування усіх 
аспектів діяльності підприємства, виявить його потенційні можливості. Кількісні 
характеристики визначають повноту використання ресурсів, що залучені до екологічної 
діяльності підприємства, по всіх сферах: виробнича сфера, сфери інформаційного і 
фінансового забезпечення, і ін. Якісні характеристики оцінюються природоохоронною 
активністю підприємства.
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Рис. 2. Групи показників оцінки стану екологічного менеджменту на виробничому 
підприємстві.

Кожну сферу оцінки можна характеризувати з різним ступенем деталізації за 
показниками. Оцінка проводилася за натуральними показниками. При оцінці груп 
показників використовувалися дані про діяльність підприємств за останній рік. Якісна 
оцінка груп показників проводилася експертами з використанням розробленої анкети, із 
присвоєнням оцінок від 1 до 5 балів. Нижчий рівень 1, вищий рівень 5. За результатами 
оцінки експертів був виведений середній показник для всієї групи в межах показників 1-5. 
Для одержання підсумкової оцінки про стан екологічного менеджменту необхідно 
привести якісні і кількісні результати оцінки до єдиної п'ятибальної одиниці виміру. 
Такою одиницею виміру є шкала балів від 1 до 5. Отримані натуральні результати 
переводяться в бали, кожний з розрахованих кількісних показників переводиться в бали за 
відповідною йому методикою. Нижчий рівень 1, вищий -  5. За результатами оцінки, 
експерти виводять середній показник для окремих груп кількісних показників у межах 
оцінки від 1 до 5 балів (табл.1).

Графічно, ситуацію у сфері екологічного менеджменту наочно можна представити у 
вигляді прямокутника, побудованого за допомогою шести груп показників, оцінки стану 
екологічного менеджменту на підприємстві деревообробної промисловості. Кожна з груп 
розподілена на п'ять секторів оцінки від 1 до 5 (рис. 3). На практиці, у представленому 
прямокутнику, ширина секторів по групах, не буде однаковою. При розробці методики 
оцінки стану екологічного менеджменту був врахований нерівнозначний вплив груп 
показників на екологічний менеджмент підприємства деревообробної промисловості. 
Значимості кожної групи показників відповідає площа по групі. Ширина площі групи
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залежить від ваги (значимості) кожної групи. На підставі проведення досліджень та 
результату опитування ряду виробничих підприємств були виявлені наступні коефіцієнти 
значимості груп показників (табл. 2).

Таблиця 1
Середні значення оцінки стану екологічного менеджменту в балах на 

підприємствах деревообробної промисловості м. Луганська

Групи показників
Значення показників по групах

Середнє Максимально
можливе

Природоохоронна активність 2,8

5,0

Фінансування природоохоронних заходів 2,5
Інформаційне забезпечення 2,25
Показники виробничої сфери 3,25
Організаційні показники 2,73
Інновації в природоохоронній діяльності 2,83

Таблиця 2
Коефіцієнти значимості груп показників.

Група показників оцінки Коефіцієнт
значимості

Природоохоронна активність 0,13
Фінансування природоохоронних заходів 0,20
Організаційні показники 0,19
Технологічні показники 0,15
Інформаційне забезпечення 0,17
Інновації в природоохоронній діяльності 0,16

Прямокутник оцінки наочно показує рівень стану екологічного менеджменту на 
підприємстві, що дозволяє розставити пріоритети при прийнятті управлінських рішень 
щодо вибору подальших напрямків природоохоронної діяльності. Стан екологічного 
менеджменту визначається обчисленням площі розриву. Графічні результати оцінки стану 
екологічного менеджменту, представлені на рис. 3.

Після проведення оцінки по групах, її результати зіставляються за шкалою площі 
розриву і таким чином, виявляється стан екологічного менеджменту на піфдприємстві: 
відмінне, гарне, задовільне, незадовільне.

Результати проведеної оцінки показали, що на підприємствах деревообробної 
промисловості м. Луганська стан екологічного менеджменту можна оцінити як задовільний. 
Дані свідчать про те, що деревообробним підприємствам необхідно удосконалювати 
екологічну діяльність у таких сферах як фінансування природоохоронних заходів, 
організаційний напрямок і інноваційна сфера.

Проведення опитування фахівців деревообробних підприємств показало, що на 
більшості підприємств існують однакові проблеми [9]. Найчастіше зустрічаються проблеми: 
фінансування природоохоронних заходів, рівень організації екологічного менеджменту на 
підприємствах, рівень та технологія контролю над екологічною діяльністю підприємства: 
технічний, організаційний і економічний стан підприємства. На сьогоднішній день більшість 
українських підприємств деревообробної промисловості працює на старому устаткуванні або 
устаткуванні радянського зразка. Рідко які підприємства, маючи нове обладнання,
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дотримується природоохоронних норм. Природно, що перехід на нове обладнання, технології 
й організацію виробництва складний пронес, що вимагає капітальних вкладень, соціальної і 
державної підтримки. Однак, як свідчить закордонний досвід, ці вкладення окупаються 
значною мірою в перспективі, і приносять прибуток підприємству і суспільству в цілому.

Рис. 3. Результати оцінки стану екологічного менеджменту на підприємствах 
деревообробної промисловості м. Луганська

Підприємства деревообробної промисловості в цілому не схильні до вкладень у 
природоохоронну сферу і дотримання природоохоронних вимог. Однак це відбувається не у 
всіх сферах. На малих підприємствах, природоохоронні заходи цілком відсутні, їх планування і 
реалізація не здійснюються. На прикладі середніх і великих підприємств можна спостерігати 
тенденцію до дотримання природоохоронних заходів і вимог, ці міри викликані інтеграцією 
України в Європу, торговими відносинами і експортом української продукції. Виконання всіх 
норм і вимог, стандартів повніше вестися за визначеною схемою. Таку схему організації дають 
керівникам різні стандарти. Однак стандартизація і сертифікація продукції дорогий захід. Тому 
підприємствам бажано мати таку власну систему, що відповідає вимогам підприємства, нормам 
і стандартам, зберігає комерційну таємницю й індивідуальність виробництва, дозволяє 
оцінити стан екологічного менеджменту підприємства. Потрібен новий механізм 
природокористування -  екологічний менеджмент, спрямований на запобігання антропогенного 
впливу підприємств, та забезпечення необхідного рівня екологічної безпеки деревообробного 
підприємства. До переваг екологічного менеджменту, на підставі закордонного досвіду 
підприємств деревообробної промисловості, можна віднести:
-  систематичне зниження виробничих і експлуатаційних витрат, зниження кількості 

відходів, зменшення витрати енергії і ресурсів, скорочення витрат, пов'язаних із 
впливом підприємства на навколишнє середовище;
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-  можливість допуску і визнання на світовому ринку;
-  підвищення конкурентоспроможності підприємства;
-  дотримання вимог природоохоронного законодавства,
-  інвестиційні перспективи підприємств:
-  придбання нових клієнтів, які віддають перевагу екологічно чистим продуктам і 

підприємствам;
-  сприятливий імідж серед населення і громадськості;
-  зберегти індивідуальність підприємства і його розробок;
-  попередження розвитку надзвичайних екологічних ситуацій і аварій, що можуть 

викликати істотне забруднення навколишнього середовища, фінансові втрати і 
банкрутство.

Екологічний менеджмент здатний зіграти важливу роль у рішенні екологічних 
проблем підприємств деревообробної промисловості, при обмеженості фінансових і 
матеріальних ресурсів підприємства, підвищити конкурентоспроможність підприємств і 
відкрити перспективу вільного виходу на світовий ринок, сприяти покращенню стану 
навколишнього середовища.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ 
МОДЕЛЮВАННЯ

УДК 336.71

В о р о н о в  В . А . ,  Ю х и м е н к о  О . В .

Д О  А В Т О М А Т И З А Ц І Ї  О Ц І Н К И  Н А Д І Й Н О С Т І  В И К О Н А Н Н Я  У М О В
К Р Е Д И Т У В А Н Н Я

Дано огляд підходів до розробки скорінгових 
систем оцінки ризиків споживчого кредитування 
на основі математичних методів розпізнавання 
класів. Викладено особливості використання 
латочних функцій, ks-перетворень і нейроних 
мереж для побудови скорінгових моделей. 
Порівняльний аналіз результатів застосування 
викладених методів показав перевагу 
використання нейроних мереж.

The approaches to the development of scoring 
systems for estimating the risks of consumer crediting 
on the basis of mathematical methods o f class 
recognition have been presented. The peculiarities of 
using patch functions, ks-transformations, and neuron 
networks for the construction of scoring models have 
been highlighted. A comparative analysis o f the 
results of using the introduced methods has shown the 
advantages of the neuron networks.

Нормальний розвиток економіки країни вимагає наявності розвинутої системи 
кредитування. Кредит є фінансовою основою розвитку виробництва і росту економіки в 
цілому. Більшість банків давно й ефективно займаються кредитуванням. У першу чергу 
були заповнені ті ринкові ніші, які технологічно більш прості -  кредитування 
корпоративних клієнтів, автокредитування. Однак за останні кілька років зміни в 
економічній ситуації країни спричинили зміни і в банківському секторі. Зокрема багато 
банків змінили структуру свого кредитного портфелю, де тепер все більшу частину 
займають споживчі кредити.

Розвиток споживчого кредитування ставить перед банком задачу' -  швидко і з 
мінімальними витратами приймати рішення за великою кількістю кредитних заявок. 
Зменшення термінів прийняття рішення про видачу кредиту веде до збільшення обсягів 
(кількості) виданих кредитів, а отже і збільшення прибутку банку. Однак, чим менше часу 
приділяється на перевірку кредитної заявки, тим - більша ймовірність появи ненадійних 
кредитів. Змінюючи структуру кредитного портфелю на користь споживчого кредиту, 
банки прагнули зменшити кредитний ризик за рахунок диверсифікації кредитного 
портфелю. Але спочатку, виходячи на ринок споживчого кредитування, багато банків не 
мали системи оцінки кредитоспроможності позичальника, системи контролю ризиків, що 
призвело на цьому етапі до втрат. Для оцінки кредитних ризиків у світовій практиці 
існують два основних підходи: суб'єктивний (евристичний), заснований на експертних 
оцінках; формалізований, що використовує системи скорінгу.

Евристичний підхід спирається на експертну оцінку та прогнозування та припускає 
зважений аналіз особистих якостей і фінансового стану потенційного позичальника. 
Експертна оцінка характеризує ступінь переваги одних показників над іншими. На основі 
наявної інформації кредитний експерт складає "портрет" заявника на кредит і порівнює його 
із "стандартними образами" кредиторів, які асоціюються (за минулим досвідом) з різним 
рівнем кредитного ризику. Цей підхід до оцінки платоспроможності звичайно підкріплюється 
розвитком мережі моніторингу, що розкриває кредитну' історію потенційних клієнтів. З цією
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метою банки багатьох економічно розвинутих країн користуються інформаційними 
послугами кредитних бюро, які постійно аку м у л ю ю ть  і узагальнюють інформацію про 
фінансове і майнове положення потенційних позичальників

Скорінг являє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі 
кредитної історії "минулих" клієнтів, банк намагається врахувати ймовірність того, що 
конкретний потенційний позичальник поверне кредит своєчасно. Скорінг дозволяє виявити й 
оцінити рівень впливу з фінансових, економічних і мотиваційних факторів на хід повернення 
кредиту. Кожен фактор одержує числову оцінку в балах, що відповідає рівню його 
ризикованості. За результатами упорядкування складається бальна шкала у вигляді 
згрупованої по факторам таблиці. Шляхом порівняння її даних з показниками, що 
характеризують заявника на кредит, проводиться оцінка його кредитоспроможності. 
Претендентові, що набрав балів більше критичного (граничного) рівня буде наданий кредит. 
Якщо ж сумарний бал не перевищує граничної оцінки, кредитна заявка на одержання кредиту 
відхиляється. Принципи визначення кредитоспроможності приватного позичальника по 
скорінгу можна проілюструвати на прикладі моделі німецького банку, у якому підрахунок 
балів рейтингу клієнта проводигься за 12 показниками
1 При відсутності компрометуючої інформації в кредитно-довідковому бюро клієнт 

одержує 10 балів.
2. Здатність погашати заборгованість: до 60% -  0 балів; від 61 до 80% -  10 балів; від 81 

до 100% -  20 балів
3. Наявність забезпечення: від 0 до 25% -  1 бал; від 25 до 50% -  4; від 51 до 75% -  7; від 

76 до 100% -  12; більш 100% -  20 балів
4. Наявне майно За наявне майно (нерухомість, цінні папери або внески в банках) клієнт 

одержує 10 балів.
5 Кредити отримані в банках раніше. Клієнтові не нараховуються бали, якщо він 

неакуратно користувався наданими позичками. Якщо клієнт не користувався раніше 
кредитом, це оцінюється в 5 балів Якщо раніше отриманий клієнтом кредит 
погашався вчасно або поточний кредит погашається відповідно до договору, то він 
одержує 15 балів.

6. Кваліфікація. Немає кваліфікації -  0 балів; допоміжний персонал -  2; фахівці -  7; 
службовці -  9 балів; пенсіонери -  13; керівники -  13 балів.

7. Трудова діяльність на останнього наймача: до одного року -  0 балів; до двох років -  3; 
до трьох років -  5; до п'яти років -  12; пенсіонери -  0 балів.

8. Сфера зайнятості: держслужба -  10 балів; інші сфери -  6; пенсіонери -  0 балів.
9. Вік заявника: до двадцяти років -  0 балів; двадцяти п'яти -  2; тридцяти -  4; тридцяти 

п'яти -  8; п'ятдесяти -  9; шістдесяти -1 1 ;  більше шістдесяти років -  16 балів.
10. Родинний стан: неодружений -  8 балів; одружений -  14; одружений, але живе 

роздільно -  6; розведений -  8; удівець -  8 балів.
11. Спосіб найму житла. Не має житла -  0 балів; житло за наймом -  5; власне житло -  10 балів.
12. Кількість утриманців: нуль -  10 балів; один -  7; два -  5; три -  2; більш трьох -  0 балів.

Технологія остаточного рішення про можливість кредитування така. При набраній 
претендентом сумі у 81 бал економіст приймає позитивне рішення самостійно, при 
результаті від 61 до 80 балів -  потрібен дозвіл менеджера більш вищого рівня управління. 
При рейтингу нижчому ніж 60 балів у наданні кредиту клієнтові відмовляють.

