
УДК: 339.94                                                                                   https://doi.org/10.33271/ev/70.158 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ  В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТАХ  

ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

Я. В. Кононенко, к. е. н., доцент, Українська інженерно-педагогічна  

академія, yana.kononenko@gmail.com, orcid.org/0000-0002-9708-7215 

 

Методологія дослідження. Методологічною основою дослідження став компаратив-

ний аналіз, на основі якого було здійснено порівняння міжнародного та вітчизняного досвіду 

забезпечення якості продукції. Поряд з цим були використані методи узагальнення та систе-

матизації, за допомогою яких було виокремлено та обґрунтовано критерії оцінки ризику, які 

використовуються у практичній діяльності підприємств при прийнятті ефективних рішень в 

інвестиційній діяльності.  

Результати.  Проведено порівняльний аналіз   європейських  та українських  норма-

тивно-правових документів, що регулюють економічну діяльність у сфері виробництва косме-

тичних засобів. Охарактеризовано вимоги до якості косметичних товарів. Наведено приклади 

втілення загальних вимог до стандартів якості на українських виробництвах та тих, які визна-

чають параметри якості на основі застосування японської практики кайдзен. Проаналізовано 

основні критерії при обґрунтуванні прийняття ефективних рішень в діяльності підприємств, 

функціонування яких пов’язане з ризиком та невизначеністю. Виокремлено п'ять стадій жит-

тєвого циклу інвестиційного проєкту та продемонстровано необхідність їх врахування інвес-

тором при виборі найкращого варіанту здійснення інвестицій та визначення величини коефі-

цієнта ефективності капітальних вкладень. 

Новизна. Акцентовано увагу на необхідність визначати наявність випадкових і систе-

матичних причин невизначеності та її ризиків в практичній економічній діяльності підпри-

ємств. Розроблено методику, що дозволяє визначати величину аналізованих показників, що 

формуються за рахунок тих чи інших причин невизначеності та ризиків. Виділено різні методи 

для опису невизначеності і ризиків на практиці.  

Практична значущість. Імплементація  відповідних вимог щодо якості продукції та їх 

синхронізація з вимогами ЄС є особливо важливим етапом промислового розвитку, що дозво-

лить підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на европейському еконо-

мічному просторі. 

Ключові слова: якість продукції, вимоги до якості, невизначеність, ризик, кайдзен, ін-

вестиційний проєкт, ефективність. 

  

Постановка проблеми. В сучасних 

економічних умовах якість виступає голов-

ною складовою діяльності підприємства. 

Саме якість дозволяє ефективно конкурувати 

на світовому ринку і є головним критерієм 

для реального здійснення придбання товару 

чи послуги, зміцнюючи позиції підприємства 

на вітчизняному та міжнародному ринках. 

Однак адаптація національної системи стан-

дартизації, метрології та сертифікації до сис-

теми технічного регулювання ЄС вимагає де-

тального вивчення в цілому, адже система  

технічних норм і стандартів Європейського 

співтовариства є досить складною, що свід-

чить про актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Розвитку вказаної проблематики забез-

печення  якості  в  ефективних   інвестицій-

них проектах в умовах невизначеності та ри-

зиків  присвятили   свої  наукові  праці су-

часні дослідники,  а саме: Лернер Ю. І. [1; 2],   
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Пархоменко М. М. [3], Прохорова В. В. [4; 5; 

6], Чобіток В. І. [7], Дем’яненко Т. І. [8]. Од-

нак додаткового розгляду потребує міжнаро-

дний та вітчизняний досвід забезпечення 

якості продукції задля синхронізації та імп-

лементації технічних регламентів й вимог 

Європейського співтовариства. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є дослідження міжнародного та 

вітчизняного досвіду щодо забезпечення   

якості продукції та визначенні можливості 

його застосування в інвестиційних проектах 

підприємств на сучасному етапі розвитку 

економіки в умовах невизначеності.  

Виклад основного матеріалу дослід-

женняя. Найбільш інтенсивно  процес  роз-

витку та зміни сутності якості, його парамет-

рів має місце, зокрема, в Японії, яка стала  

фактично світовим лідером у визначенні      

рівня якості за різними видами товарів. Се-

ред японців немає такого поняття як «робота 

мрії», адже вони якісно виконують будь-яку 

справу, що дозволяє Японії демонструвати 

стабільно високі економічні показники. Цей 

феномен існує завдяки Кайдзен – практики, 

яка акцентує увагу на постійному поліпшенні 

процесів виробництва, оптимізації допоміж-

них бізнес-процесів і управління, а також 

удосконаленні всіх аспектів життя співробіт-

ників. В японській мові слово «кайдзен» 

означає «безперервне удосконалення». Отже, 

в процес удосконалення залучаються всі – від 

менеджерів до простих робітників. Філосо-

фія Кайдзен припускає, що наше життя в ці-

лому повинно бути орієнтоване на постійне 

поліпшення. 

