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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
 

УДК 330.837                                                                             https://doi.org/10.33271/ebdut/71.009 

 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ПОГЛЯДІВ 

Д. НОРТА 

 

Г. М. Пилипенко, д. е. н., професор, Національний технічний університет «Дніпровська       

політехніка», annapylyp@ukr.net, orcid.org/0000-0003-2091-4320 

 

Методологія дослідження. В основу дослідження покладено системний аналіз, який в 

історико-економічних дослідженнях дозволяє реалізувати принцип розвитку і завдяки цьому 

прослідкувати зміни теоретичних уявлень Д. Норта щодо інституціонального розвитку еконо-

міки.  Поряд з цим у процесі дослідження застосовувалися такі методи, як: порівняння − при 

співставленні точок зору мислителя, які викладені в роботах різних періодів його творчості; 

типологізації − при виокремленні етапів розвитку уявлень  Д. Норта щодо джерел і  факторів 

інституціональних змін.  

Результати. У ході дослідження виявлено, що створення концепції інституціональних 

змін відбувалося довготривалий час і було пов’язано з поступовим усвідомленням  Д. Нортом 

багатофакторності даного процесу. Показано, як еволюціонували погляди мислителя в даній 

предметній сфері наукових пошуків − від перших спроб застосування інституціонального ана-

лізу до вирішення проблеми економічного зростання країн до дослідження впливу  на соці-

ально-економічний розвиток культури й когнітивних процесів. Проаналізовано генезис уяв-

лень Д. Норта щодо сутності інститутів, методологічні засади розмежування останніх з орга-

нізаціями та формування уявлень про головну рушійну силу інституціональних змін.  

Новизна. Виокремлено етапи становлення й розвитку уявлень Д. Норта щодо джерел і 

факторів інституціональних змін суспільства. Продемонстровано потенціал міждисциплінар-

ного аналізу в дослідженні джерел і факторів соціально-економічного розвитку суспільства.   

Практична значущість. Розгляд наукової спадщини Д. Норта з точки зору еволюції 

його поглядів на інституціональні зміни економіки і суспільства в цілому дозволяють більш 

ґрунтовно оцінити його внесок в економічну науку, а також розширити наші уявлення про 

детермінанти соціально-економічного розвитку.   

Ключові слова: неоінституціональна теорія, Д. Норт, інститути, організації, інституціо-

нальні зміни, соціально-економічний розвиток, зрушення відносних цін, ідеологія, смаки й 

уподобання, технологія, вплив культури на еволюцію  інститутів.  
 

Постановка проблеми. Сьогодні не 

викликає сумнівів той факт, що будь-які 

зміни в економіці не можуть не залежати від 

інституціонального середовища. Останнє, 

будучи поєднанням норм і правил, що мають 

формальну й неформальну природу, впливає 

на економіку, змінюючи поведінку людей, а 

отже, впливає на їхню економічну  діяльність 

та її результати. Однак інститути – це дина-

мічне явище. З плином часу вони самі зазна-

ють змін і у такий спосіб зумовлюють транс-

формацію економічних систем.   

Розгадати загадку інституціональної 

зміни мислителі намагалися ще від часів за-

родження самої інституціональної  теорії.  

Вперше на глибокому теоретичному рівні її 

описав фундатор традиційного інституціона-

лізму Т. Веблен, який виходив з того, що еко-

номічна діяльність людей відбувається в ме-

жах чинних інститутів, які виступають про-

дуктом їхніх попередніх дій. Ці інститути 

сприяють існуванню повторюваних практик, 

і, водночас, функціонують як обмежувачі по-

ведінки. 
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Згодом під тиском потреб змінюються еконо-

мічні умови діяльності людей, між ними ви-

никають нові форми соціально - економічних 

відносин, на яких базується нове інституціо-

нальне середовище.Іншими словами, мова 

йде про природний відбір найбільш присто-

сованого способу мислення і процесу виму-

шеної адаптації суб’єктів до нових умов.  