Інший підхід до скорінгової оцінки кредитоспроможності застосовує французький 
банк "Креді Агріколь".
1. Мета кредиту (від 0 балів при видачі грошової позички, до 100 балів при купівлі 

автомобіля).
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2. Участь клієнта у фінансуванні угоди (при оплаті менш 10% суми -  0 балів; від 10 до 
45% -  30; більш 45% -  50 балів).

3. Родинний стан (від 0 балів для розлученого чоловіка і жінки до 60 балів з кількістю 
дітей менш трьох).

4. Вік (від 0 балів для осіб молодших 25 років, до 100 балів для осіб старших 65 років).
5 Професія (від 0 балів для студентів, до 100 балів для державних службовців).
6. Зайнятість (від 0 балів при терміні менше одного року, до 100 балів більше чотирьох 

років).
7. Чистий річний доход (від 0 балів при доході до 60 тис. Франків, до 100 балів при 

доході більш 160 тис. франків).
8. Володіння нерухомістю (від 0 балів при найманні квартири, до 80 балів при наявності 

власного будинку).
9. Термін кредиту (від 140 балів при терміні менше одного року, до 0 балів при терміні 

більше двох років).
10 Сума на банківському рахунку (від 0 балів при залишку менше 5 тис. франків до 150 

балів при залишку більше 50 тис. франків).
Якщо потенційний позичальник набрав більше ніж 510 балів, банк задовольняє 

прохання про надання кредиту, при 380 -  509 балах здійснюється додатковий аналіз умов 
кредитування (сума, термін кредиту, гарантії); при сумі балів меншій ніж 380 банк 
відмовляє у наданні кредиту.

У розглянутих підходах критерієм вибору є сума балів за всіма показниками 
Очевидним недоліком тут с адитивний характер критерію, що допускає взаємозамінність 
показників. Наприклад, недостатній рівень сумлінності (пункт 1 моделі німецького банку) 
може бути компенсований віком заявника (пункт 9), родинним станом (пункт 10), 
способом найму житла (пункт 11) і відсутністю утриманців (пункт 12).

Цього недоліку позбавлені підходи до оцінки позичальників, засновані на методах 
розпізнавання образів.

Процес розпізнавання можна представити як віднесення конкретного об'єкта до 
множини (класу, образу) однотипних об'єктів.

Розпізнавання здійснюється за цілим рядом ознак, які характеризують об'єкт. У 
нашому випадку, за наявною інформацією про конкретного позичальника необхідно 
розпізнати його приналежність до одного з двох класів -  клас надійного і ненадійного 
позичальника.

Кожна ознака в теорії розпізнавання представляється у вигляді координатної осі, а 
всю сукупність ознак розглядають як деякий простір, що називають ознаковим. Тоді' 
конкретний об'єкт (позичальник), що володіє конкретними значеннями ознак, 
відображається точкою, а клас об'єктів (образів) -  областю в ознаковому просторі.

В даний час відомо багато підходів до розпізнавання: побудова поверхонь, що 
розділяють класи, визначення мір близькості розпізнаваного об'єкту в просторі ознак до 
центрів класів або до "найближчих сусідів" з різних класів, використання критерію 
Байеса, при якому мінімізується середній ризик і т.д. [1,2]

Відомий принцип розпізнавання за включенням відображення усередину області [2]. 
Суть принципу полягає у тому, що простір ознак розбивається на області так, щоб 
усередину кожної з них входили точки, що відповідають зображенням одного класу 
(образу). В залежності від того, у яку область ознакового простору попадає розпізнаване 
зображення (об'єкт), роблять висновок про належність зображення відповідному класу. 
Основний недолік даного принципу полягає у складності моделювання класів. Звичайно 
границі області, що відповідають визначеному класу, описуються аналітично у вигляді
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рівнянь гіперповерхонь. При цьому часто викорисмтовують кусочно-лінійну
т

апроксимацію площинами, що мають вигляд: X а»х> ~ атА = 0- де х; -  ознаки, і= 1 ,^ ; а; -
і— І

коефіцієнти лінійного рівняння.
Про належність точки, що описує відображення, яке розпізнається, до визначеної 

області, судять за величиною і знаком її відхилення від межі області. Очевидно, що опис 
границь області у вигляді алгебраїчних рівнянь придатний тільки для безперервного 
простору. Крім того, зі збільшенням розмірності задачі розпізнавання зростає складність 
опису границь областей і зв'язана з ним складність алгоритму розпізнавання.

Розглянемо спрощений підхід до опису області. Звичайний опис моделі образів 
(областей), будується на основі матеріалу попереднього навчання. При навчанні, системі 
на розпізнавання пред'являється об'єкт, тобто вводяться його координати в ознаковому 
просторі, і вказується до якого образу (класу) він належить Майже завжди крім 
конкретного значення безперервної координати можна вказати й інтервал в околиці цього 
значення, що не виходить за межі проекції областей образу на відповідну координатну 
ось. Іншими словами, в околиці точки, що відповідає зображенню, можна виділити 
підобласть у вигляді ш-мірного паралелепіпеду (на площині -  прямокутника), де m -  
будь-яке ціле число

Рис.1 Латочна функція. Рис.2 Покриття класів латочними функціями.
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де х -  вектор ознак;
Xmin.Xmax -  вектори верхньої і нижньої границі ознак (вектори параметрів функції).
Якщо деяка точка ознакового простору знаходиться усередині або на границі 

підобласті, то функція Р(х, хт щ; xmax) при підстановці до неї координат точки, приймає 
значення а. В іншому випадку вона дорівнює нулю.

На рис.2 представлені навчальні зображення у вигляді точок ознакового простору і 
показані підобласті в околиці кожної з них. Пунктирними замкнутими лініями зображені 
границі областей відповідних образів (класів).

Ця підобласть на площині, що показана на рис.1, може бути описана за допомогою 
латочної функції [3].
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Підобласть в околиці j-oi точки k-го класу може бути визначена латочною функцією:

Будемо називати таку функцію латочною функцією j -ої точки k-го класу. Для опису 
області кожного класу введемо функцію Fk(x),k = 1,2,...,п, -  поділяюча функція, яка більше 
нуля в точках, шо належать до k-ої області і дорівнює нулю в інших точках Доведено [3], 
при досить великій кількості навчальних точок і відповідних параметрах латочних 
функцій цих точок, поділяюча функція k-го класу Рк-(х) може бути представлена з 
необхідною точністю сумою латочних функцій навчальних точок k-го класу, тобто

Таким чином, весь процес побудови моделі образу (класу) або, що теж саме, опис 
області в ознаковому просторі, що відповідає k-му класу, полягає в побудові латочних 
функцій навчальних точок k-го класу і простому підсумовуванні цих функцій.

При розпізнаванні, маючи сукупність функцій Fk(x),k = 1,2,..,,п, де п -  загальне число 
класів, підставляють у вираження цих функцій координати 1-ої розпізнавальної точки і 
відносять об'єкт до того класу, розділяюча функція якого Fk(x(l)) >0. Остання умова є 
вирішальним правилом, відповідно до якого здійснюється розпізнавання.

Розглянемо підхід до моделювання і розпізнавання класів за допомогою згортаючого 
ks-перетворення. В основі останнього лежить припущення, що вихідні дані можуть бути 
представлені дискретними числами Це тим більше справедливо, що навіть змінні, які є за 
фізичною сутністю безперервними величинами завжди можуть бути дискретизовані без 
зниження їх інформативності в силу обмеженої точності вимірів.

Опускаючи усі викладення і пояснення, що докладно представлені в [3], розглянемо 
кінцеві формули прямого і зворотного ks-перетворення.

Нехай заданий вектор безперервних ознак Р=(рі,р2,рз, ... р;, ... рп). Крім того, задані 
вектори границь діапазонів М О Ж Л И В И Х  значень ознак P min=(Pmml, pmin2, Ршшз ... Pmini, ... Pmum), 

Pmax~(Pmaxb Pma\2- Pmax.3 ртачь ... Pmaxn), а також вектор числа піддіапазонів дискретизації 
М = (т і,т 2,шз, ... т і, ... т п). На початковому етапі перетворення здійснюється перехід від 
безперервного вектора Р до цілочислового вектору J= (jij2,]з, ■■ ji, jn), тобто P->J. При 
цьому повні діапазони зміни ознак, що задаються векторами Pmin і Ртах, розбиваються на 
рівновеликі піддіапазони дискретизації. Кількість цих піддіапазонів для всіх ознак 
задається вектором М. Безперервне значення р, кожної ознаки замінюється порядковим 
номером піддіапазону в який воно попадає.

Тут квадратні дужки означають знаходження цілої частини числа, a mod -  залишок 
від поділу першого елемента з двох, що знаходяться в круглих дужках, на другий.

Інший запис прямого ks-перетворення має вигляд:

Пряме ks-перетворення:

Зворотне ks-перетворення:

(1)

(2)
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Будь-який безперервний вектор, що представляє значення ознак, може бути 
перетворений у цілочисловий, після чого згорнутий у скаляр.

Формування опису класів здійснюється на матеріалі навчання Для цього береться 
множина навчальних ситуацій, клас яких відомий їх опис Р дискретизується, тобто Р—*J. 
Вектор J згортається в скаляр ks, що фіксується в масиві M a=(maki), де m ay -  згорнутий 
опис к-ої ситуації 1-го класу.

Масив М а і є моделлю класу. У ньому представлені “зразки” опису об'єктів усіх 
класів Розпізнавання класу за цією моделлю здійснюється у такий спосіб

Нехай виникла ситуація Р=(рьР2,Рз, ••• Рі, Рп), клас якої потрібно розпізнати. 
Ситуація дискретизується Р - >J і згортається за виразом (1).

Далі, згорнутий опис по черзі порівнюється з елементами матриці Ма для того, щоб 
відшукати співпадаючий з ним, а у випадку' відсутності останнього - найбільш близький 
елемент. Припустимо, що таким елементом виявився ma.jj. Тоді за розпізнаваний клас 
приймається номер стовпця (j) матриці Ма.

Пошук співпадаючих елементів не вимагає додаткових коментарів. При відсутності 
співпадаючого необхідно взяти найбільш "близький" елемент. Остання обставина 
припускає використання деякої метрики (міри близькості). За нею можна вживати

Відповідне зворотне перетворення:

манхеттенську відстань: де г'к-  відстань від дискретного опису поточної

ситуації J до k-го згорнутого опису 1-го класу у матриці Ma; j kn -  дискретне значення і-ї 
ознаки в k-ому описі 1-го класу, і ~ І, п Його величину знаходять шляхом зворотного 
перетворення (2) елемента may матриці Ma; V, -  вагові коефіцієнти і-ої ознаки

Розпізнавальний клас відповідає стовпцю матриці Ма, для якого ця відстань 
мінімальна. I m in(^), де 1расп -  номер розпізнавального класу, -  знак

к,1
відповідності.

Перейдемо до розпізнавання класу позичальника за допомогою нейроних мереж 
[4,5]. Розглянемо повнозв’язну мережу прямого поширення. Її структура і параметри 
досить повно відображаються синоптичною матрицею W; матрицею функцій активації F, 
матрицею граничних рівнів 0, а стан -  матрицею входів нейронів X и вектором виходу 
мережі Y.

Синоптична матриця є тримірною і у загальному вигляді може бути представлена як
де L -  число шарів нейроної мережі; Ni -  число

нейронів у 1-ому шарі; N n  - число нейронів у попередньому (І-І)-ому шару, тобто число 
входів кожного нейрона 1-го шару.

Суворо кажучи про тримірну матрицю можна говорити лише припускаючи однакове 
число нейронів нейронів у всіх шарах. При різних числах друга розмірність, що відповідає 
j, для кожного шару буде своя. Розмір за j для всієї матриці W можна встановити по шару 
з максимальною кількістю нейронів, а відсутні елементи в інших шарах представити в 
матриці нулями.

Тримірну матрицю можна розглядати як “вектор” двомірних матриць 
W =(Wі \\?2...W|.. Wj.)
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Кожному шару відповідає своя двомірна матриця.

Г Щх \ . . . ' ■ 1 Г (0 \\2  . (0 \j2 N'
. . .  Щ у 22 Щ \L • % L

щ =
« 1 , -

; W 2 =
С(Хи °h .j2

■ ,щ  =
■■ ° h jL • • •

Д у  і -  « V . - Ч> і1 у ч<%,12 ■ ■ < % 2 ■ < % L

Для порівняння ефективності наведених методів розглянемо результати рішення 
задачі визначення кредитоспроможності приватного позичальника за допомогою 
скорінгової моделі німецького банку, розпізнавання з використанням латочних функцій та 
розпізнавання за нейроною мережею. Для рішення було використано дані за 2200 
виданими кредитами за 2002-2003 p.p. у Дніпропетровській області. Результати рішення 
наведено у табл. 1

З табл.1 витікає, що підхід до рішення задачі визначення кредитоспроможності 
приватного позичальника, як задачі розпізнавання образів, дає більш надійний результат. 
Так, результати рішення з використанням латочних функцій та нейроної мережі значно 
кращі, (особливо при розпізнаванні об’єктів 2 класу). Слід зазначити, що дані, використані 
для побудови моделей, - неоднорідні, так кількість статистичних образів 1-го класу -  
0,982%, а 2-го класу -  0,018% від загальної кількості. За такої малої кількості об’єктів 2-го 
класу не було можливим більш точно навчити нейрону мережу.