З метою удосконалення організації 

процесів і поліпшити якість виробництва 

Кайдзен пропонує ряд інструментів: 

 

скорочення витрат → організація робо-

чого процесу →  контроль якості → сис-

тематизація 

 

Але найважливіший принцип Кай-

дзен – це формування команди однодум-

ців, робота в команді, підтримка учасників 

процесу та взаємодопомога у вирішенні про-

блем, особиста дисципліна та прихильність 

ініціативам змін, донесення корпоративних 

цінностей до співробітників на власному 

прикладі, творчий підхід, участь співробіт-

ників в роботі малих груп, сприяння подачі 

пропозицій і стимулювання участі всіх пра-

цівників у процесі. 

Також аналіз українських норматив-

но-правових документв щодо якості продук-

ції свідчить про те, що діюча вітчизняна за-

конодавча база потребує удосконалення від-

повідно до вимог міжнародного законодав-

ства. Деякі стандарти на продукцію, технічні 

умови не відповідають вимогам міжнарод-

них норм і не здатні у повній мірі забезпе-

чити якість та безпеку продукції. Проблема-

тика полягає у тому, що стандарти Радянсь-

кого Союзу, розроблені до 1992 року було 

скасовано, а нові документи не було затвер-

джено, що суттєво перешкоджає подаль-

шому розвиткові української промисловості 

та потребує активного втручання з боку дер-

жави [9]. 

Отже, пропонуємо питання якості 

більш детально розглянути на прикладі кос-

метичної продукції. Ми щоденно користує-

мося різними засобами, що виконують гігіє-

нічні, профілактичні та естетичні функції, 

адже асортимент косметичної продукції є до-

статньо різноманітним. Розрізняють косме-

тику за призначенням, функціональною 

дією, природою дисперсної системи, фор-

мою випуску, за типом споживачів. Станов-

лення парфумерно-косметичної індустрії Ук-

раїни – це становлення й багатогалузевого 

господарства, освоєння нових виробництв, 

до яких входить виробництво косметичної 

сировини та напівпродуктів, синтетичних  

духмяних речовин й тари  для готової  про-

дукції. Проте результати промислового, інте-

лектуального та наукового прогресу призво-

дять до того, що в сучасній парфумерно-кос-

метичній продукції можуть міститися скла-

дні багатокомпонентні склади як натураль-

них, так і синтетичних хімічних речовин. Це 

може бути небезпечно для споживачів, особ-

ливо стосовно дитячої косметики. 

З метою недопущення повторення по-

милок минулого, акцентуємо увагу на тому, 

що предумовою прийняття європейського 

законодавства по косметиці стали трагічні 

випадки. Так, на початку 1970-х рр. кілька ді-

тей померли через наявність гексахлоро-

фену в дитячій косметиці, в 1972 році у 
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Франції в результаті виробничого інциденту 

гексахлорофен потрапив у дитячий тальк, що 

викликало багато отруєнь й постраждало 208 

малюків, 36 померли. Таким чином, необхід-

ним стало введення ретельного конт-

ролю та регулювання на підставі наукових 

даних і принципах максимальної безпеки. 

Таким чином, 27 липня 1976 року 

була прийнята Директива 76/768/EEC, що ре-

гулярно доповнюється з розвитком знань про 

косметику та її інгредієнтах, і яка стала ба-

зою для законодавства багатьох держав.  Ме-

тою директиви було встановлення критеріїв 

безпеки, яким повинна відповідати космети-

чна продукція, а також правил її маркування 

та пакування. 

З 2013 року цей історичний документ 

був замінений на новий Регламент ЄС № 

1223/2009, що не тільки зберіг усі позитивні 

аспекти попереднього документу, але й вста-

новив ще більш суворі норми та правила за-

безпечення безпеки косметики. 

Крім законодавства, багато європей-

ських виробників користуються рекоменда-

ціями Наукового комітету безпеки спожива-

чів (SCCS) Єврокомісії, що регулярно прово-

дить оцінку токсикологічних характеристик і 

безпеки інгредієнтів косметичних засобів. 