«Кожна людина, – пише Т. Веблен, – від якої 

вимагається змінити спосіб життя й звичні  

відносини з людьми, що її оточують, буде 

відчувати невідповідність між тим способом 

життєдіяльності, який диктується їй новими 

потребами, і традиційними, до яких вона зви-

кла. Саме опинившись у такому становищі, 

люди отримують найбільш активний стимул 

до перебудови загальноприйнятого способу 

життя і з готовністю приймають нові  життєві  

стан-дарти» [1, с.82].  

В неоінституціональній теорії, як вка-

зується переважною більшістю спеціалістів з 

історії економічних вчень, увага акценту-

ється на свідомому виборі інститутів і про-

відній ролі правових та ідеологічних іннова-

цій, прав власності, які змінюють трансак-

ційні витрати і, тим самим, впливають на ви-

бір траєкторій розвитку. Отже, маємо два 

підходи до пояснення інституціональних 

змін: в традиційному інституціоналізмі на 

передній план висувається інерційність, зу-

мовлена повільною змінністю усталеного 

способу мислення людей, а в неоінституціо-

налізмі стверджується, що соціальні норми 

не задаються із зовні як правила поведінки, а 

виступають результатом свідомого вибору. 

Раціонально діючий суб’єкт обирає варіант 

слідування нормам і правилам в силу можли-

вості за рахунок їх прийняття економити зу-

силля на здійсненні оптимізуючої поведінки. 

Прагнучи реалізувати власний економічний 

інтерес суб’єкти у ході своєї діяльності фор-

мують правила, що визначають доступ до об-

межених ресурсів та механізм отримання до-

ходів. В основі цих правил знаходиться ін-

ститут приватної власності, що створює       

чітко визначені стимули економічної діяль-

ності і рамки, що її обмежують. Відтак, пове-

дінка людей стає передбачуваною і визначе-

ною, а це полегшує взаємодію і створює по-

годжені очікування при мінімальному обміні 

інформацією. Яка ж з точок зору є більш від-

повідною до реалій? 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Загальновизнано, що механізм інститу-

ціональних змін у межах неоінституціональ-

ної теорії було  створено Д. Нортом (D. North, 

1981, 1990, 1991), який вважав їх джерелом 

зрушення в структурі відносних цін, що ви-

кликані новими знаннями, технологіями та 

ідеологією. До яких би досліджень творчості 

Д. Норта ми не звернулися, ми прочитаємо, 

що ці зрушення, представлені як зміни в до-

ходах власників факторів виробництва, ви-

кликають, з одного боку, необхідність спря-

мувати ресурси на реалізацію нових вигідних 

можливостей, а з іншого – здійснити спробу 

замінити правила розподілу. Кінцевий ре-

зультат залежить від того, чи дозволяють іс-

нуючі правила максимізувати вигоду. Якщо 

наявні інституціональні умови (у першу 

чергу права власності й домінуючі ідеології) 

погіршують економічний стан суб’єктів, то 

вони будуть прагнути сформувати нові пра-

вила і, відповідно, нові умови розподілу ба-

гатства. Перегрупування прав власності і 

зміна напрямів ідеологічного впливу на сві-

домість людей з метою раціоналізації стан-

дартів поведінки завжди відбувається за      

наявності трансакційних витрат. Тому в істо-

ричній перспективі виживають тільки ті ін-

ститути, які забезпечують оптимальне спів-

відношення між трансакційними витратами і 

вигодами поділу праці й обміну, а отже,      

формують найбільш сприятливі умови для 

економічного зростання.  