112 The Economic Messenger of the NMU 2004 # 2

Тут No -  число елементів у вхідному шарі
Для кожного елемента мережі повинен бути заданий вид функції активації. Звичайно 

для всіх нейронів конкретної мережі вибирається один вид. Але в загальному випадку 
можна розглядати різні види для різних нейронів. Тоді необхідно мати двомірну матрицю
функцій активації
кожному з яких відповідає свій шар j

Аналогічним чином задамо граничні рівні нейронів

. Вона представляється “вектором” стовпців,

Входи нейронів відобразимо тримірною матрицею X, за структурою подібною до
синоптичної матриці

Окремо розглянемо вектор входу мережі Хо, що відповідає вхідному (нульовому) 
шару Будемо вважати, що елементи цього шару є лінійними повторювачами вхідних

Тому вихід нульового шару, а отжесигналів із синоптичною вагою

вхід у перший шар, дорівнює входу в мережу Тоді

Вектор виходу мережі '
Виходи нейронів представимо матрицек
Зазначимо, що входи нейронів кожного шару є лінійними комбінаціями виходів 

нейронів попереднього шару. З урахуванням цього, функцію активації j-ro нейрону 1-го

шару представимо у вигляді

Формула, що пов'язує вихід мережі з його входом у векторній формі має вигляд
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Таблиця 1
Порівняння рішень, що досягнуті різними методами

Показник Скорінгова модель 
німецького банку(%)

Латочні функції 
(%)

Нейрона мережа 
(%)

Вірний прогноз 86,48% 88,4% 94,2%

Невпевнено 0% 0% 0,47%

Не вірний прогноз 13,52% 11,6% 5,32%

Клас 1 Вірний прогноз 88,056% 89,55% 94,88%

Клас 1 Невпевнено 0% 0% 0,47%

Клас 1 Не вірний прогноз 11,95% 10,44% 4,63%

Клас 2 вірний прогноз 0% 64,34 58,33%

Клас 2 Невпевнено 0% 0% 0%,

Клас 2 Не вірний прогноз 100% 35,66% 41,66

На думку авторів, найбільш надійними можуть бути автоматизовані системи 
підтримки прийняття рішень кредитування, побудовані як системи розпізнавання образів з 
використанням нейромережевих моделей.
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ОЦІНКА РИЗИКУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Розглянуто теоретичні аспекти реальної 
можливості оцінки ризику впровадження 
інформаційно-інтелектуальних технологій (ІІТ) з 
використанням теорії нечітких множин. 
Запропонований підхід дає можливість оцінити 
всі явні та неявні фактори ризику впровадження 
ІІТ, які зв’язані не тільки зі збитками, але з 
можливістю відхилення від цілей, заради яких 
приймалося рішення

The theoretic aspects of the real possibility o f risk 
appraisal, introduction of informational and intellectual 
technologies with the use of the theory of fuzzy sets 
have been considered. The recommended approach 
allows us to estimate all obvious and non-obvious 
factors of risk of introducing the informational and 
intellectual technologies, which are connected not only 
with losses but also with a possible departure from the 
aims for the sake of which decisions are made.

Ризик -  істотний фактор, що впливає на процес ухвалення рішення. Чим меншою 
мірою статистично обумовлені ті або інші параметри оцінювання проектів, чим слабкіша 
інформаційність контексту свідчень про стан ринкового середовища, що описується й чим 
нижчий рівень інтуїтивної активності експертів, тим більше обгрунтоване застосування 
аналізу ризиків інвестиційної діяльності. Дослідженню способів та інструментарію вибору 
раціонального рішення з множини альтернативних варіантів з урахуванням ризику 
присвячено багато наукових праць [1-5].

Головна проблема оцінювання ризиків полягає у тому, шо події, які відбуваються на 
ринку комп'ютерних технологій, а також у бізнес-областях підприємств, що 
впроваджують інформаційно-інтелектуальні технології (ІІТ), часто не мають властивості 
стійкої повторюваності та однорідності [2, 3]. У наукових працях [1-5] детально 
висвітлюються питання ризикології, тобто якісного та кількісного аналізу ризику, 
система його кількісних показників, основні засади моделювання та управління ризиком.

З погляду комплексності оцінки ризику пропонується приклад застосування 
класичної логіки Л. Заде [6] до оцінки можливих ризиків і визначення доцільності 
ухвалення рішення відносно ІІТ.

При досить високому ступені ризику в альтернативних стратегіях менеджер може 
прийняти рішення (стратегію дії) з меншою ефективністю, але з більшими шансами на 
своєчасну й успішну його реалізацію. Ступінь припустимого ризику при ухваленні 
рішення відносно ІІТ повинна визначатися з урахуванням таких параметрів як фінансовий 
стан підприємства, ліквідність, рівень рентабельності виробництва, обсяги основних 
фондів. Чим більшим капіталом володіє підприємство, тим менш чутливим воно буде до 
ризику й тем впевненіше менеджер може приймати рішення щодо впровадження й 
використання нових інформаційно-інтелектуальних технологій.

Показником абсолютного ступеня ризику може бути середньоквадратичне відхилення 
величини чистої поточної вартості NPV, як випадкової величини, від її очікуваного значення. 
Чим більшим буде значення середньоквадратичного відхилення (<xwp), тим більшим 
ступенем ризику обгяжений процес ухвалення рішення щодо впровадження ІІТ

Ступінь ризику може також оцінюватися очікуваними збитками, які викликані цими 
рішеннями.

Ступінь ризику інноваційної діяльності - це комплексний показник, що характеризує 
як фінансове становище підприємства, так й якість ІІТ, що, в остаточному підсумку, 
отримує своє вираження у фінансовому та соціальному еквіваленті, але не вичерпується 
одними лише фінансовими наслідками..
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Однією зі складових ризику прийняття рішень відносно І1Т є фінансова нестійкість 
підприємства. Про неї свідчать:
-  різке зменшення коштів на рахунках (у той же час, збільшення коштів може свідчити 

про відсутність подальших капіталовкладень);
-  збільшення дебіторської заборгованості (різке зниження також говорить про труднощі 

зі збутом, якщо супроводжується зростанням запасів готової продукції);
-  старіння дебіторських рахунків;
-  розбалансування дебіторської й кредиторської заборгованості;
-  зниження обсягів продажу (несприятливим може виявитися й різке збільшення обсягів 

продажу, тому що у цьому випадку банкрутство може виникнути в результаті 
наступного розбалансування боргів, якщо піде непродумане збільшення закупівель, 
капітальних витрат; крім того, зростання обсягів продажу може свідчити про 
реалізацію продукції перед ліквідацією підприємства)

-  змушені зупинки, а також порушення виробничо-технологічного процесу;
-  надмірна залежність фінансових результатів від якогось одного конкретного проекту, 

типу устаткування, виду активів та ін.;
-  зайві сподівання на прогнозовану успішність і прибутковість нового проекту;
-  неефективні довгострокові угоди.

Якщо досліджуване підприємство відзначається наявністю таких характеристик, 
можна дати експертний висновок про несприятливі тенденції розвитку й можливості 
високого ступеня ризику ухвалення рішення відносно ІІТ

Ризик, що виникає при ухваленні рішення про впровадження інформаційно- 
інтелектуальних технологій -  це загроза того, що підприємець (підприємство, фірма) 
понесе втрати більші, ніж передбачено бізнес-планом, або одержить прибутки (позитивні 
результати) не відповідні тим, на які він розраховував.

Внаслідок ухвалення рішення щодо впровадження інформаційно-інтелектуальних 
технологій, підприємство може опинитися в одному з наступних станів:

SPj -  «Гранично низький ступінь досягнення .мети»;
SP2  -  «Низький ступінь досягнення мети»;
SPз -  «Середній ступінь досягнення мети»;
SP4 -  «Високий ступінь досягнення мети »;
SP5  -  «Гранично високий ступінь досягнення мети».
Відповідно до множини SP повна множина ступенів ризику ухвалення рішення 

відносно ІІТ SR розбивається на 5 підмножин:
SR] -  підмножина «Зона катастрофічного ризику» ;
SR2  -  підмножина «Зона критичного ризику»;
SR3 -  підмножина «Зона високого ризику»;
SR.f -  підмножина «Зона припустимого ризику»;
SR.5  -  підмножина «Зона незначного ризику».
Тут і далі припускаємо, що показник SR приймає значення від нуля до одиниці за 

визначенням.
■Для показників ефективності прийнятого рішення відносно ПТ Xt повна множина 

його значень Ui розбивається на п'ять підмножин:
Uи -  підмножина «Дуже низький рівень показника Xj»,
U 1 2  -  підмножина «Низький рівень показника Xі»,
Uj3  -  підмножина «Середнійрівень показникахі»,
U,4  -  підмножина «Високий рівень показника X,»,
Uj5 — підмножина «Дуже високий рівень показника X,».
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Причому' тут і далі за замовчуванням припускаємо, що високий рівень окремого 
показника X, пов’язаний зі зниженням ступеня ризику прийняття рішення відносно ПТ. 
Якщо для даного показника спостерігається протилежна тенденція, то в аналізі його 
варто замінити іншим.

Виконується додаткова умова відповідності множин U, SP й SR наступного виду: 
якщо всі показники в ході аналізу володіють, відповідно до класифікації, рівнем 
шдмножини Uу, то стан підприємства кваліфікується як SP, , а ступінь ризику прийняття 
рішення -  як SRj. Виконання цієї умови впливає, з одного боку, на вірну кількісну 
класифікацію рівнів показників і на вірне визначення рівня значимості показника в 
системі оцінки.

Побудуємо набір факторів Х={Х,} загальним числом п, які, на думку експерта- 
анаштика, з одного боку, впливають на оцінку ризику, а, з іншого боку, оцінюють 
ефективність ПТ Для кожного виду ризику (таб. 1) формується окремий набір факторів.

Таблиця 1
Класифікація ризиків впровадження ІІТ

Категорії ризиків Види ризиків по категоріях

Ризики, привнесені 
інформаційно- 

інтелектуальною 
системою

Ризик перевищення запланованих витрат на впровадження й 
підтримку системи
Ризик запізнювання ефектів від впровадження системи
Ризик неприйняття системи
Технічні ризики і, як наслідок, бізнес-ризики (експлуатаційні й 
операційні)
Ризик помилкового прогнозування ринкових тенденцій
Ризик помилкових висновків, зроблених на основі аналізу даних, 
отриманих у результаті експлуатації ІІТ

Загальні 
господарські 

ризики, у яких 
функціонує 

підприємство

Ризик не одержання запланованих показників з оберту
Ризик банкрутства (за фактором розрахунків зі споживачами)
Ризик доступу до конфіденційної інформації
Ризик втрати гнучкості управління
Ризик неодержання запланованих показників з прибутку
Ризик неодержання запланованих показників з норми прибутку

Ризики інших 
бізнес-областей 

даного 
підприємства

Ризик погіршення відносин з постачальниками, клієнтами
Ризик втрати зацікавленості персоналу й плинності кадрів
Ризик погіршення якості роботи фінансової галузі (одержання 
несвоєчасної й неякісної інформації)

Наприклад, ризик банкрутства може аналізуватися за допомогою фінансових 
показників, що характеризують платоспроможність компанії в короткостроковому періоді 
і її здатність витримувати швидкоплинні зміни в ринковій кон'юнктурі й бізнес- 
середовищі:

Хі -  коефіцієнт абсолютної ліквідності (співвідношення суми коштів до 
короткострокових пасивів);

Х 2  -  коефіцієнт проміжної ліквідності (співвідношення суми коштів і дебіторської 
заборгованості та короткострокових пасивів);

Хз -  рентабельність усього капіталу (відношення чистого прибутку та середнього за 
період вартості активів).
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Зіставимо кожен з факторів X, з рівнем його значимості й побудуємо класифікацію 
поточного значення sr показника ступеня ризику SR як критерія розбивки цієї множини на 
підмножини, де ц< -  рівень належності носія sr нечіткій підмножині Us , s - кількість 
підмножин, s=l ..5(таб. 2).

Таблиця 2
Класифікація поточного значення показника ступеню ризику

Інтервал 
значень 

ступеню ризику
Класифікація рівня фактора ризику

Ступінь оцінної 
впевненості (функція 

належності)
0 < sr <0,15 SRs «Зона незначного ризику» 1
0,15 < s r <  0,25 SRs - «Зона незначного ризику» |15 = 10 х (0,25 -  sr)

SR4 -  «Зона припустимого ризику» 1- р5 = Щ
0,25 < s r <  0,35 SR4 -  «Зона припустимого ризику» 1
0,35 < s r <  0,45 SR4 - «Зона припустимого ризику» р4 -  Ю х (0,45 -  sr)

SRi-«3ona високого ризику» 1- щ  = ц3
0,45 < s r <  0,55 SRs -  «Зона високого ризику» 1
0,55 < sr < 0,65 SR3 -  «Зона високого ризику» Рз = 10 х (0,65 -  sr)

SRj «Зона критичного ризику» 1- Рз = М-2
0,65 < sr < 0,75 S R j- «Зона критичного ризику» 1
0,75 < sr < 0,85 SR2 «Зона критичного ризику» р2 = 10 х (0,85 -  sr)

SRj -  «Зона катастрофічного ризику» 1- Р2 =Иі
0,85 < s r <  1,0 SRr «Зона катастрофічного ризику» 1

Вузлові точки класифікатора ступеню ризику повинні бути інвертовані щодо вузлових 
точок класифікатора рівня показників, тобто для функції належності р.5 вузлова точка 
приймає значення 0,1; для функції належності (Ті вузлова точка приймає значення 0,9.

Визначення вузлових точок класифікатора ступеня ризику може бути виконане за 
формулою:

a s = 0,9 -  0,2 х (s -1 ) ,

де s  -  індекс якісного рівня п'ятирівневого класифікатора ступеня оцінної 
впевненості.

Побудуємо класифікацію поточних значень х факторів ризику X  (таб. 3) як критеріїв 
розбивки повної множини їх значень на підмножини виду U.

Таблиця З
Класифікація поточних значень факторів ризику

Найменування
фактору

Критерій розбивки по підмножинах
Uи Ui2 Uis Ui4 Uis

Xj Xy<Un Uii<X;<Ui2 Ui2<x;<ui3 U l3 < X ;< U i4 U14 <Xl

X, X,<Uii и,і<Хг<и,2 Ui2<X,<Ui3 Ui3<X/<Ui4 U,4<X,

х„ Xf;<'Un 1 U„i<X„<Un2 Un2<^<Un3 4 n 3 —■̂•и<'Чп4 Un4< X „

Результатом проведеної класифікації є таблиця 4.
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Таблиця 4
Рівні належності поточних значень факторів ризику

Найменування
фактору

Значення рівнів належності поточних значень 
факторів ризику

Uu Ul2 Ua Ui4 U 15

х , Ц\ і Ц12 Ai? M l4 Al 5

х , Мі М2 Аз А 4 А 5

Хп Дії Ад А з А і4 А з

Рис.1. Очікувана динаміка розвитку ІІТ- проекту з агрегованих факторів: 
ефективність і ризик
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де a s -  вузлові точки класифікатора ступеня ризику, 
і ,  -  коефіцієнт значимості вагомості і-го фактору ризику;
ц ІЛ -  значення функції належності s-ro якісного рівня щодо поточного значення і-го 

фактору.
Класифікуємо отримане значення ступеня ризику на основі даних таблиці 2 Таким 

чином, висновок про ступінь ризику прийнятого рішення конкретним підприємством 
відносно ІІТ здобуває лінгвістичну форму. Ступінь ризику приймає значення від 0 до 1 і 
кожен інвестор, виходячи зі своїх інвестиційних переваг, може класифікувати значення sr, 
виділивши для себе відрізок неприйнятних значень ризику.