Так, згідно з висновками SCCS, арахісове  

масло не може бути визнано безпечним для 

використання в косметичних засобах через 

алергію на його компоненти, а гранично до-

пустимі концентрації пропіл- і бутилпара-

бену в косметиці не повинні перевищувати 

0,19% в загальній кількості. Європейська 

асоціація виробників косметики “Cosmetics 

Europe” також розробляє рекомендації з без-

пеки, ґрунтуючись на висновках експертів. 

8 січня 2019 року Міністерство охо-

рони здоров’я України опублікувало для гро-

мадського обговорення проект постанови 

Кабінету міністрів України, яким пропону-

ється затвердити Технічний  регламент на  

косметичну продукцію та план заходів з його 

впровадження, який розроблено з метою під-

вищення якості косметичної продукції на ви-

конання зобов’язань України  щодо  імпле-

ментації положень актів законодавства ЄС до 

національного законодавства. Проект відпо-

відає Закону України від 15.01.2015 р. 

№ 124-VII «Про технічні регламенти та     

оцінку відповідності», Правилам розроб-

лення проектів технічних регламентів, що за-

тверджуються Кабінетом Міністрів України 

та розроблений на основі актів законодавства 

Європейського Союзу, затверджених поста-

новою Кабінету Міністрів України від 18    

червня 2012 року № 708. 

Вимоги до якості парфумерно-косме-

тичних товарів умовно поділяють на: зага-

льні, естетичні та специфічні. Загальні ви-

моги до якості: високий рівень ефективності 

дії парфумерно-косметичних товарів, без-

пека всіх складників у означених товарах, не-

змінність їх якості протягом гарантійного   

терміну. Естетичні вимоги до якості предба-

чають презентабельний вигляд самого за-

собу, оздоблення його упаковки. Специфічні 

вимоги до якості парфумерно-косметичних 

товарів пов’язані із особливостями їх складу 

і застосування. 

Пропонуємо розглянути приклад вті-

лення загальних вимог до стандартів якості 

на промисловому виробництві акціонерного 

товариства «ЕФЕКТ», м. Харків. 

Для забезпечення високого рівня яко-

сті виробленої продукції в АТ «ЕФЕКТ» вве-

дені в дію аналітична та мікробіологічна ла-

бораторії, які входять до складу відділу кон-

тролю якості (ВКЯ) досліджуваного підпри-

ємства. Лабораторії ВКЯ були неодноразово 

атестовані Харківським Державним центром 

стандартизації, метрології та сертифікації. 

I. Контроль якості в аналітичній лабо-

раторії АТ «ЕФЕКТ» здійснюється на 3-х 

етапах: 

− на стадії відбору сировини. Незважа-

ючи на те, що постачальниками сировини є 

всесвітньо відомі фірми, на вході сировини 

здійснюється ретельний контроль кожної 

партії. 

− в процесі виготовлення продукції 

здійснюється контроль параметрів під час  

технологічного процесу та фасування. 

− на виході готова продукція підда-

ється ретельному лабораторному контролю 

(мікробіологічна чистота, зовнішній вигляд, 

колір, запах, фізико-хімічні показники, як-

ість упаковки, маркування). На кожну партію 

видається Посвідчення якості. Зразки, відіб-

рані від кожної партії, зберігаються в лабора-

торії протягом всього терміну придатності. 
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II. Мікробіологічна лабораторія АТ 

«ЕФЕКТ» призначена для контролю показ-

ників безпеки продукції (мікробіологічна   

чистота). 

Мікробіологічна лабораторія облад-

нана сучасною системою вентиляції та кон-

диціонування, спеціальним устаткуванням 

та акредитована Національним агентством з 

акредитації України на технічну компетент-

ність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 

17025:2006. У 2015 році мікробіологічна ла-

бораторія була модернізована та дооснащена 

додатковим обладнанням, що  дозволяє  до-

сягти балансу між ефективністю, безпекою, 

якістю та вартістю продукції, що випуска-

ється. Таким чином, будь-яке українське під-

приємство, що випускає парфумерно-косме-

тичну продукцію та воду питну, може прово-

дити контроль своєї продукції в лабораторії 

досліджуваного підприємства на відповід-

ність вимогам ДСТУ та ISO за  мікробіоло-

гічними та фізико-хімічними показниками. 

Результати проведених випробу-

вань, що оформлені в протоколах, ма-

ють юридичну силу в усіх відповідних дер-

жавних інстанціях [10].  

  Отже, українські  виробники  косме-

тичної продукції втілюють у життя очіку-

вання споживачів щодо принципів відповід-

ної виробничої практики задля підвищення 

якості та безпеки своєї продукції.  