Однак, такий загальний погляд на уяв-

лення Д. Норта про шлях інституціональної 

зміни вимагає конкретизації з огляду на не-

обхідність виокремлення джерел і факторів 

останнього. Це є досить важливою складо-

вою аналізу, оскільки визначає можливості 

використання свідомого фактора в забезпе-

ченні пріоритетів соціально-економічного 

розвитку суспільства. Отже, ми маємо про-

слідкувати мислений шлях  дослідника, щоб 

побачити, як ці важливі для теорії і практики 

складові втілювалися в ідею інституціональ-

них змін. Оскільки це пов’язано з еволюцією 

методології, то слід звернути увагу, що ряд 

економістів-істориків приділяли увагу цьому 

питанню. Зокрема, О. Ананьїн, А. Олійник, 

Г. Литвинцева. М. Ратерфорд вбачали близь-

кість теорії Д. Норта з традиційним інститу-

ціоналізмом [2], А. Заострянцев досліджує 
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погляди мислителя на неокласичні підходи й 

уявлення про логіку механізму історико-еко-

номічних змін [3]. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є розгляд ідей  Д. Норта  в істо-

ричній ретроспективі задля розуміння про-

цесу поступового виокремлення дослідни-

ком ключових джерел і факторів інституціо-

нальних змін у суспільстві. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Звернення Д. Норта до проблеми 

функціонування інститутів і тієї ролі, яку 

вони відіграють у соціально-економічному 

розвитку суспільства, було пов’язано з його 

дослідженнями економічної історії європей-

ських країн. «Це сталося, – говорить вчений, 

– коли я переключився з Америки на Європу. 

Приступаючи до нової для мене тематики, а 

це було у 1966 році, я задався питанням: на-

стільки той інструментарій, який використо-

вується для інтерпретації економічної історії 

США, буде придатним для розуміння еконо-

мічних змін в Європі? Американська історія 

пов’язана, в основному, з ринковою економі-

кою, чого не можна сказати про більш три-

валу й різноманітну європейську історію. 

Який сенс аналізувати ринки  часів  феода-

лізму або Римської імперії? Очевидно, що за 

такого підходу упускається найбільш сут-

тєве. Я став запитувати себе – чого ж не ви-

стачає? Шукаючи відповідь на це запитання 

я й прийшов до дослідження інститутів в еко-

номіці й економічній історії» [4, с.6].  

Слід вказати, що шлях Д. Норта до 

створення наукової  концепції  інституціона-

льних змін був довготривалим. Спочатку це 

були дослідження, здійснені у 60-х рр., в яких   

вчений тільки-но почав застосовуватися еле-

менти інституціонального аналізу. Однією із 

найбільш значимих робіт цього періоду була 

стаття «Джерела зміни продуктивності в оке-

анському судноплавстві, 1600–1850» (North 

D.,1968). В цій роботі Д. Норт вперше проде-

монстрував, що техніка й технологія, які вва-

жалися головними факторами зростання про-

дуктивності праці, далеко не завжди можуть 

забезпечити економічний ефект. У переваж-

ній більшості випадків вони є тільки необхід-

ною, але недостатньою умовою для успіху. 

Те, що дійсно набуває особливого значення – 

це ефективні інститути.  

Цю думку Д. Норт обстоює з огляду на 

той факт, що на довготривалому історичному 

проміжку часу власне  конструкція  океан-

ських суден не зазнавала суттєвих технічних 

змін, чого не можна було сказати про органі-

заційні зміни. Саме укріплення прав власно-

сті й постійна боротьба з піратством стали 

найбільш дієвими чинниками підвищення 

продуктивності судноплавства. Дійсно, ра-

зом із зниженням рівня небезпеки скорочува-

лись витрати на озброєння кораблів артиле-

рійськими гарматами і на залучення членів 

екіпажу, які пройшли спеціальну підготовку 

для надання відсічі грабіжникам. Кораблі все 

більш звільнялися від непродуктивного ван-

тажу і могли перевозити значно більше това-

рів. Поряд з цим зменшились витрати на 

страхування вантажів, скоротився час на пе-

ребування суден в портах. Як наслідок, про-

дуктивність збільшувалася, що поглиблю-

вало ринковий обмін та сприяло економіч-

ному зростанню. Стаття «Джерела зміни про-

дуктивності в океанському судноплавстві, 

1600–1850» стала піонерною роботою у тому 

сенсі, що в ній вперше було показано визна-

чальну роль інститутів, які дозволяли скоро-

тити трансакційні витрати і, тим самим, під-

вищити ефективність економіки.  