При здійсненні комплексної оцінки ІІТ можливий варіант, коли ризикова складова 
не зводиться з агрегованим фактором ефективності (за іншими аспектами ефективності) 
до одного показника, а спостерігається очікуваний розвиток ПТ-пректу одночасно за 
двома агрегованими факторами: ефективності й ризику. Така якісна двовимірна динаміка 
може бути відображена на матриці "ефективність-ризик" розмірністю s, х sp, де ss й sp - 
кількість рівнів класифікації ефективності й ризику (рис. 1).

Результуюча оцінка ризику визначається як середньозважене по всіх факторах, що 
беруть участь в оцінці, з одного боку, і по всіх якісних рівнях цих факторів, з іншого боку:
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На малюнку 1 цифрами 1, 2, 3, 4, 5 по вертикалі позначені рівні класифікації 
ступеню ризику по підмножинах:

1 -  підмножина «Зона катастрофічного ризику» ;
2 -  підмножина «Зона критичного ризику»:
3 -  підмножина «Зона високого ризи/су»;
4 -  підмножина «Зона припустимого ризику»;
5 -  підмножина «Зона незначного ризику»
і по горизонталі -  рівні класифікації ступеню ефективності ПТ, що визначаються 

рівнем досягнення цілей, поставлених підприємством
1 -  «Гранично низький ступінь досягнення мети»:
2 -  «Низький ступінь досягнення мети»;
3 -  «Середній ступінь досягнення мети»;
4 -  «Високий ступінь досягнення мети »;
5 -  «Гранично високий ступінь досягнення мети».
На малюнку 1 продемонстрована позитивна динаміка розвитку ІІТ-проекту. У цих 

двовимірних координатах можна представити всі можливі варіанти ІІТ. За допомогою 
стандартних прийомів можна виділити множину непорівнянних альтернатив (множина 
Эджворта-Парето) і тим самим стиснути простір вибору до 1-2 альтернатив 
впровадження, надавши остаточний вибір особі, що приймає рішення.

Представлені теоретичні аспекти надають реальну можливість оцінки ризику 
впровадження інформаційно-інтелектуальних технологій з використанням теорії нечітких 
множин, заснованої на самостійному формуванні набору факторів ризику, що беруть 
участь в оцінці, і їх переваг і на об’єднанні ряду окремих факторів у єдиний комплексний 
показник. Запропонований підхід допоможе не формувати крапкові імовірнісні оцінки, а 
задавати розрахунковий інтервал значень факторів ризику, що у свою чергу підвищує 
ступінь обґрунтованості такої оцінки і дає змогу оцінити всі явні й неявні фактори ризику 
впровадження ІІТ, пов’язані не тільки зі збитками, але й з можливістю відхилення від 
цілей, заради яких приймалося рішення Результати такої оцінки можуть бути використані 
для підтримки процесу прийняття рішення відносно доцільності інформаційно- 
інтелекгуальних технологій.
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МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 65.012

П он ом аренк о В .А., Д овбня С.Б.

М ЕТ О Д И Ч Н І О С Н О ВИ  А Н Т И К Р И ЗО В О Г О  У П РА В Л ІН Н Я
П ІД П Р И Є М С Т В О М

Розроблено основні положення
внутрифірмового антикризового менеджменту.
Визначено стадії розвитку кризи та їх 
особливості Сформульовано функції системи 
антикризового менеджменту. Розроблено
пропозиції щодо формування групи 
антикризового менеджменту' та управління 
підприємствами в період кризи.

The main principles of anti-crisis plant 
management have been worked out. The stages in the 
development of a crisis and their peculiarities have 
been defined. The functions o f the system of anti- 
crisis management have been formulated. The 
recommendations concerning the formation o f the 
group of anti-crisis management and plant 
management during the crisis have been given.

Незадовільний фінансовий стан багатьох вітчизняних підприємств і активізація 
процесів банкрутства в економіці України зумовлюють необхідність розробки і 
використання спеціальних заходів для профілактики кризових ситуацій та управління 
підприємствами, які опинилися у кризовому стані.

Проблемі антикризового менеджменту в даний час приділяється підвищена увага [1-5]. 
Однак, багато питань цієї проблеми залишаються невирішеними. Зокрема відсутні практичні 
рекомендації щодо особливостей управління в цей складний період функціонування 
організації, формування систем антикризового менеджменту, спрямованих на попередження 
кризових ситуацій і подолання їх у найкоротший термін.

Метою даної статті є розробка теоретичних аспектів і практичних рекомендацій з 
формування на підприємствах системи внутріфірмового антикризового менеджменту, 
які визначають цільову спрямованість такої системи, її структуру, функції й особливості 
їх реалізації.

Криза підприємства, на нашу думку, є результатом загострення протиріч між зовнішнім 
середовищем і підприємством, а також усередині самого підприємства, що виявляється в 
різкому погіршенні всіх його техніко-економічних і фінансових показників. Виникнення і 
розвиток криз обумовлюється сукупним негативним впливом факторів зовнішнього 
середовища і внутрішнього стану підприємства. З огляду на об'єктивність передумов 
виникнення криз, підприємства повинні бути готові до їх попередження, негайного реагування 
на перші ознаки кризової ситуації і своєчасного подолання. З цією метою уявляється доцільним 
створення на підприємствах системи внутріфірмового антикризового менеджменту.

Під внутріфірмовим антикризовим менеджментом ми розуміємо систему управління, 
що забезпечує: прогнозування виникнення кризових ситуацій та їх запобігання; 
пом'якшення негативного впливу кризових явищ та забезпечення виживання підприємства 
в період кризи з урахуванням його специфіки; вихід із кризи в мінімальний термін та з 
найменшими втратами.

Для вирішення визначених вище задач система внутріфірмового антикризового 
менеджменту повинна включати наступні елементи:
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-  діагностику і прогнозування фінансово-економічного стану підприємства, а також 
виявлення причин, що обумовили негативні тенденції;

-  маркетингову політику, що включає в себе визначення поведінки підприємства в 
кризовій ситуації: зростання або скорочення обсягів реалізації, підвищення або 
зниження цін, проведення агресивної реклами або скорочення витрат на рекламну 
діяльність і ін.;

-  антикризову інвестиційну стратегію, у тому числі визначення тих напрямків 
інвестування, що можуть бути припинені на період кризи; визначення тих цінних 
паперів у портфелі підприємства, що намічаються до реалізації і т.д.;

-  виробничу політику -  визначення першочергових напрямків скорочення витрат, 
використання ощадливих режимів здійснення виробничої діяльності, перегляд графіків 
роботи устаткування й оперативно-виробничих ірафіків, посилення контролю за 
дотриманням нормативів і ін.,

-  управління персоналом, у тому числі зміну регламенту роботи в період кризи, 
перерозподіл функціональних обов'язків працівників, зміну системи мотивації праці, 
залучення антикризових менеджерів для виводу підприємства з кризи і т.д.;

-  фінансово-економічний менеджмент -  організація роботи з повернення дебіторської 
заборгованості, оптимізація грошових потоків підприємства, розробка і виконання 
графіків погашення простроченої заборгованості, пошук оптимальних джерел 
фінансування.

Дослідження криз дозволило нам зробити висновок про те, що в більшості випадків 
вони проходять у своєму розвитку сховану, стресову, активно-стабілізаційну й ітогово- 
аналітичну фази, а також охарактеризувати сутність і відмінні риси кожної фази. 
Тривалість окремої фази обумовлюється своєчасністю і дієвістю прийнятих антикризових 
заходів.

У рамках схованої фази загострюються несприятливі фактори і погрози успішному 
функціонуванню підприємства. В цей період вони можуть мати дуже слабкий вплив на 
його стан та приводити до незначного погіршення основних результатів діяльності 
підприємства, внаслідок чого не відбувається відповідне реагування його менеджерів. 
Головна задача антикризового менеджменту на цій фазі - не допустити збільшення 
несприятливих факторів і вчасно прийняти рішення з попередження розвитку кризової 
ситуації. Відсутність антикризових заходів у період схованої фази зумовлює перехід її в 
наступну стресову фазу.

Стресова фаза характеризується різким погіршенням стану зовнішнього середовища, 
загостренням існуючих погроз, проявом найбільш слабких сторін підприємства, і як 
наслідок, значним погіршенням його стану. Ці прояви іноді здаються раптовими. У період 
стресової фази може спостерігатися розгубленість менеджерів, що тільки збільшує 
гостроту кризи. Ця фаза при відсутності антикризового менеджменту може призвести до 
стагнації діяльності підприємства і навіть створити загрозу його банкрутства. Тому 
приведення в дію механізму антикризового менеджменту на цій фазі є життєво 
необхідним. У випадку його своєчасного й адекватного функціонування здійснюється 
перехід до активно-стабілізаційної фази.

Активно-стабілізаційна фаза характеризується розробкою на основі аналізу 
зовнішнього середовища і стану підприємства програми виходу з кризи і реалізацією її в 
повному обсязі й у необхідний термін. У результаті такої діяльності показники роботи 
підприємства стабілізуються. Залежно від швидкості реакції менеджерів активно- 
стабілізаційна фаза наступає безпосередньо після схованої фази або після стресової фази. 
Вона завершується при відновленні функціонування підприємства в звичайному режимі.
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Останньою фазою є ітогово-аналітична. Її сутність полягає у формуванні 
необхідного варіанту виведення підприємства з кризової ситуації і запобіганні виникнення 
її в майбутньому. У рамках цієї фази виявляються причини виникнення кризи, вузькі 
місця у системі антикризового менеджменту, розробляються профілактичні заходи для 
пом'якшення або запобігання таких явищ у майбутньому, коректуються стратегічні, 
тактичні й оперативні плани з урахуванням змін, що мали місце. Послідовність і 
взаємозв'язок фаз кризи ілюструє рис. 1.

Внутріфірмовий антикризовий менеджмент, на нашу думку, повинен бути складовою 
частиною загальної системи управління підприємством, що має спеціальну цільову 
спрямованість. Він не заміняє існуючу систему управління, а доповнює її. Головною метою 
внутріфірмового антикризового менеджменту є швидка адаптація до різкої зміни у 
негативний бік умов діяльності, обмеження впливу несприятливих факторів, розробка 
адекватної програми антикризових заходів і своєчасна її реалізація, забезпечення відновлення 
нормального функціонування підприємства в стислий термін з мінімальними витратами.

Рис. 1. Фази розвитку кризи підприємства

Для досягнення поставленої мети підсистема антикризового менеджменту повинна 
виконувати ряд специфічних функцій, що, на наш погляд, можуть бути визначені як: 
інформаційно-аналітична, планова, організаційна, соціально-психологічна і контрольна 

Інформаційно-аналітична функція полягає у зборі й аналізі інформації про стан 
зовнішнього середовища і підприємства і прогнозуванні можливості виникнення кризових 
ситуацій, їхньої глибини, а також можливих наслідків. Під час подолання кризових 
ситуацій здійснюється безупинний моніторинг виконання антикризових заходів і їхнього 
впливу на стан підприємства. При реалізації цієї функції доцільно використовувати 
SWOT-аналіз, фінансовий аналіз, методи екстраполяції, експертні оцінки і показники 
економічної безпеки підприємства.

Якісна реалізація інформаційно-аналітичної функції і використання адекватних 
методик аналізу забезпечує своєчасне виявлення навіть самих незначних ознак, 
попередження кризових ситуацій і розробку обґрунтованої антикризової програми.
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Планова функція передбачає розробку і введення в дію антикризової програми. Слід 
зазначити, що в кризовій ситуації можуть змінитися навіть довгострокові цілі діяльності 
підприємства. Формулювання ж короткострокових цілей по виходу з кризи є 
обов'язковим. Зміст антикризової програми визначається специфікою підприємства, видом 
і глибиною кризи. Залежно від названих вище факторів антикризове планування може 
припускати реалізацію усіх або частини наступних підфункцій.

Першою підфункцією є розробка антикризової стратегії діяльності підприємства, 
включаючи визначення цілей, формування стратегічних альтернатив виходу з кризи і т.д 
Вона доцільна в тому випадку, якщо криза підприємства є стратегічною, глибокою і 
вимагає серйозних зусиль і тривалого часу на її подолання.

Друга підфункція передбачає визначення тактики виходу з кризи (тактики реалізації 
обраної стратегії). Тактичні заходи можуть носити при цьому як захисний (зниження 
обсягів виробництва, скорочення чисельності працівників, ліквідація окремих 
структурних підрозділів), так і насту пальний характер (зростання обсягів виробництва, 
підвищення цін, освоєння нових видів продукції, диверсифікація діяльності, відкриття 
нових філій, представництв).

Третя підфункція полягає у розробці оперативних заходів негайного реагування, які 
спрямовані на швидке надходження грошових коштів або зменешення іх відтоку. До таких 
заходів відносяться: аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості і приведення їх у 
розумну відповідність; рефінансування дебіторської заборгованості; аналіз витрат і 
встановлення границі їхнього негайного зниження (витрат на відрядження, витрат на 
придбання товарно-матеріальних цінностей, припинення фінансування перспективних, але не 
актуальних у діючих умовах програм і т.д.); реалізація зайвих товарно-матеріальних запасів, 
реалізація продукції за зниженими цінами; одержання кредитів на прийнятних умовах.

Організаційна функція в рамках менеджменту кризових ситуацій передбчає 
перерозподіл функцій серед керівників вищого ієрархічного рівня й інших працівників 
підприємства і створення найбільш сприятливих умов для організації робіт з реалізації 
антикризової програми і своєчасного її виконання.

У сучасних умовах функціонування з нашої точки зору є доцільним формування на 
вітчизняних підприємствах тимчасових підрозділів (груп) антикризового менеджменту 
Такий підрозділ у період кризи включається в організаційну структуру управління 
підприємством як програмно-цільовий елемент. Керівником цього підрозділу залежно від 
характеру кризової ситуації може бути безпосередньо керівник підприємства або хто- 
небудь з його заступників. До складу підрозділу входять ведучі керівники і фахівці, шо 
тимчасово звільняються від традиційних функцій. Для своєчасної і якісної реалізації 
організаційної функції необхідною є попередня розробка та введення в дію положення про 
антикризову групу, що визначає склад, функції, повноваження і відповідальність її членів.