Але на додаток до питання якості вва-

жаємо за необхідне визначати наявність ви-

падкових, а також систематичних причин не-

визначеності та її ризиків в економічних до-

слідженнях і практичній економічній діяль-

ності підприємств. Для цього спеціально    

розробляється методику, що дозволяє визна-

чати величину аналізованих показників, що 

формується за рахунок тих чи інших причин 

невизначеності та ризиків. Систематичні 

причини та ризики мають бути враховані та 

еліміновані шляхом ліквідації причин, що їх 

викликали. Не всі із застосованих на прак-

тиці методів дозволяють виконати це елімі-

нування та усунення відповідних причин. 

Одна з основних причин, що є в основі 

теорії прийняття рішень в умовах невизначе-

ності − це необхідність обліку цих невизна-

ченостей, необхідність оцінки та управління 

ризиками (втратами). Для опису невизначе-

ностей і ризиків на практиці застосовують  

різні методи. Найчастіше використовується 

ймовірнісно-статистичний метод (врахову-

ються параметри закону розподілу показника 

− математичне очікування та дисперсія).  

Одним з найбільш вагомих і продук-

тивних, які розвиваються на практиці теорій 

прийняття рішень, є аналіз інтервальних да-

них, згідно з яким вихідні дані є не числа, а 

інтервали. Таким чином, невизначеність ве-

личин, використовуваних у процесі ухва-

лення рішення, моделюється шляхом заміни 

конкретних чисельних значень на інтервали, 

в яких містяться величини, що розгляда-

ються. Інтервальні дані − це приватний випа-

док нечітких даних. Останнім часом теорія 

нечіткості все частіше використовується в 

економічних дослідженнях. Нечіткість, роз-

пливчастість, нечіткість понять і величин − 

типова риса багатьох задач прийняття рі-

шень. Теорія нечіткості в певному сенсі зво-

диться до теорії випадкових множин. Таким 

чином, теорія інтервальних рядів і нечітких 

множин зводиться до ймовірнісно-статисти-

чної теорії, основні методи розв'язання задач 

якої використовуються в методиці обліку   

систематичних і випадкових невизначенос-

тей і ризиків. 

Основними критеріями при обґрунту-

ванні прийнятих рішень в практичній діяль-

ності підприємств є наступні критерії: 

– правило максимін (критерій Вальда); 

– правило максимакс; 

– правило мінімакс (критерій Севіджа); 

– правило Гурвіца. 

Необхідно відзначити, що як і зазна-

чені вище  методи   врахування   невизначе-

ності, так і наведені критерії, а також засто-

совані для зазначених цілей методи теорії ко-

рисності не дають можливості визначити, як 

змінюються основні показники, що характе-

ризують діяльність підприємства, якщо при 

цьому буде враховуватися невизначеність і 

як, усунувши її наслідки, зміниться величина 

цих показників і наскільки. 

Як і для прийняття рішень в умовах 

невизначеності, прийняття рішень з ураху-

ванням ризиків (облік втрат прибутку чи до-

ходу) здійснюється за допомогою певних ме-
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тодів: методи соціально-економічного про-

гнозування, статистичні методи прогнозу-

вання, експертні методи прогнозування, ком-

п'ютерні технології прогнозування, техноло-

гії сценарних експертних прогнозів. 

Підходи до врахування невизначено-

сті щодо кількісної сторони ризиків базу-

ються на використанні таких математичних 

засобів як імовірнісно-статистичні методи; 

методи статистики нечислових даних, в тому 

числі інтервальної статистики та інтерваль-

ної математики, а також методи теорії нечіт-

кості й методи теорії конфліктів. Критерії, 

які використовуються в  практичній  діяль-

ності при прийнятті рішень в умовах ризиків, 

є наступними: правило Байєса (критерій ма-

тематичного сподівання), критерій серед-

нього значення та стандартного відхилення, 

критерій Бернуллі, критерій Лапласа, крите-

рій Гурвіца (критерій песимізму-оптимизму). 

Крім того, існує ще ряд критеріїв, що 

оцінюють певні ризики (у більшості якісного 

характеру): 

– критерій оцінювання ступеня полі-

тичного ризику; 

– критерій оцінювання ризиків, які ви-

никають через невирішення проблеми забез-

печення прав власності; 

– критерії оцінювання ризиків, які ви-

никають в процесі реалізації стратегій; 

– критерії, які оцінюють ризики збуту 

продукції; 

– критерії, які оцінюють ризики пору-

шення планових строків; 

– критерії оцінювання транспортних 

ризиків; 

– критерії, які оцінюють ризики взаємо-

дії з контрагентами; 

– критерії, що оцінюють ризики непе-

редбаченої конкуренції; 

– критерії, що оцінюють ризики купіве-

льної спроможності грошей; 

– критерії, що оцінюють інвестиційні 

ризики; 

– критерії, які оцінюють ризики забез-

печення господарської діяльності необхід-

ним фінансуванням; 

– критерії, які оцінюють ризики непе-

редбачуваності витрат і перевищення їх пла-

нового рівня; 

– критерії, які оцінюють ризики підп-

риємницької діяльності. 