Ця ідея набула подальшого розвитку в 

дослідженнях Д. Норта 70-х рр., де інститу-

ціональний аналіз застосовується вже до ши-

рокого поля фактів економічної історії. В ро-

боті «Інституціональна зміна й американське 

економічне зростання», яка написана у спів-

авторстві з Девісом (North D., Davis L., 1971), 

було показано, що становлення й розвиток 

нових інститутів пов’язано з можливістю за 

їхній рахунок мінімізувати трансакційні ви-

трати й максимізувати прибутки. Продовжу-

ючи працювати в даному напрямку наукових 

досліджень і крок за кроком розширюючи 

коло детермінантів інституціонального 

впливу на розвиток, Д. Норт разом з іншим 

співавтором Р. Томасом здійснює грандіозне 

дослідження економічної історії Західної Єв-

ропи від  середньовіччя  до ХІХ ст. Їхня су-

місна праця «Піднесення Західного світу: 

нова економічна історія», яка була опубліко-

вана у 1973 році,  стала першою роботою   

фундаментального характеру, в якій було 

продемонстровано випереджальний вплив на 

розвиток інститутів і, в першу чергу, прав 
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власності (North D., Thomas R., 1973). Д. 

Норт та Р. Томас переконливо довели, що за-

порукою зростання добробуту суспільства 

була й є ефективна економічна система.   

Ефективна в тому сенсі, що сукупність наяв-

них в ній майнових прав стимулює людей до 

інновацій та виробництва, і, водночас, галь-

мує розвиток тих видів діяльності (пошук по-

літичної ренти, крадіжки, довільна конфіска-

ція та / або надмірне оподаткування), які   

зменшують індивідуальні стимули. Цю тезу  

дослідники підкріплюють прикладом двох 

економічних  революцій – переломних  мо-

ментів у розвитку людства, пов’язаних із змі-

ною прав власності.  

Як відомо, у первісному суспільстві до-

мінувала загальна власність, яка передбачала 

вільний доступ людей до природних ресурсів 

– лісів, рік та озер, лук. Зайнятися полюван-

ням, рибальством, збором плодів і рослин міг 

кожен бажаючий без виключення. Однак не-

олітична революція (8–10 тис. років тому)    

різко змінила ситуацію. Перехід від привлас-

нюючого господарства (збиральництво й по-

лювання) до виробничого господарства (ре-

гулярне землеробство й одомашнення тва-

рин) привела до зростання чисельності насе-

лення, яке тепер мало значно кращі умови 

підтримання своєї життєдіяльності й відтво-

рення. До тих пір, доки природні ресурси зна-

ходились у надлишку порівняно із наявним 

населенням, первісне  суспільство  мало ре-

зерви для свого зростання. Та згодом необме-

жений доступ до ресурсної бази призвів до 

надмірної експлуатації природи та її все біль-

шого виснаження. Проблема виживання, що 

виникла, вирішувалась еволюційним шляхом 

завдяки  покращенню  знарядь праці, упро-

вадженню нових форм взаємовідносин між 

людьми. Нові технології обробки каміння та 

виробництва тканин, створення перших іри-

гаційних систем та штучного відбору тварин 

сприяли зростанню продуктивності праці та 

виникненню надлишків продукту.  