Таким чином, організація функціонування системи внутріфірмового антикризового 
менеджменту передбачає реалізацію наступних дій:
-  визначення складу групи внутріфірмового антикризового менеджменту та функцій її членів;
-  визначення обставин, при яких група внутріфірмового антикризового менеджменту 

вступає в дію, та результатів, по досягненні яких повноваження групи припиняються,
-  формування групи внутріфірмового антикризового менеджменту;
-  розробка положення "Про функціонування групи внутріфірмового антикризового 

менеджменту";
-  розробка системи стимулювання членів групи;
-  визначення взаємозв’язків та розподілу повноважень і відповідальності між 

традиційною системою управління підприємством і групою внутріфірмового 
антикризового менеджменту.
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Дуже важливою функцією, якій досить часто не приділяють належну увагу, є соціально- 
психологічна функція. Необхідність її реалізації зумовлена тим, що кризова ситуація на 
підприємстві, як правило, супроводжується підвищенням напруженості в колективі Ця функція 
полягає у створенні сприятливого клімату на підприємстві і довколо нього шляхом проведення 
комплексу спеціальних заходів. До таких заходів, у першу чергу, належать: своєчасне і 
коректне інформування як трудового колективу, так і всіх зацікавлених осіб про існуючі у 
підприємства проблеми і шляхи їхнього рішення; заходи для матеріальної підтримки найменш 
захищених і низькооплачуваних працівників у випадку тимчасового заморожування фонду 
оплати праці й ін. Реалізація цієї функції повинна запобігти слухам, згуртувати трудовий 
колектив і сформувати в ньому установку на оптимізм і ініціативність, забезпечити впевненість 
контрагентів підприємства в успішному результаті, зберегти репутацію підприємства. 
Недостатня увага до цієї функції може завдати істотної шкоди підприємству, включаючи 
ініціацію "стурбованими" кредиторами процедури банкрутства.

Контрольна функція включає аналіз і перевірку результатів діяльності всіх підрозділів 
по реалізації програми антикризового менеджменту У її рамках можливе також коригування 
програми.

Система функцій внутріфірмового антикризового менеджменту, їх підфункцій та 
методів реалізації представлена на рис. 2.

Для забезпечення швидкого реагування й ефективного функціонування такої системи під 
час криз необхідно в періоди стабільної діяльності напрацювати альтернативні процедури 
поводження в кризових ситуаціях і визначити порядок переходу до антикризового 
менеджменту і відповідного перетворення організаційної структури управління підприємством.

При виникненні кризової ситуації керівник підприємства призначає Головного менеджера 
кризової ситуації, до обов’язків якого входить управління групою антикризового менеджменту. 
Якщо криза має такі ознаки як катастрофічність, довгостроковісгь, стратегічний характер кризи 
і непереборність власними' силами, то функції Головного менеджера кризових ситуацій 
керівник підприємства бере на себе. У цьому випадку підсистема традиційного управління і 
підсистема антикризового управління підпорядковані йому безпосередньо.

Діяльність групи антикризового менеджменту припиняється по завершенні ітогово- 
аналітичної фази, яка передбачає:
-  порівняльний аналіз показників діяльності підприємства та окремих його підрозділів в 

період, що передував кризі, та по його завершенні,
-  оцінку наслідків кризи, включаючи фінансові, матеріальні та трудові витрати на її 

подолання, а також невикористаних можливостей,
-  оцінку діяльності групи антикризового менеджменту і підрозділів підприємства для 

запобігання кризі;
-  додаткова матеріальна і моральна винагорода працівників групи антикризового 

менеджменту, а також усіх найбільш активних учасників подолання кризи залежно від 
величини і значимості їхнього внеску в вирішення проблеми,

-  розробку комплексу профілактичних заходів щодо запобігання аналогічним ситуаціям 
й удосконаленням дій при їх виникненні.

Формування системи антикризового менеджменту є досить трудомістким процесом. 
Однак, з огляду на підвищений рівень нестабільності української економіки, навіть 
підприємство, що успішно функціонує в даний час, повинне подбати про підтримку свого стану 
при непередбачених обставинах і приділити увагу створенню й організації функціонування 
підсистеми внутріфірмового антикризового менеджменту.

Використання запропонованої структури управління в період кризових ситуацій, а також 
повна і якісна реалізація групою антикризового менеджменту покладених на неї функцій 
забезпечать більш швидкий і менш хворобливий вихід підприємства з кризи, недопущення 
катастрофічних наслідків, включаючи банкрутство і ліквідацію підприємства.
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Рис. 2. Функції' антикризового менеджменту
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УДК 65.012.32 

Сумін В.О.

П А РА К О М У Н ІК А Ц ІЙ Н А  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  П О С А ДО ВО Ї ОСОБИ
С И СТЕМ И  У П РА ВЛ ІН Н Я

Наведено склад і результати 
статистичних оцінок часу перебування 
службовців у перехідному стані. Надані 
рекомендації щодо необхідності урахування 
перехідних складових у режимі трудового 
дня посадових осіб системи управління 
організації.

The analysis and results of statistical estimates 
concerning the time of staying of office workers in the 
transitional state have been introduced. The 
recommendations have been given in relation to the necessity 
of taking account of the transitional constituents in the mode 
of the working day of public servants engaged in the system 
of management of an organization.

Діяльність фахівця системи управління являє собою складний процес, у якому існує 
взаємозв'язок між безпосередньо практичною роботою зі збору та переробки інформації і 
творчим процесом, що являє собою розумову діяльність щодо встановлення причинного 
зв'язку і взаємозалежності факторів і явищ у сфері функціонування підприємств, 
організацій і соціуму в цілому. Процес творчості є безупинним і тому необхідно 
створювати умови для здійснення розумової діяльності яя у вільний від роботи час, так і 
протягом робочого часу.

В системі управління використання робочого часу окремо взятого людини являє собою 
проблему, обумовлену характером діяльності в комунікаційному процесі, його матеріальними і 
нематеріальними ресурсами, а також людським капіталом, знаннями, мотивами діяльності, 
віком, періодом перебування на посаді й ін. У сфері наукової організації праці розроблені 
раціональні системи праці, реалізація яких дозволяє людині виконати роботу в найкоротаїий 
час, зробивши мінімум рухів і, отже витративши мінімум життєвих сил. Але, при такій 
організації праця не доставляє людині задоволення, вона (праця) стає не цікавою. Робота за 
секундоміром віднімає в людини творчу, розумову складову, а сама діяльність перетворюється 
в "бездумний" процес у режимі регламенту, інструкцій, наказів. Усе, що відбувається за 
межами цього режиму, сприймається як "погана робота". Однак, як показує практика, усі 
спроби регламентувати управлінську діяльність, що, по суті, обов'язково припускає творчість, 
не забезпечили різкого росту інтересу і мотивів до цієї творчості. Так, у середині 60-х років XX 
століття широко практикувалися у науково -  дослідних і проектно -  конструкторських 
організаціях індивідуальні плани роботи співробітників на місяць, квартал, рік. Також, при 
навчанні в аспірантурі і зараз обов'язково мати робочий план у жому на весь термін навчання 
повинні бути чітко визначені мета і задачі, рішення яких дозволить досягти мети. Незважаючи 
на такого роду регламентацію, результати творчості кожного з складачів таких планів, значно 
відрізнялися, а іноді і цілком перекреслювали планові регламент і зміст роботи.

В управлінській діяльності ефективне використання робочого часу являє собою 
першорядну задачу, оскільки мають місце обмеження в термінах виконання завдань. У 
цьому випадку керівник, що видав завдання, прагне контролювати використання робочого 
часу протягом робочого дня, тому що вважає за свій обов'язок не допустити дефіциту 
цього часу і, як наслідок, невиконання завдання.

Робота працівника системи управління якісно відрізняється від всіх інших видів праці 
тим, що є конкретною розумовою працею комунікаційного процесу. Не беручи до уваги на 
різні рівні творчості за елементами цього процесу кількість праці вимірюється кількістю часу, 
протягом якого виконується конкретний елемент процесу. Незважаючи на розходження 
змісту праці по елементах, діяльність працівника являє собою переважно витрати психічної 
чи розумової складової його енергоресурсів. Дослідження динаміки й інтенсивності праці
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показують, що в процесі праці розвивається стомлення, падає працездатність. Прагнення до 
подолання стомлення веде до підвищення напруженості пращ працівників фізичної праці. Як 
тільки інтенсивність досягає максимуму, частка витрат праці на виробництво продукції 
знижується. Це обумовлено тим, що в плині робочого дня технічна озлобленість праці і 
кваліфікація працівника постійні і тому коливання інтенсивності праці будуть відбуватися під 
впливом працездатності, що знижується, [1,с. 18-19].

У працівників розумової праці мають місце коливання працездатності в плині робочого 
дня в межах циклів розумової діяльності. Цикл розумової діяльності у дослідах поділено на 
три фази: ефективна розумова діяльність з формування мислеформи виконання завдання; 
розподіл чи квантування розумового образу на частині і їх кодування за допомогою 
вербальних і невербальних символів; відновлення витрачених у результаті розумової 
діяльності енергоресурсів. Результати досліджень показали, що середня тривалість циклу 
розумової діяльності працівника системи управління складає 2‘/б години [2].

У процесі аналізу було відзначено, що початок і закінчення цикну розумової праці містять 
види діяльності, які не мають відношення до комунікаційного процесу, тобто стверджується 
факт існування "непродуктивних" витрат часу протягом робочого дня. Такі непродуктивні 
витрати часу офіційно визнані наукою про організацію праці робітників і винесені до складу 
витрат часу, що враховуються при нормуванні праці, у групу "підготовчо-заключні операції'' 
технологічного процесу. Людина в цьому процесі здійснює ці операції перед початком і по 
закінченні операції технологічного процесу. Вони пов'язані з підготовкою робочого місця, 
інструмента і матеріалів для виконання денного завдання, а після виконання цього завдання -  із 
приведенням робочого місця в стан, що дозволяє з мінімальними витратами часу почати новий 
робочий день (чи зміну). Таким чином, підготовчо -  заключні операції необхідні в 
технологічному процесі, їх наявність ніхто не заперечує, але при цьому фахівці прагнуть їх 
зменшити й одержати у такий спосіб "резерви" для збільшення часу виконання операцій, 
зв'язаних безпосередньо з виробництвом товарів або наданням послуг.

Посадова особа організаційної структури керування також здійснює діяльність у 
режимі технологічного процесу, що у керуванні позначений як комунікаційний процес. 
Для людини, діяльність у цьому процесі визначається його елементами, що певною мірою 
можна вважати визначальними щодо видів й особливостей дій посадової особи і вони 
повинні бути враховані при формуванні режиму праці робочого дня. Інакше кажучи, 
повинен мати місце своєрідний, який здійснюється за допомогою режиму праці, контроль 
за діяльністю посадових осіб системи керування.

Фахівці в галузі управління стверджують, що "узяти свій час під контроль -  означає, 
опанування своїм життям і використовувати його щонайкраще". [3,с.3]. Щоб розпочати 
роботу варто знайти способи стимулювання змін, що забезпечують активізацію продуктивних 
дій. Для цього можна зробити перерву для відпочинку, випити чашку чаю чи кави, 
подзвонити своєму перукарю, зайти до колеги, а потім повернутися до справи. Алан Лактен 
вважає, щоб зберегти контроль над діяльністю, треба вибрати необхідні стимулюючі зміни 
[3,с. 176-177].Практично усі фахівці в галузі управління вважають за необхідне перед 
роботою встановлювати пріоритети виконування завдань, використовуючи диференціацію 
завдань за важливістю [3,с.30-32], закон Гіарето [4,с. 124—126] чи принцип Ейзенхауера 
[5,с.136]. Встановлення пріоритетів є дуже важливим перед початком робочого дня. У системі 
управління, як і у будь-якій організації, мають місце соціальні і неформальні контакти. Чисто 
людські контакти охоплюють широкий спектр питань і можуть приймати саму різноманітну 
форму; розмова по телефону, кружка кави, обмін новинами в канцелярії, обмін враженнями 
про гру спортивної команди й ін. Фахівці вважають, що такі контакти у відомій мірі 
необхідні, але варто вводити дійсний контроль використання робочого часу. Це підвищить
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ефективність діяльності посадових осіб, вважають одні [4,с. 166-168]. Другі розглядають таю 
контакти не тільки як втечу від роботи, але і як зволікання з користю, шо у режимі 
байдикування спонукає людину до дії, і не дозволить зберігати час [3,с.209—217].

Окремі автори звертають увагу на необхідність виділення в балансі робочого часу 
двох груп витрат: витрати часу, які безпосередньо пов'язані з продуктивною діяльністю 
(основний і допоміжний час, підготовчо-заключний час і час обслуговування робочого 
місця); непродуктивні витрати часу, втрати часу [1,с. 14-15, 5,с. 126].

Раціональна організація діяльності працівника системи управління у комунікаційному 
процесі за всі інші рівні умови визначається використанням робочого часу в режимі робочого 
дня. Приведені узагальнені результати досліджень свідчать про те, що навряд чи можливо 
забезпечити ефективну діяльність керівника, якщо зосередити зусилля на усунення причин, 
які обумовлюють непродуктивні, незв'язані з комунікаційним процесом втрати часу У той же 
час фахівці не поспішають із заявою, що працювати краще -  значить працювати довше 
[4,с61-64] ,а рішення цієї задачі забезпечать заходи щодо усунення соціальних і 
неформальних контактів Ця обережність фахівців свідчить про складність проблеми 
організації раціонального режиму праці робочого дня для людини, діяльність якої в часі 
визначається психофізіологічними параметрами її життєдіяльності чи життєвими циклами. 
Це означає, що існує початок, екстремум і завершення характеристики циклу розумової 
діяльності. Але, у цьому випадку варто поставити запитання: "Якщо є початок і є кінець 
циклу, то, очевидно, є попередні і наступні за циклом розумової діяльності "непродуктивні" 
складові робочого дня чи види дій посадової особи зі своїми цикловими параметрами.

Конкретні види діяльності комунікаційного процесу визначаються комунікаційними 
каналами і виконавчими функціями, у той час як дії -  психологічними особливостями 
особистості. Ці особливості індивідуальні, але мають тимчасові, циклові і груповані ознаки; 
підготовка до роботи (розу мового процесу), дії. які пов'язані з переключенням із продуктивної 
(розумової) роботи на непродуктивні заняття протягом трудового дня. Особливості та 
конкретні дії непродуктивного періоду робочого дня працівника є метою даного дослідження.