Як видно з аналізу наведених методів, 

їх кількість може бути нескінченною у       

зв'язку з тим, що нескінченна кількість ситу-

ацій і завдань, що стоять перед дослідниками 

і практичними працівниками з обліку ризи-

ків. Всі наведені тут критерії і методи по-

винні вирішувати конкретні економічні за-

вдання, при цьому бажано визначати вели-

чину розглянутих показників з урахуванням 

і без урахування невизначеностей і ризиків 

(випадкових і систематичних). Слід також за-

значити, що майже всі наведені вище крите-

рії не вирішують цієї задачі. Наведені крите-

рії та методи вирішують питання оптимізації 

рішень без урахування того, що всі причини 

й самі невизначеності та ризики поділяються 

на випадкові та систематичні.  

У зв'язку з вищезазначеним розробля-

ється методика урахування похибок при ви-

значенні показників, яка базується на засто-

суванні синтезу класичних критеріїв вибору 

варіантів рішень, що використовуються в 

економіці, а також на застосуванні ймовірні-

сно-статистичних методів, заснованих на на-

веденому вище поділі всіх причин невизна-

ченостей, самих  невизначеностей  і  супро-

воджуючих їх ризиків на випадкові та систе-

матичні, а ризики - на якісну та кількісну сто-

рони. Ця методика досить універсальна та 

може бути використана  для  рішення прак-

тично будь-якої задачі оцінювання невизна-

ченостей і ризиків різної природи. Вона роз-

робляється задля прийняття оптимальних рі-

шень з урахуванням невизначеностей і ризи-

ків, заснованих на статистичній невизначе-

ності й враховується в цілому вплив випад-

кових причин (невизначеностей, ризиків, по-

хибок). Методика базується на прямому за-

стосуванні багатопараметричних економіч-

них критеріїв на основі побудови квазі-фун-

кціональних залежностей, визначення пара-

метрів законів розподілу функціональних оз-

нак та їх лінеаризації. Для цих цілей розроб-

ляється спеціальна методика побудови зазна-

чених багатофакторних залежностей, яка 

включає в себе рішення таких питань: 

1) визначення репрезентативності ви-

бірки та її збільшення на основі побудови ло-
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гічних математичних залежностей та  вико-

ристання методу Монте-Карло; при цьому 

визначаються параметри законів розподілу 

аргументів на основі фактичних даних в рет-

роспективі за допомогою спеціально розроб-

леного методу перетворюючих функцій, за-

снованого на принципі гомоскедастичності 

або на методі стабілізації дисперсії; аналогі-

чний спосіб оптимізації рішень використову-

ється й для випадку нестатистичної невизна-

ченості; 

2) визначення однорідності вихідного 

масиву спостережень (облік спостережень, 

що різко виділяються); 

3) визначення мультиколінеарності 

ознак і зменшення кореляції між ними; 

4) визначення оптимальної форми 

зв'язку між змінними та на основі методу пе-

ретворюючих функцій; 

5) визначення надійності коефіцієнтів 

регресії та кореляції; 

6) визначення зв'язку між змінними; 

7) визначення показника апроксимації 

моделі та її адекватності початковому обсягу 

інформації; 

8) визначення еластичності показни-

ків моделі. 

При побудові моделей за допомогою 

зазначеної методики проводиться порів-

няння її ефективності з методом багатокро-

кового регресивного аналізу, методом Бран-

дона та методом аналізу розмірностей змін-

них. Таким чином, пропонується акценту-

вати увагу на зазначених основних типах рі-

шень, що формуються за допомогою еконо-

мічних інструментів в умовах невизначеності 

та ризиків задля прийняття оптимальних рі-

шень в практичній діяльності підприємств 

[11] та, зокрема, задля економічної оцінки 

ефективності інвестиційних проектів. 