Це стало підґрунтям для першого  сус-

пільного поділу праці й утвердження регуля-

рного обміну. Та всі ці інновації, як вважали 

Д. Норт і Р. Томас, не мали б такого впливу 

на економічне зростання, якби вони не су-

проводжувалися  змінами у відносинах влас-

ності.  Перехід  до системи  «виключної за-

гальної власності» на природні ресурси ство-

рив умови, за яких інші племена вже  не до-

пускалися до експлуатації тих природних ре-

сурсів, які знаходились у розпорядженні пев-

ної спільноти. Поряд з цим всередині племені 

почали запроваджуватися обмежувальні за-

ходи на кшталт різних заборон і табу. Нова 

форма власності, яка закріпила виключні 

права індивіда, сім’ї, племені на обмежені ре-

сурси, створила стимули для оволодіння но-

вими знаннями і продукування кращих тех-

нологій, що суттєво збільшувало кінцевий 

продукт.   

Зі зміною прав власності Д. Норт та Р. 

Томас пов’язали й високі темпи економіч-

ного зростання в європейських країнах і 

США в середині ХІХ ст.  Поштовхом до    

зростання продуктивності праці стало систе-

матичне застосування теоретичних знань у 

виробництві, що, на думку авторів, склало 

зміст другої економічної революції.  «Якщо 

перша економічна революція створила сіль-

ське господарство й цивілізацію, – писав Д. 

Норт, – то друга економічна революція забез-

печила виробництво все зростаючими но-

вими знаннями, увівши економічне зрос-

тання в систему за рахунок шлюбу науки й 

технології» [5, с.490].  

Саме в цей період в суспільстві почав 

зростати попит на наукові знання, які ставали 

основою для створення нових технологій, що 

сприяло швидкому розвитку наукових цент-

рів, де відбувалась взаємодія дослідників і 

винахідників. Науково-технічні винаходи 

для широкого розповсюдження і застосу-

вання у виробництві вимагали інвестицій. Ін-

вестори ж, орієнтуючись на їх очікувану при-

бутковість, ніколи б не довели винахід до 

практичного втілення, якби не мали впевне-

ності в тому, що будуть отримувати надпри-

бутки від застосування нових засобів вироб-

ництва і технологій. Тому, на думку Д. Норта 

й Р. Томаса, поява патентного права, прий-

няття законів про комерційну таємницю, про 

організацію акціонерного бізнесу, що знаме-

нували собою оформлення прав на інтелекту-

альну власність, стали підґрунтям для швид-

кого запровадження результатів науки у ви-

робництво. Д. Норт та Р. Томас стверджують, 

що саме неефективна система прав власності 
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перешкоджала економічному зростанню в Іс-

панії та Франції, тоді як більш ефективна – 

стала запорукою успіхів Англії та Голландії.  

Пов’язавши економічне зростання із 

зміною інститутів, і, в першу чергу, системи 

прав власності, Д. Норт задається питанням, 

а що ж, власне, слугує поштовхом для самої 

інституціональної зміни? Чому час від часу 

формальні й неформальні інститути суспіль-

ства модифікуються, трансформуються й на-

бувають нових форм?  

У «Піднесенні Західного світу» джере-

лом еволюції інститутів було визнано зру-

шення в  структурі відносних цін. Ці зру-

шення, представлені як зміни у співвідно-

шенні цін факторів виробництва, модифіку-

ють умови отримання доходів власників зе-

млі, праці й капіталу а, отже, впливають на 

їхні індивідуальні стимули до економічної 

діяльності. За таких обставин у суб’єктів ви-

никає дві альтернативи: або спрямувати ре-

сурси на пошук нових, більш вигідних мож-

ливостей, а з іншого – здійснити спробу замі-

нити правила розподілу доходів. Кінцевий 

результат залежить від того, чи дозволяють 

існуючі правила максимізувати вигоду. 