Дії керівника носять індивідуальний характер, але вони необхідні йому для 
включення в процесі розумової діяльності. Вони сприяють формуванню узагальненої 
розумової (віртуальної) форми, змісту і послідовності чи дій, або мислеформи 
психологічного ритму продуктивної діяльності і відключення від цієї діяльності з метою 
виходу у неробочий активний режим життєдіяльності, шоб що-небудь не забути, не 
пропустити, у діях і діяльності, що повинна мати місце відразу, після завершення 
трудового розумового процесу Цієї діяльності за межами трудового дня також передає 
формування мислеформи дій Очевидно, що осмислення мислеформи входження у 
конкретний процес діяльності і пояснює наявність у складі працевтрат робочого дня 
працівника розумової праці витрат часу на підготовку до цієї праці і на виходи з ритму 
цієї праці. Виконані спостереження за діяльністю працівника розумової праці дозволили 
виділити наступні "непродуктивні", але абсолютно необхідні її складові, котрі 
забезпечують переключення з однієї мислеформи діяльності на іншу.

Протягом трудового дня можна виділити чотири групи дій, пов'язаних з настроєним 
і перенастроєним у ритмі розумової діяльності у режим конкретної мислеформи. Ці дії 
вимагають витрат часу і можуть відбуватися або одночасно або поруч із комунікаційним 
процесом системи управління, і тому їх можна назвати паракоммунікаційними діями.

перша група -  включає дії працівника, які пов'язані з підготовкою робочого 
простору, робітничого місця і формуванням мислеформи діяльності перед 
початком продуктивного розумового процесу ;
друга група -  дії, пов'язані з формуванням мислеформи діяльності в обідню 
перерву;
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третя група містить дії, що забезпечують входження у трудовий ритм після 
регламентованої (обідньої) перерви;
четверта група -  поєднує дії, що забезпечують переключення на мислеформу 
діяльності за межами робочого дня.

Оцінка витрат часу по визначених групах дій чи стадіям трудової діяльності в плині 
восьмигодинного робочого дня виконана на основі опитування співробітників відділу 
зовнішньоекономічних зв'язків Донецького металургійного заводу. До співробітників 
звернулися з питанням: "Чи ви настроюєтесь (перенастроюєтесь) на конкретну діяльність 
у наступних випадках:
•  з приходом на роботу, які дії ви виконуєте?
•  що ви робите перед обідньою перервою?
•  що ви робите відразу після закінчення регламентованого (обіднього) перерви9
•  що ви робите перед закінченням трудового дня?
•  вкажіть, будь ласка, тривалість ваших дій.

Види дій та тривалість їх реалізації наведено у табл 1
Таблиця 1

Види паракоммунікаційних дій працівників системи управління протягом
трудового дня

Група
дій Види дій Тривалість,

мін

1 Підготовка до роботи (продуктивної, розумової діяльності) 
1.1. Зовнішність і одяг:
упорядкування плаття, взуття 5 - 1 0
зміна взуття 5
зачіска 5
макіяж 5
втілення в образ. 10
1.2. Трудовий побут:
набір води 5
полив квітів 5
перукар 10
чаювання 10
санітарна пауза 5 - 1 0
наведення порядку на робочому місці 5
включення комп'ютера 10
підготовка канцелярських приналежностей 10
1.3. Спілкування з колегами:
обговорення зведень, отриманих за допомогою засобів масової 
інформації (газет, радіо, телебачення й ін.) 10

обговорення загальних питань життєдіяльності колективу, і 
особистих 15

Інформування мислеформи трудового дня (віртуальної 
послідовності дій):
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Г рупа
Дій

Види дій Тривалість,
мін

1 індивідуальний перегляд роботи, що виконується 10
перегляд щотижневика (календаря) 15
збір інформації перед початком роботи 15
диференціація значимості і послідовності виконання 15

2 Дії, пов'язані з формуванням мислеформи обідньої перерви:
дзвінок додому 5
чай, кава 15
спілкування з колегами 15
обговорення загальних питань 10
миття рук 10
кросворд 10
прослуховування радіо 5 - 1 0
санітарна пауза

3 Дії, що забезпечують входження у трудовий ритм після 
регламентованої перерви (обіду):
збирання посуду 10
заняття зовнішністю 5
відновлення мислеформи перерваної трудовий 5 - 1 0
Санітарна пауза
Переключення на мислеформу діяльності по закінченню трудового 
дня:
спілкування з колегами, кава, чай 15
упорядкування на робочому столу 3
миття посуду 3
збірання речей у сумку, портфель, кейс 3
санітарна пауза 5 - 1 0

Наведені в табл, 1 види дій характеризують психофізіологічні прийоми працівника 
розумової праці, які використовуються при переключенні з однієї мислеформи діяльності 
на іншу, а витрати часу, необхідні для цього переключення свідчать про те, що людині в 
звичайному режимі (без екстремальних зовнішніх впливів) життєдіяльності в стані 
пильнування потрібен час на ці переключення.

. Статистична обробка результатів опитування, дозволила визначити середню 
тривалість паракоммунікаційних дій працівника протягом трудового дня, що по 
зазначених у чотирьох групах мають наступну тривалість у хвилинах:
1. Підготовка до роботи (розумової діяльності)........................................................................ ЗО
2. Дії, пов'язані з формуванням мислеформи обідньої перерви.................   10
3. Дії, що забезпечують входження у трудовий ритм після регламентованої (обідньої) 

перерви............................................................................................................................................20
4. Переключення на мислеформу діяльності по закінченню трудового д н я ........................20
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Отримані результати дозволяють стверджувати, що їх виду на іншій, затрачається 
більш 1,3 години, чи 17% фонду часу робочого дня. Такі витрати неминучі і повинні 
враховуватися при розробці режимів трудового дня. Однак, надалі необхідно буде виявити 
мінімальні значення тривалості паракоммунікаційних дій, що дозволять одержати додаткові 
резерви часу для здійснення продуктивної діяльності працівника системи управління.
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УДК 331.101.3 

К улинич Т.В.

ЗН АЧ ЕН Н Я О Ц ІН К И  ПЕРСО Н АЛУ У М О ТИ ВА Ц ІЙ Н ІЙ  СИСТЕМ І
П ІД П Р И Є М С Т В А

Розглянуто питання оцінки персоналу, The issue of personnel evaluation has been considered,
запропоновано методику оцінки кадрів при The methods of personnel evaluation have been offered,
визначенні оплати праці за умови забезпечення These can be used when determining payments of labor, on
відповідності її рівня кількості та якості роботи condition that its level corresponds to the quantity and
працівника. quality of the work performed by the employee.

Перехід підприємств до нових умов господарювання, корінні зміни соціально- 
економічної ситуації їх створення й функціонування, висувають нові вимоги до кадрової 
роботи на підприємстві, у тому числі до застосування сучасних методів роботи з 
персоналом щодо професійної орієнтації, підбору, оцінки, розміщення і раціонального 
використання працівників. Ефективна оцінка кадрів дозволяє дати рекомендації з 
самовдосконалення працівника, планування його ділової кар'єри, розвитку професійної 
майстерності і формування ефективних виробничих колективів.

Система пошуку, підбору, наймання та адаптації персоналу характеризується 
комплексним підходом до завдань, що розв'язуються з максимальним використанням усіх 
наявних у світовій практиці форм і методів роботи з персоналом. Оцінка кадрів 
передбачає раціональне розміщення й використання працівників, зарахування в резерв на 
висування на керівні посади відповідних працівників і їх професійну підготовку та має 
великий вплив на формування й розвиток мотиваційної системи підприємства.

Для ефективної роботи будь-якого підприємства, для досягнення поставлених цілей, 
отримання прибутку необхідне ефективне використання усіх організаційних ресурсів, у 
тому числі кожного співробітника. Природно, що різні працівники неоднаково виконують 
свої виробничі обов’язки, бо у кожному підрозділі є свої лідери, середня та відстала 
частини персоналу. Для ефективного аналізу якісного складу персоналу підприємства 
найважливіше значення має регулярна оцінка персоналу. На базі такого аналізу можливе 
диференційоване заохочення працівників в залежності від їх якостей.

Мотиваційна система підприємства передбачає використання результатів оцінки 
персоналу з метою підвищення рівня трудової мотивації працівників диференційовано до 
кожного з них на базі індивідуального підходу.

"Ділова оцінка персоналу -  це цілеспрямований процес встановлення відповідності 
якісних характеристик персоналу (здібностей, мотивацій та якостей) вимогам посади або 
робочого місця." [1, с. 341].

На сучасному етапі розвитку суспільства існуючі системи та методики оцінки 
персоналу використовуються з помилками, тобто ділова оцінка виявляється нереалістичною, 
викликана об’єктивною або суб’єктивною невідповідністю оцінювача або методу оцінки 
висунутим вимогам. Типовими є помилка екстремальності, помилка усереднення, помилка 
упередження тощо. Взагалі, усунути повністю помилки ділової оцінки неможливо, але 
необхідно прагнути максимально знизити їх негативний вплив. Для цього необхідно чітко 
проробити та реалізувати організаційний процес підготовки ділової оцінки та розробити таку 
методику ділової оцінки, яка б була тісно прив’язана до конкретних умов виробництва.

У сучасній літературі з питань оцінки та атестації кадрів існує багато методів 
оцінювання: метод незалежних суддів, рейтинг, інтерв’ю, метод комітетів, метод оціночних 
центрів [2,с.207-212], метод шкалювання (графічного шкалювання рейтингів), метод 
альтернативного ранжирування (упорядкування рангів), метод анкет (альтернативних
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характеристик), метод попарного порівняння, метод заданого розподілу оцінок 
(примусового розподілу), метод управління за цілями [1,с.344-350], метод критичних 
випадків, порівняння заданих величин [3,с.2і3-214], метод стандартних оцінок, порівняльні 
методи, "360° атестація" [4,с.213-222], різні комбіновані методи, психологічне тестування, 
соціально-біографічний аналіз [5, с. 55-59] тощо. Цікавими є кваліметричні оцінки 
персоналу, що базуються на урахуванні корисності витрат робочого часу [6,с. 153-195].

Авторами пропонуються різні форми атестаційних та оціночних листів [1, с.348-350; 
2,с.203-206; 3,с.220-227; 4,с.214—215]. Важливими є критерії оцінки ефективності праці, 
ділових та особистих якостей працівника Г7,с. 132-133].

Різноманітність розроблених методик вказує на спробу вчених удосконалити оцінку 
кадрів, наблизити її до максимально точної оцінки працівника. Але автори концентрують 
свою увагу на оцінці та атестації тільки керівників та спеціалістів. Результатами такої 
оцінки є відповідність займаній посаді, можливість встановлення надбавки до посадового 
окладу, рекомендація до зарахування в кадровий резерв на керівну посаду, планування 
ділової кар’єри працівників.

Метою даної статті є розробка ефективної методики оцінки усього персоналу 
підприємства та використання результатів оцінки при нарахуванні заробітної плати.

Розроблена автором методика оцінки кадрів тісно прив’язана до умов виробництва 
Харківського машинобудівного заводу "ФЕД", де автором було проведено необхідні 
дослідження. Результати проведення оцінки нами пропонується використовувати при 
розрахунку індивідуального рівня заробітної плати.

Для проведення оцінки на підприємстві організується спеціальна комісія з числа 
авторитетних представників колективу, з якими працівник, відповідно до своїх обов'язків, 
знаходиться у постійному контакті. Кандидати в члени комісії підбираються з числа 
працівників, які позитивно себе зарекомендували, здатні дати об'єктивну оцінку працівнику і 
пов’язані спільною виробничою роботою. Члени оцінювальної комісії повинні займати посади 
вищі, нижчі і такі, що стоять на одному' рівні з посадою працівника, якого вони оцінюють. 
Рекомендується формувати групу з 5 членів комісії включаючи працівників кожного з вказаних 
рівнів. Для робітників (найнижчий рівень працівників, які досліджуються) рекомендується 
встановити членів комісії, що стоять на одному рівні (робітники), на більш високому рівні 
(бригадири, майстри) і ще на більш високому рівні (старші майстри, начальники змін, ділянок). 
Для працівників найвищого рівня (керівник підприємства і його заступники) рекомендується 
призначати членів оцінювальної комісії, що стоять на одному рівні (керівник і його 
заступники), на більш низькому рівні (головні фахівці) і таких, що стоять на ще більш низькому 
рівні (начальники цехів, відділів). Член комісії може залучатися до оцінки декількох 
працівників. Причому, працівник, що досліджується не повинен знати склад комісії.

Члени оцінювальної комісії заповнюють "картку оцінки кадрів" (табл. 1) відповідно 
до прикладеної інструкції. У картці відбиваються якості працівників (найважливіші 
якості, якими вони повинні володіти) за шкалою від 2 (мінімальний бал) до 5 
(максимальний бал). Середні бали розраховуються як середня арифметична, загальний 
середній бал по всіх групах якостей розраховується як середня арифметична середніх 
балів. Перевага розробленої автором методики міститься у тому, що вона є досить 
простою у застосуванні та оцінює працівника досить різнобічно.

Інструкція до "картки оцінки кадрів" містить допоміжні таблиці для оцінки якостей 
працівника (табл. 2-9). Оцінка освіти працівника з урахуванням стажу роботи зі 
спеціальності визначається за табл. 2 (при розробці даних таблиці використані 
дослідження НДІ праці). Оцінка стажу заноситься в "картку оцінки кадрів" працівниками 
кадрової служби, що безпосередньо займаються організацією проведення оцінки 
персоналу. Далі картка передається членам оцінювальної комісії для наступної оцінки.
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Таблиця 1
Картка оцінки кадрів

Якість, що оцінюється Оцінка, балів 
(5,4,3,2)

1. Освіта з урахуванням стажу роботи зі спеціальності (табл. 2)
2. Кваліфікація (табл. 3): середній бал

-  точність
-  швидкість
-  працьовитість
-  почуття відповідальності

3. Відношення до роботи (табл. 4): середній бал
-  старанність
-  відношення до колективу
-  ініціативність у роботі

4. Організаторські здібності (табл. 5,6): середній бал
-  уміння організувати ефективну роботу колективу (для керівників)
-  уміння раціонально організувати свою працю (для інших працівників)
-  вимогливість до підлеглих (для керівників)
-  вимогливість до результатів своєї праці (для інших працівників)
-  здатність керувати (для керівників)
-  здатність до самовдосконалення (для інших працівників)

5. Творчі здібності (табл. 7)
6. Складність робіт (табл. 8)
7. Фізичний стан (табл. 9)
Загальний середній бал за всіма групами якостей

Таблиця 2
Оцінка освіти працівника з урахуванням стажу роботи зі спеціальності

Оцінки Стаж роботи зі спеціальності працівників, що мають освіту

стажу 1 група 
(загальна середня)

2 група 
(середня спеціальна)

3 група (вища або 
неповна вища)

2 0-5 0-9 0-9
3 5-13 ' 9-13, вище 29 9-17, вище 29
4 13-17,21-29, вище 29 13-17,21-29 17-25
5 17-21 17-21 26-29

При оцінці кваліфікації працівника члени оцінювальної комісії визначають здібності 
працівника щодо виконання своїх посадових обов'язків за чотирма основними 
елементами: точність, швидкість виконуваних робіт, працьовитість і почуття
відповідальності (табл. 3).