 Сьогодні в Україні продовжується за-

гострювання політичних та економічних 

проблем, констатується падіння виробництва 

в багатьох галузях народного господарства 

та, відповідно, зниження інвестиційної акти-

вності. Також незрілість правового поля й 

слабка ефективність наявних інвестиційних 

механізмів не сприяють активному веденню 

інвестиційної діяльності. Світова економічна 

криза, що наближається, загострення конку-

ренції, цифровізація та зміна виробничих    

технологій, нові критерії оцінювання  ефек-

тивності стартапів, бізнес-проектів вимага-

ють акцентувати увагу на системі фінансо-

вого аналізу інвестиційних проектів та їх еко-

номічної ефективності. 

Інвестиції – це витрати на віднов-

лення зношеного основного капіталу та      

збільшення основного капіталу. Оскільки ін-

вестиції є одним з основних компонентів 

ВВП, коливання інвестиційних потоків відо-

бражають закономірності циклічності розви-

тку економіки в країні. Визначення поняття 

«інвестиції» раніше не існувало, воно заміня-

лося поняттям «капітальні вкладення». Нау-

ковці по-різному підійшли до набору крите-

ріїв економічної ефективності інвестицій, 

але кожен із них обов’язково виділяє такі по-

казники, як чистий дисконтований дохід, 

внутрішня норма доходності, індекс доход-

ності та період окупності інвестицій. Всі ці 

критерії базуються на дисконтуванні грошо-

вих потоків і є визнаними у світовій практиці 

основними показниками, що акумулюють 

вигоди від впровадження інвестиційного 

проекту. Саме розрахунок вказаних показни-

ків, в першу чергу, вказує на економічну  

ефективність інвестиційного проекту. Аналіз 

розробки бізнес-планів і оцінки ефективності 

різних проектів показав, що, незважаючи на 

використання загальноприйнятих у світовій 

практиці критеріїв, розрахунок вітчизняними 

фахівцями найчастіше проводиться за різ-

ними алгоритмами з використанням різної 

структури грошових потоків і обмежується 

використанням традиційних методів приве-

дення надходжень майбутніх періодів до те-

перішнього рівня (метод дисконтування), а 

також методів приведення теперішнього      

рівня до майбутнього (методом накопи-

чення). 

Вважаємо, що задля об'єктивного 

прийняття економічного рішення на підпри-

ємствах різних галузей та сегментів ринку 

необхідно на основі розглянутих принципів 

розробити (або доопрацювати існуючу) ме-

тодику визначення ефективності заходів (рі-

шень), в якій має враховуватися наступне: 

1) показники, що входять у критерії 

абсолютної ефективності, повинні розрахо-

вуватися в цілому по досліджуваному під-

приємству або об'єкту;  

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2020, №2 163_________________________________________



2) не можна «вихоплювати» окремі 

об'єкти або заходи із загального підприєм-

ства і для них визначати витрати та резуль-

тати, що змінюються в результаті цих захо-

дів; 

3) економічне рішення має прийма-

тися на основі зіставлення розрахункового 

рівня критеріїв з їх «граничною» величиною, 

яка повинна бути визначена в процесі до-

опрацювання методики прийняття економіч-

них рішень стосовно діяльності аналізова-

ного підприємства (галузі, об'єкта). 

Проблема вибору найкращого варі-

анту, що вирішується за допомогою крите-

ріїв порівняльної ефективності, потребує 

врахування при аналізі наступних категорій: 

суб'єкт, який здійснює цілеспрямовану діяль-

ність; мета діяльності цього суб'єкта; існуючі 

обмеження при досягненні мети суб'єктом, 

що розглядається; можливі варіанти дій суб'-

єкта для досягнення цієї мети; результати ді-

яльності суб'єкта, що здійснює цілеспрямо-

вану діяльність; витрати, що здійснюються 

суб'єктом для досягнення мети своєї  діяль-

ності; критерій порівняння варіантів діяльно-

сті суб'єкта для досягнення мети діяльності. 

Розрахунки порівняльної економічної 

ефективності застосовуються при зіставленні 

варіантів у таких випадках: 

а) господарчі або технічні рішення; 

б) розміщення підприємств або їх комплексів 

і об'єктів; 

в) вибір взаємозамінної продукції; 

г) впровадження нових видів техніки; 

д) будівництво нових або реконструкція дію-

чих підприємств і т. п. 

Одже, критерієм порівняльної еконо-

мічної ефективності є мінімум приведених 

витрат
пр

іЗ : 

min→+= іні

пр

і КЕСЗ ,  (1) 

де іК  − капітальні вкладення по і-тому 

варіанту; 

іС  − поточні витрати (собівартість) по 

і-тому варіанту; 

нЕ  − нормативний коефіцієнт ефектив-

ності капітальних вкладень. 

Якщо прийняти, що 
H

H
T

E
1

=  − (де HT

− нормативний строк окупності капітальних 

вкладень), тоді формула (1) може бути пере-

писана в наступному вигляді: 

      
н

іін

н

і
і

пр

і
Т

КСТ

Т

К
СЗ

+
=+=              (2) 

і критерій порівняльної  економічної  ефек-

тивності може бути розрахований за наступ-

ною формулою: 

min, →+= іні

пр

зі СТКЗ    (3) 

Величини нE  та нТ стосовно до умов 

розглянутих підприємств повинні бути ви-

значені в процесі розробки принципів і зна-

чень критеріїв порівняльної ефективності з 

урахуванням перехідного періоду функціо-

нування економіки України. Також треба 

враховувати, що сучасного інвестора ціка-

вить весь строк експлуатації інвестованого 

об'єкту, тому для кожного конкретного  ви-

падку при визначенні величин нE , нТ  необ-

хідно враховувати весь життєвий цикл інвес-

тиційного проекту. Як відомо, будь-який ін-

вестиційний проект проходить п’ять стадій 

життєвого   циклу. 

Перша стадія життєвого циклу інвес-

тиційного проекту характеризується перед-

проектними дослідженнями, проектуванням 

і освоєнням інвестицій. Стадія характеризу-

ється великими витратами власних коштів, 

можливо залучених або запозичених. Проект 

на цій стадії піддається різного роду ризиків; 

прибуток –  відсутній. 

Друга стадія характеризується почат-

ком експлуатації проекту. На  цій стадії ін-

вестор відчуває великі потреби у банківських 

позиках або венчурному капіталі. Зазвичай 

він не сплачує дивідендів, а якщо і є прибу-

ток, то прибуток реінвестується. Починають 

діяти ризики, пов'язані з конкуренцією на  

ринку. 

Третя стадія супроводжується швид-

ким зростанням. Підприємство починає дик-

тувати власні ціни на продукцію, проте кон-

куренція зростає. Рівень продажу зростає і 

значно перевищує витрати виробництва, ха-

рактеризується високим рівнем прибутку, 

але потрібні великі витрати на маркетинг. Як 

і раніше наявна велика потреба в інвестиціях. 

Компанія може здійснювати додаткову емі-

сію акцій, але виплачує невеликі дивіденди. 

Банк, якщо і надає позику, то під високі від-

сотки. 
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Четверта стадія характеризується ста-

більним функціонуванням підприємства. На 

цій стадії компанія погашає свої борги. Висо-

кий рівень конкуренції не дозволяє дикту-

вати ціни, але низькі витрати дозволяють 

отримувати середні по галузі прибутки. Це 

вже добре відома компанія з хорошою репу-

тацією. Вона має великі можливості в отри-

манні позик та реалізації акцій. У неї добре 

диверсифікований великий інвестиційний 

портфель, сплачуються солідні дивіденди, 

проте немає потреби у великих інвестиціях. 

На цій стадії компанія повинна розробити 

стратегію запобігання занепаду. Цей процес, 

як правило, вимагає значного підвищення ін-

вестиційної активності. Стратегія «другого 

народження» передбачає дуже різноманітні 

шляхи: розширення виробництва, можливо, з 

орієнтацією на інші країни; купівля інших 

компаній  галузі  (вертикальне та  горизон-

тальне злиття), інвестування нових проектів. 

П'ята стадія життєвого циклу передба-

чає, що на цій стадії продукція підприємства 

перестає користуватися попитом. Дуже ви-

сока конкуренція, банки не зацікавлені у 

співробітництві − якщо і дають кредит, то під 

високий відсоток. Акції компанії перестають 

користуватися попитом. Через поступове 

зниження доходів доводиться зменшувати 

дивіденди. Якщо на попередній стадії не була 

вироблена стратегія відродження та не здій-

снені солідні інвестиції, на компанію чекає 

занепад і банкрутство. 

Таким чином, зазначені вище стадії 

життєвого циклу інвестиційних проектів по-

винні бути враховані інвестором для вибору 

найкращого варіанту інвестицій і визначення 

величини коефіцієнта ефективності капіталь-

них вкладень, не погіршуючи при цьому по-

казники якості виробленої продукції або по-

слуг; при цьому інвестор буде визначати ко-

мерційну ефективність проекту (прямий 

ефект). Для того, щоб визначити не тільки 

прямий, але й непрямий (народногосподар-

ська ефективність), необхідно провести  до-

даткові наукові дослідження, пов'язані з  об'-

єктивним визначенням величини  [12]. 