При оцінці відношення до роботи члени комісії виставляють бальну оцінку в картку 
за наступними основними елементами: старанність, ставлення до колективу та 
ініціативність у роботі (табл. 4).

При оцінці організаторських здібностей працівника члени комісії повинні оцінити 
реальну здатність працівника до організації людей, якщо він займає керівну посаду, і 
здатність працівника раціонально організувати свою працю (для працівників, що не
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займають керівні посади). У даному випадку оцінюються наступні основні елементи 
організаторських здібностей: для керівника -  уміння організувати ефективну роботу 
колективу, вимогливість до підлеглих, здатність керувати; для інших працівників -  уміння 
раціонально організувати свою працю, вимогливість до результатів своєї праці, здатність 
до самовдосконалення (табл. 5 і табл. 6).

Таблиця З
Оцінка кваліфікації

Елементи кваліфікації Зміст Оцінка
1. ніколи не припускав помилок у роботі; 5

Точність 2. виконує роботу майже без помилок; 4
3. припускає помилки; 3
4. часто припускає помилки. 2
1. тільки йому можна доручити роботу, що вимагає

термінового виконання; 5
2. працює швидше, ніж інші, і завжди виконує роботу в і

Швидкість заданий термін; 4
3. виконує роооту з нормальною швидкістю, за

вказівкою, у заданий термін; 3
4. працює повільніше, ніж інші, часто не вкладається в

заданий термін. 2
1. дуже любить трудитися; 5

Працьовитість 2. старанно працює; 4
3. нормально працює; 3
4. лінується нормально працювати. 2
1. дуже сильне почуття відповідальності; 5

Почуття 2. відповідає за виконання дорученої роботи; 4
відповідальності 3. особливою відповідальністю не відрізняється; 3

4. позбавлений почуття відповідальності. 2

Таблиця 4
Відношення до роботи

Елементи Зміст Оцінка

Старанність

1. дуже старанний
2. старанний
3. іноді допускає недбалість
4. нестаранний

5
4
3
2

1. добре ставиться до колективу 5

Ставлення до колективу 2. нормально ставиться до колективу 4
3. посередньо ставиться до колективу 3
4. байдужий до колективу 2
1. дуже висока ініціативність 5

Ініціативність у роботі 2. висока ініціативність 4
3. іноді виявляє ініціативу 3
4. не виявляє ініціативу 2
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Таблиця 5
Організаторські здібності керівника

Елементи Зміст Оцінка

Уміння організувати 
ефективну роботу 

колективу

1. дуже добре організовує роботу колективу
2. добре організовує роботу колективу
3. не дуже ефективно організовує роботу колективу
4. не вміє організовувати роботу колективу

5
4
3
2

1. дуже висока справедлива вимогливість 5
Вимогливість до 2. висока вимогливість 4

підлеглих 3. вимогливість середня 3
4. незадовільна вимогливість 2
1 .талановитий керівник 5

Здатність керувати 2. звичайний керівник 4
3. здатність до керівництва нижче середнього 3
4. немає здатностей до керівництва 2

Таблиця 6
Організаторські здібності інших працівників

Елементи Зміст Оцінка
1. дуже добре організовує свою працю 5

Уміння раціонально 2. добре організовує свою працю 4
організувати свою працю 3. не дуже добре організовує свою працю 3

4. не вміє організовувати свою працю 2
1. дуже висока справедлива вимогливість с

Вимогливість до 2. висока вимогливість 4
результатів своєї праці 3. середня вимогливість 3

4. незадовільна вимогливість 2
1. високий рівень прагнення до самовдосконалення 5

Самовдосконалення 2. періодичний прояв прагнення 4
3. рідкии прояв прагнення 3
4. відсутнє прагнення до самовдосконалення 2

Для робітників та спеціалістів, які прагнуть кар’єрного зростання, важливо отримати 
високу оцінку вміння організовувати свою працю, бо той, хто ефективно організовує свій 
труд, навчиться ефективно керувати колективом та організовувати працю багатьох людей.

Творчі здібності працівника оцінюються членами комісії з практичного досвіду 
застосування запропонованих працівником (особливо робітником) нововведень і 
удосконалень, що має велике значення на виробництві (табл. 7).

Таблиця 7
Творчі здібності

Елементи Зміст Оцінка
1. широкі творчі здібності; 5

Творчі здібності 2. часто виявляє творчі здібності; 4
3. іноді пропонує цікаві ідеї; 3
4. майже не має своєї думки. 2
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Оцінка складності, яку виконує працівник здійснюється за наступними факторами: 
ступінь творчості, новизни, самостійності виконання, відповідальності й спеціалізації 
шляхом перемножування вагомості фактора на значимість критерію (табл. 8). Вагомість 
факторів (питома значимість ознаки в загальній оцінці складності робіт) отримані 
експертним шляхом НДІ праці за участю галузевих організацій-співвиконавців [6,с.162- 
164]. Сума отриманих коефіцієнтів підставляється у відповідний інтервал (наприкінці 
табл. 8) і визначається оцінка складності робіт, що виконуються працівником.

Дуже важливою складовою оцінки кадрів є оцінка фізичного стану працівника, що 
робиться за факторами зовнішнього вигляду й тривалості хвороб (табл. 9) [6,с .179-181].

Члени комісії оцінюють стан здоров'я працівника візуально -  за його зовнішнім 
виглядом, а тривалість хвороб (кількість днів у році перебування на листку 
непрацездатності) визначає працівник відділу кадрів.

Таблиця 8
Оцінка складності виконуваних робіт

Фактор 
складності робіт

Вагомість
фактора

Критерії оцінки факторів Значимість
критеріїв

Ступінь
творчості 0,30

1. робота творча
2. робота формально-логічна
3. робота технічна

1,0
0,6
0,2

Ступінь новизни 0,25

1. робота, що знову починається
2. робота, що систематично повторюється
3. робота, що повторюється регулярно (протягом 

кварталу)

1,0
0,5

0.2

Ступінь
самостійності

виконання
0,20

1. виконання роботи цілком самостійне
2. виконання роботи під загальним керівництвом 

начальника чи відповідно до інструкції
3. виконання роботи під безпосереднім 

керівництвом начальника

1.0

0,6

0,2
Ступінь 

відповідальності 
(через масштаб 

керівництва)

0,15

1. відповідальність за колектив
2. відповідальність за роботу групи (два і більше 

працівників)
3. відповідальність тільки за себе

1,0

0,6
0,3

Ступінь
спеціалізації 0,10

1. робота неоднорідна по всьому колу завдань 
підрозділу

2. робота неоднорідна за розділами визначеної 
сфери

3. робота однорідна вузькоспеціалізована

1,0

0,6
0,1

Сума вагомості факторів, помножених на значимість критеріїв: Оцінка

1,0-0,765
0,764-0,526
0,525-0,391
0,39-0,205

5
4
3
2

"Картки оцінки кадрів на кожного працівника", що заповнені членами комісії 
передаються у відділ кадрів, де спеціально призначені працівники відділу систематизують 
і обробляють дані. Комп'ютерна обробка отриманої інформації значно скоротить витрати
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часу на обробку інформації. Складається підсумкова таблиця оцінок досліджуваного 
працівника за всіма групами якостей, як наприклад [5,с.204-205]. Розподіл оцінок за 
рівнями посад дозволяє проаналізувати об'єктивність оцінок з різних точок зору. Потім 
складається "профіль" кожного працівника, де графічно порівнюються його середні бали і 
середні бали всіх працівників, що досліджувались за всіма групами якостей. "Профілі" 
працівників пропонується роздавати кожному працівникові для наочного порівняння його 
рівня із середнім по підприємству, а загальну порівняльну діаграму середніх балів усіх 
працівників (у порівнянні з минулим роком) вивішувати у відділі кадрів як наочне 
ознайомлення з динамікою загальних середніх балів.

Ознайомлення працівників з отриманими результатами має мету стимулювати їх 
діяльність щодо виправлення виявлених недоліків. Крім того, на підставі порівняння 
отриманих результатів робиться висновок про перевагу тієї чи іншої кандидатури в резерв 
кадрів, а також при призначеннях і переміщеннях працівників. Також виявляються 
працівники, що мають недостатній рівень освіти й компетентності. Для них можуть бути 
організовані курси підвищення кваліфікації чи прийняте рішення про їх навчання у вищих 
або середніх закладах освіти. Аналіз оцінок дає можливість показати працівнику позитивні і 
негативні сторони його діяльності і розробити рекомендації з усунення наявних недоліків.

Таблиця 9
Оцінка фізичного стану працівника

Найменування Вагомість Критерії фактора Значимість
фактора фактора критерію

1. Зазвичай виглядає бадьорим і здоровим
протягом усього робочого дня 1,0

2. Виглядає бадьорим і здоровим, лише іноді

Зовнішній вигляд 0,5 до кінця робочого дня помітна втома 0,8
3. Часто втомлюється до кінця робочого дня 0,6
4. Втомлюється до пообіднього часу 0,3
5. Завжди виглядає втомленим з початку

робочого дня 0,0
Кількість днів у році на листку

непрацездатності:
Тривалість хвороб ДО 3 1,0
(перебування на 0,5 4-10 0,8

листку 11-17 0,6
непрацездатності) 18-24 0,4

25-30 0,2
більш 30 0,1

Сума вагомості факторів, помножених на значимість критерію: Оцінка

1,0-0,79 5
0,78-0,55 4
0,54-0,3 3

0,29-0,05 2

Після проведення оцінки персоналу й видачі рекомендацій, розраховується рівень 
індивідуальної заробітної плати. Посадовий оклад чи тарифна ставка працівника за 
штатним розкладом коректується на коефіцієнт К, що визначається за даними табл. 10 
залежно від різниці між середнім балом працівника та середнім балом всіх працівників.
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Таблиця 10
Визначення коефіцієнту К

Відхилення середнього балу' 
працівника від середнього балу 

всіх працівників
К

Відхилення середнього балу 
працівника від середнього балу всіх 

працівників К Iі1
Від -3,0 до -2,81 0,74 Від 0,0 до 0,2 і j  ;
Від -2,8 до -2,61 0,76 Від 0,21 до 0,4 1,8
Від -2,6 до -2,41 0,78 Від 0,41 до 0,6 1,9
Від -2,4 до -2,21 0,8 Від 0,61 до 0,8 2,0
Від -2,2 до -2,01 0,82 Від 0,81 до 1,0 2,1
Від -2,0 до -1,81 0,84 Від 1,01 до 1,2 2,2
Від -1,8 до -1,61 0,86 Від 1.21 до 1,4 2,3
Від 1,6 до -1,41 0,88 Від 1,41 до 1,6 2,4
Від -1,4 до -1,21 1,0 Від 1,61 до 1,8 2,5
Від 4 ,2 до —1,01 1,1 Від 1,81 до 2,0 2,6
Від -1,0 до -0,81 1,2 Від 2,01 до 2,2 2,7
Від -0,8 до -0,61 1,3 Від 2,21 до 2,4 2,8
Від -0,6 до -0,41 1,4 Від 2,41 до 2,6 2,9
Від -0,4 до -0,21 1,5 Від 2,61 до 2,8 3,0
Від -0,2 до -0,01 1,6 Від 2,81 до 3,0 ЗД

Таким чином, розрахунок індивідуального рівня заробітної плати працівника визначає 
його заробітну плату на рік, протягом якого працівник намагається виправити виявлені оцінкою 
недоліки, підвищити свій освітній і кваліфікаційний рівень, здібності і фізичне здоров'я. 
Діапазон зміни індивідуальної заробітної плати при базовому окладі 300 грн. складає від 222 до 
930 грн. Підвищення загального середнього балу всіх працівників сгамулює поліпшення 
якостей конкретного працівника інакше його заробітна плата буде зменшуватися щорічно.

Основною метою проведення оцінки кадрів є мотиваційна мета тобто винагорода 
зарплатою, підвищенням посади працівників, вишукування резервів росту продуктивності 
праці, зацікавленість працівників у результатах своєї праці і всієї' організації. Також 
досягаються інформаційні цілі, тобто інформування працівників про рівень їх кваліфікації і 
результатів їх праці; удосконалення стилю й методів керування персоналом. Крім того, 
досягаються адміністративні цілі: заповнення вакансій працівниками, що виявили свої 
здібності, задоволення прагнення до успіху, придбання працівниками нового досвіду. Дані 
цілі характеризують раціональне формування колективу і виконують функції підвищення 
посади працівника й переведення на іншу посаду. У випадку, коли середній бал працівника 
набагато нижчий за загальний середній бат усіх працівників, на розсуд адміністрації можливе 
пониження працівника у посаді чи припинення з ним трудового договору.

Таким чином, оцінка кадрів є юридичною основою для переведень, просування по 
службі, нагородження, визначення розміру заробітної плати, а також зниження в посаді і 
звільнення. Щорічне проведення ощнки персоналу спрямовано на поліпшення якісного 
складу персоналу', виявлення резервів росту продуктивності праці й зацікавленості 
працівників в підвищенні своїх якостей, рівня освіти й кваліфікації. Розроблена методика 
оцінки кадрів дозволяє оцінювати різні категорії працюючих, від робітника до керівника 
підприємства, і давати рекомендації щодо удосконалення конкретного працівника.
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ОСВІТИ

УДК 338.631.331.6 

К інаш  І.П.

М ІСЦЕ І РО ЛЬ О СВІТИ  У П ІДВИ Щ ЕН Н І ЕФ ЕК Т И В Н О С ТІ
ВИ РО Б Н И Ц ТВА

Розглянуто погляди на робочу силу в Україні та Opinions on the working force o f Ukraine,
країнах Західної Європи, США та Японії. Привернено countries o f W estern Europe, USA, and Japan
увагу до підвищення ролі людського фактора у have been analyzed. Special attention has
виробництві в цілому та для кожного працівника зокрема. been given to the rise o f the role of a human
Якість робочої сили розглядається як ключовий фактор її factor in the production on the whole and for
конкурентоспроможності й економічної ефективності. an individual employee in particular.