Висновки. В умовах нестабільного на 

невизначеного середовища ефективному   

функціонуванню  підприємств сприяє міжна-

родний та вітчизняний досвід забезпечення 

якості продукції або послуг. Необхідно синх-

ронізувати з ЄС, імплементувати відповідні 

вимоги щодо якості продукції та оформити їх 

на законодавчому рівні в Україні. Вважаємо 

за необхідне визначати наявність випадко-

вих, а також систематичних причин невизна-

ченості та її ризиків в економічних дослід-

женнях і практичній економічній діяльності 

підприємств. Для цього спеціально розроб-

ляється методику, що дозволяє визначати ве-

личину аналізованих показників, що форму-

ється за рахунок тих чи інших причин неви-

значеності та ризиків в сучасних економіч-

них умовах.  
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ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ  

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Я. В. Кононенко, к. э. н., доцент, Украинская инженерно-педагогическая академия  

 

Методология исследования. Методологической основой исследования стал компара-

тивный анализ, с помощью которого было осуществлено сравнение мирового и отечествен-

ного опыта обеспечения качества продукции. Наряду с этим были использованы методы обоб-

щения и систематизации, с помощью которых были выделены и обоснованы критерии оценки 

рисков, которые используются в практической деятельности предприятий при принятии ре-

шений в инвестиционной деятельности.  

Результаты. Проведен анализ европейских и украинских нормативно-правовых доку-

ментов, которые регулируют экономическую деятельность в сфере производства косметиче-

ских средств. Охарактеризованы требования к качеству косметических товаров. Приведены 

примеры воплощения общих требований к стандартам качества на украинских производствах 

и тех, которые определяют параметры качества на основе применения японской практики 

кайдзен. Проанализированы основные критерии при обосновании принятия эффективных ре-
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шений в деятельности предприятий, функционирование которых связано с риском и неопре-

деленностью. Выделены пять стадий жизненного цикла инвестиционного проекта и продемон-

стрирована необходимость их учета инвестором при выборе наилучшего варианта осущест-

вления инвестиций и определения коэффициента эффективности капитальных вложений.  

Новизна. Акцентировано внимание на необходимости определения наличия случай-

ных и систематических причин неопределённости и её рисков в практической экономической 

деятельности предприятий. Разработана методика, позволяющая определять величину анали-

зируемых показателей, которые формируются за счёт тех или иных причин неопределённости 

и рисков. Выделены различные методы для описания неопределённости и рисков на практике. 

Практическая значимость. Имплементация соответствующих требований к качеству 

продукции и их синхронизация с требованиями ЕС являются особенно важным этапом про-

мышленного развития, что позволит повысить конкурентоспособность отечественных пред-

приятий на европейском экономическом пространстве. 

Ключевые слова: качество продукции, требования к качеству, неопределённость, риск, 

кайдзен, инвестиционный проект, эффективность. 

  

EXPERIENCE OF PROVIDING QUALITY STANDARDS IN INVESTMENT 

PROJECTS UNDER UNCERTAINTY 

Ya. V. Kononenko, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Ukrainian Engineering Pedagogics       

Academy  

 

Methods. The methodological basis of the study is comparative analysis – to compare global 

and domestic experience in ensuring product quality. Along with this, methods of generalization and 

systematization were used – to identify and justify the criteria for assessing risks that are used in the 

practical activities of enterprises when making decisions in investment activities. 

Results. The European and Ukrainian regulatory documents that regulate economic activity 

in the field of production of cosmetics are analyzed. The requirements for the quality of cosmetic 

products are characterized. Examples of the implementation of general requirements for quality stand-

ards are given both in Ukrainian industries and those that determine quality parameters based on the 

use of Japanese kaizen practice. The main criteria are analyzed when substantiating the adoption of 

effective decisions in the activities of enterprises whose functioning is associated with risk and un-

certainty. Five stages of the life cycle of the investment project are highlighted and the need for them 

to be taken into account by the investor when choosing the best investment option and determining 

the capital investment efficiency ratio is demonstrated. 

Novelty. Attention is focused on the need to determine the presence of random and systematic 

causes of uncertainty and its risks in the practical economic activity of enterprises. A technique has 

been developed that allows one to determine the value of the analyzed indicators, which are formed 

due to various reasons of uncertainty and risks. Various methods have been identified for describing 

uncertainty and risks in practice. 

Practical value. The implementation of the relevant requirements for product quality and 

their synchronization with EU requirements are a particularly important stage in industrial develop-

ment, which will increase the competitiveness of domestic enterprises in the European economic 

space. 

Keywords: product quality, quality requirements, uncertainty, risk, kaizen, investment project, 

efficiency. 
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