Поняття "ефективності" у науковій літературі прийнято розглядати як критерій 
розвитку і розміщення виробництва, критерій оцінки його раціональності. Показник 
ефективності підготовки кадрів певною мірою віддзеркалює ступінь відповідності 
існуючої системи підготовки кадрів суспільним потребам.

Новий етап науково-технічної революції, повсюдне впровадження автоматизації, 
комп’ютерної техніки та систем зв’язку, на фоні поширення ринкових відносин у нашій 
країні, здійснюють різнобічний вплив на сферу праці, на роль і значення людини у 
суспільному виробництві. З одного боку, суттєво змінюються вимоги до працівника, 
професійно-кваліфікаційна і галузева структура зайнятих. З іншого -  зростає роль і 
значення працівників у забезпеченні ефективності виробництва. Саме працівники 
більшою мірою визначають хід і результати економічних процесів. Для України на етапі 
становлення ринкової економіки надзвичайно важливо усвідомити вирішальну роль 
людських ресурсів в економічному розвитку', а також той факт, що людина при цьому є 
кінцевою метою будь-якого виробництва.

Науково-технічний прогрес як ключовий фактор сучасного економічного розвитку 
потребує кардинального вдосконалення якості робочої сили, покращення її характеристик. 
Особливість сучасного стану української економіки полягає у тому, що процеси ринкових 
перетворень здійснюються в умовах глибокої затяжної кризи і збігаються у часі із 
необхідністю подолання значного відставання в науково-технічній сфері.

Зростання продуктивності праці можливе за умови здійснення капіталовкладень, 
спрямованих на тривалі якісні та структурні зрушення у різних елементах продуктивних 
сил. Економічний розвиток останніх років змінив уявлення про нагромадження як про 
процес майже виключно матеріально-речового характеру. На постіндустріальній стадії 
розвитку економіки об’єктами нагромадження стали всі основні елементи продуктивних 
с и л -  як матеріальні, так і людські, включаючи такі могутні фактори економічного 
зростання, як організаційно-управлінський досвід, фонди науково-технічних знань, 
людський капітал.

З усіх аспектів розвитку' економіки, які виступають на перший план в умовах сучасного 
цивілізованого суспільства, в першу чергу, звертає на себе увагу практично повне зміщення
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всіх теоретичних і практичних проблем поняття "людський фактор" у царину якісних аспектів 
розвитку людини, підготовки і використання робочої сили. Жодна розвинена країна не 
відчуває серйозних проблем дефіциту працівників. Навпаки, всюди спостерігається певний 
рівень безробіття, і в той же час постійно є у наявності вакантні робочі місця, включаючи 
привабливі та перспективні на так званому первинному ринку праці. Наявність цих вакансій 
пов’язана не з відсутністю претендентів, а з невідповідною вимогам якістю пропонованої 
робочої сили, браком освіти, досвіду, ділових якостей, тощо.

Отже, є необхідність привернення особливої уваги до таких проблем, як відставання, 
інерційність і неадекватність освіти й професійної підготовки до функціонування в умовах 
ринку праці; неефективність роботи соціальних служб допомоги, реабілітації та адаптації 
безробітних і людей із застарілою кваліфікацією. Особливе значення відводиться 
проведенню якісної та кількісної оцінки конкретних характеристик людського фактору: 
освіти, знання, кваліфікації, навичок, накопиченого досвіду, особистісних, 
комунікативних, пізнавальних та інших властивостей.

Кваліфікованим фахівцем людину робить система специфічних знань, навичок і 
вмінь, набутих у процесі професійного навчання. В той же час навчання професії у 
сучасних умовах вимагає все більш високих рівнів наукового розуміння, потужного 
розвитку пізнавальних здібностей як фундаменту для формування суто професійних 
навичок. Сучасне виробництво потребує не стільки фахівців, які досконало володіють 
усіма тонкощами однієї спеціалізованої справи, скільки фахівців, які зможуть діяти в 
нових, не передбачуваних, швидкозмінюваних умовах. Тому дуже важливими рисами 
сучасного працівника виступають творчість і самостійність в мисленні.

Професійні якості працівника мають безпосередню економічну цінність тому, що від 
типу, ступеня та якості підготовки працівника залежить рівень його доходу. Рівень віддачі 
від освіченості працівника для нього, підприємства і суспільства в цілому буде 
зумовлюватися продуктивністю його праці та безпосередньо відбиватися в зростанні 
заробітної плати.

У той же час результативність праці визначається не тільки сукупністю професійних 
знань та умінь працівника, а й такими його особистісними рисами як працелюбність, 
чесність, комунікабельність, вміння будувати відносини та співпрацювати з іншими 
членами колективу. Причому ці риси також можуть давати економічні результати, 
знаходячи свій прояв у зростанні продуктивності та оплати праці. Якщо людина 
працелюбна, старанна, прагне вчитися, то незалежно від рівня формальної освіти вона 
може стати кваліфікованим фахівцем.

Дослідниками різних країн доведено високу економічну і соціальну ефективність 
освіти. Продуктивна природа освіти визнавалася ще класиками політичної економії. Одним із 
перших у світовій економічній науці дати вартісну оцінку людини та її корисних 
властивостей намагався В. Петті, який вважав знання і навички складовою багатства індивіда 
та всього суспільства. На продуктивну природу освіти вказував А. Сміт, стверджуючи, що 
витрати на освіту робітника не тільки сприяють зростанню продуктивності праці та її 
полегшенню, але й відшкодовуються прибутком. Людину, що оволоділа будь-якою 
професією, він порівнював із коштовною машиною, якій її робота поступово відшкодовує всі 
витрати на навчання. Слід очікувати, що праця, якій людина навчається, відшкодує її понад 
звичайну заробітну плату за просту працю, всі видатки, витрачені на навчання, із звичайним, 
по меншій мірі, прибутком на капітал, що дорівнює цій сумі видатків.

А. Маршалл вважав, що результатом роботи людини є знання та організація. 
“Знання- це найпотужніший двигун виробництва. Воно дозволяє нам підкоряти собі 
природу і примушувати її сили задовольняти наші потреби” [2, с. 208]. Він підтвердив, що
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підвищення освіти працівника зумовлює зростання продуктивності його праці та 
продуктивності праці тих робітників, які його оточують.

Наприкінці XIX ст. відомий український економіст І. Янжул довів, що ефективність 
виробництва перебуває у прямій залежності від розвитку освіти, від підвищення 
освітнього рівня населення.

Результати досліджень, здійснених в останні роки у ЗО країнах світу фахівцями 
Світового банку під егідою ЮНЕСКО, свідчать, що третина приросту ВВП цих країн 
забезпечується інвестиціями у сферу освіти. Рентабельність цих інвестицій на різних 
ступенях навчання становить від 12 до 24%. Тому й не дивно, що багато країн світу постійно 
приділяють увагу вдосконаленню освіти. Так, Комісія Сенату США в доповіді “Вибір 
Америки” зробила наступний висновок: якщо Сполучені Штати хочуть зберегти лідируючі 
позиції у світовій економіці, то вони мають докорінним чином перебудувати американську 
систему освіти і, особливо, методи підготовки кваліфікованої робочої сили [5].

Новий погляд на робочу силу, що сформувався у багатьох країнах Західної Європи, 
США, Японії, відображає реальне підвищення ролі людського фактору у виробництві в 
цілому і для кожного працівника зокрема. У високорозвинутих країнах продукт діяльності 
закладів освіти виступає важливою статтею експорту. У США, наприклад, вищу освіт}' 
називають 100-мільярдним бізнесом, тобто прямі доходи від неї становлять 2,7% 
ВНГІ країни. Як свідчить досвід американських фірм, 35 тис. доларів, вкладених в освіту, 
забезпечують прибуток у сумі 1 млн. доларів [1, с. 21].

У 1988 р. у Парижі відбулася конференція Нобелівських лауреатів, у висновках якої 
записано, що освіта повинна мати абсолютний пріоритет у бюджетах всіх держав і 
сприяти розвитку всіх видів творчості. Необхідність перегляду пріоритетів розвитку 
світової цивілізації підтвердили і висновки створеної у 1993 р. під егідою ЮНЕСКО 
спеціальної “Міжнародної'комісії з освіти для XXI ст.”, яка прийшла до висновку, що 
освіта має розвиватись випереджаючими темпами, а без формування нової моделі 
освітньої системи не можливо сформувати суспільство стійкого розвитку.

На сучасному етапі розвитку суспільного виробництва особливо важливою для 
фахівця виступає здатність створювати нову інформацію, зберігати і переробляти її. Сама 
інформація стала важливим виробничим ресурсом, а людина -  її творцем і носієм. Тому 
інвестування в людину з часом окупаються і приносять прибуток на вкладений капітал. В 
Японії, за офіційними даними, понад 80% продуктивного багатства зосереджено у формі 
людського капіталу -  знань, кваліфікації [3, с. 15].

Робоча сила, яка має потенціал нової якості, стає навіть більшим фактором розвитку 
виробництва, ніж передова технологія, а в умовах, коли підприємства на світовому ринку 
працюють практично на одному технічному рівні, якість робочої сили перетворюється в 
ключовий фактор їх конкурентоспроможності й економічної ефективності. Вдосконалення 
і створення інтелектуальної та професійної робочої сили розглядаються як основа 
науково-технічного, соціально-економічного і духовного прогресу. Розрахунки, зроблені 
на базі даних багатьох країн, показують, що співвідношення величини витрат на освіту та 
економічного ефекту від них складає 1:4, а продуктивність праці спеціаліста з вищою 
освітою у 10-11 разів перевищує витрати на його підготовку.

Життєвий досвід підтверджує, що чим вищий рівень освіти населення, тим вищою є 
його професійна і соціальна мобільність. В Україні, всупереч об'єктивним потребам 
суспільного розвитку, має місце тенденція до зменшення бюджетного фінансування 
галузі. Так, якщо в 1997 р. передбачені Державним бюджетом видатки на освіту 
становили 5,4% валового внутрішнього продукту, то в 1998 р. -  4,4%, в 1999 р. -  3,7%, в 
2000 р. -  3,96%, в 2001 р. -  4,6%, в 2002 р. -  4,7 % [4].
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Для суспільства вищий рівень освіти зумовлює підвищення продуктивності праці, 
для особи -  де проявляється у зростанні індивідуального доходу. Чим вищим буде рівень 
освіченості всіх зайнятих, тим вищими є потенційні можливості для зростання 
продуктивності праці в національній економіці і тим більшим буде сукупний доход 
суспільства. Таким чином, існує тісний зв'язок між освітою та економічним зростанням, 
який проявляється в темпах зростання загальних економічних показників: валового 
національного продукту, валового внутрішнього продукту тощо.

За прогнозами ЮНЕСКО, досягти високого рівня національного добробуту зможуть 
тільки країни, які матимуть серед працездатного населення 40-60% фахівців із вищою 
освітою. США та Японія планують підвищити відсоток таких фахівців до 90%. На думку 
експертів, це дасть їм можливість досяіти підвищення економічного ефекту від 
виробництва у 4-11 разів [5].

Розкриваючи роль системи підготовки кадрів у підвищенні ефективності 
виробництва, неможливо не враховувати той факт, що здобуті у навчальному закладі 
знання в сучасних умовах швидко старіють. За підрахунками спеціалістів, до 2005 р. в 
результаті автоматизації і комп’ютеризації зникне 80% нині існуючих професій. Зміст 
праці середньостатистичного працівника змінюється протягом трудової діяльності 6-7 
разів. За цих умов важливо у кожного працівника виховати прагнення до постійного 
поновлення свого професійного і кваліфікаційного потенціалу, що потребує, у свою чергу, 
переходу від періодичної до безперервної освіти.

Сучасні дослідники особливу увагу звертають на те, що підготовка та підвищення 
кваліфікації кадрів мають розвиватись у тісній інтеграції з наукою. Цілком зрозуміло, що 
без використання найсучасніших досягнень науки неможливо підготувати спеціалістів 
високого рівня, які б змогли забезпечити входження нашої держави у світове товариство 
XXI століття; без таких спеціалістів неможливе й майбутнє науки.

Окремі дослідники вказують, що нині необхідним є не просто високий рівень знань 
працівника, а, перш за все, його високий технологічний рівень. Так. в Японії на 100 тис. 
жителів припадає 567 вчених і техніків, Ізраїлі 482, Росії -  435. У 1980-1990 pp. Україна 
за кількістю зайнятих науково-технічною діяльністю працівників випереджала більшість 
країн світу (близько 670). Проте, вже у 2000 р. їх кількість становила близько 200 тис. 
осіб, тобто 380 осіб у розрахунку на 100 тис. жителів. Мотивуючим фактором для такого 
твердження є те, що сьогодні робітник повинен освоїти цілий ряд нових технологічних 
операцій, щоб у випадку необхідності замінити відсутнього, забезпечити рівномірність 
роботи підприємства.

В Україні середній рівень освіти сукупного працівника народного господарства- 
значно відстає від розвинених країн. Кількість років навчання в середньому на одного 
працюючого у таких країнах, як США, Японія, у 1,5 раза є більшою, ніж в Україні. За 
останні роки Україна за освітнім рівнем значно поступилась високорозвиненим країнам. 
Так, за коефіцієнтом інтелектуалізації молоді ще в 50-і роки ми перебували на третьому 
місці в світі (після США і Канади). Нині Україна за цим показником посідає 54 місце.

Одним із важливих показників освіченості сьогодні є вміння користуватися 
інформаційною мережею. В Україні рівень забезпеченості комп’ютерами навіть у вищій 
школі сьогодні становить менше 40% від необхідного. Якщо в США на 1000 жителів 
припадає 228 комп’ютерів, то у нас -  у 45 разів менше [3].

Отже, для того, щоб система підготовки кадрів краще сприяла ефективності 
виробництва, слід:
-  адаптувати її до змін, які відбуваються на ринку праці;
-  зміст і методи навчання повинні відповідати ситуації, яка склалася у перехідний період;

Економічний вісник НГУ 2004 № 2 145



ECONOMIC EDUCATION

-  поєднувати, узгоджувати регіональну систему підготовки кадрів з діяльністю 
державних та місцевих органів самоврядування;

-  передбачити комплексну ув’язку соціальних, економічних, політичних, демографічних 
та інших факторів впливу на систему підготовки кадрів;

-  забезпечити мобільність робочої сили.
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