Якщо наявні права власності погіршують 

економічний стан суб’єктів, то вони будуть 

прагнути сформувати нові правила і, відпо-

відно, нові умови розподілу багатства. У та-

кий спосіб, на думку Д. Норта та Р. Томаса, й 

відбувається інституціональна зміна.  
Дещо пізніше Д. Норт став замислю-

ється над тим, чому інституціональна зміна 
не завжди є прогресивною. Практика показу-
вала, що одні й ті ж самі інститути в різних 
країнах часто давали неоднаковий ефект: 
одні економічні системи процвітали, а інші 
приходили до занепаду. На цьому ґрунті ви-
никала необхідність пояснення існуючої не-
рівності економічного розвитку країн світу, а 
також причин довготривалого існування нее-
фективних інститутів. У черговому дослід-
женні «Структура та зміни в економічній іс-
торії» (North D., 1981) Д. Норт здійснює 
спробу розгадати ці загадки і намагається це 
здійснити через уведення в систему інститу-
ціональних факторів ідеологічного чинника. 
Вчений застосовує в дослідженні нове по-
няття «структура», розуміючи під цим термі-
ном поєднання тих характеристик суспіль-
ства, які є базисними його детермінантами. 
Згідно уявлень Д. Норта, структура склада-
ється з політичних й економічних інститутів, 

технології, демографії та ідеології суспіль-
ства. «Постійні економічні зміни, – вказує 
дослідник, – відбувалися не лише з причини 
змін відносних цін, які підкреслюються в  не-
окласичних моделях, але й завдяки ідеологі-
чним поглядам, які постійно еволюціонували 
й приводили індивідів та їх групи до  проти-
лежних уявлень про справедливість свого по-
ложення і до дій, що слідували із них» [6, 

с.58]. Під ідеологією Д. Норт розуміє «сприй-
няття (моделі, теорії), за допомогою яких усі 
люди пояснюють навколишній світ. Як на мі-
крорівні індивідуальних  стосунків, так і на 
макрорівні організаційних ідеологій, що да-
ють інтегральне пояснення минулого й су-
часного, як то комунізм або релігії, теорії ін-
дивідів  забарвлені  нормативним поглядом 
про те, як світ має бути організованим» [7, 

с.35]. Ідеологія формує суб’єктивні картини, 
які втілюються у неформальних правилах і 
можуть перешкоджати реалізації прибутко-
вих можливостей окремих суб’єктів або їх 
груп.  

Пояснивши у такий спосіб існування 
неефективних інститутів, Д. Норт вимуше-
ний був визнати, що «залишилось незрозумі-
лим, чому конкурентні тиски не привели до 
їх знищення? Чому політичні керівники у за-
стійних економіках швидко не наслідують 
політику своїх успішних колег? Як можна 
пояснити суттєво різне функціонування еко-
номік упродовж тривалого часу?» [7, с.16]. В 
книзі «Інститути, інституціональна зміна та 
функціонування економіки», на думку Д. Но-
рта, вдалося дати відповідь на ці запитання. 
Це стало можливим завдяки розмежуванню 
інститутів і організацій, а також дослід-
женню взаємодії між ними. Інститути, визна-
чені як офіційні й неофіційні правила, а та-
кож механізм примусу до їх виконання, ви-
значають можливості в суспільстві. Органі-
зації (самі гравці та їхні стратегії) створю-
ються для того, щоб скористатися такими мо-
жливостями на шляху реалізації свого праг-
нення максимізувати багатство. Саме вони, 
вважає вчений, і є головними рушіями інсти-
туціональних змін. Однак, говорить вчений, 
такі організації не завжди є суспільно          
продуктивними, оскільки їх керівники накла-
дають на інституціональну структуру своє 
бачення світу, сформоване власними уявлен-
нями про нього. Більше того, організаційні 
помилки лідерів можуть бути систематич-
ними з огляду на ідеології, що формують їх 
ставлення до вирішення проблем.   

Якщо у роботах 1973 і 1981 рр.             Д. 
Нортом було розкрито роль, яку відіграють 
у розвитку суспільства зміни відносних цін, 
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то в «Інститутах, інституціональній зміні та 
функціонуванні економіки» він намагається 
дослідити проблему впливу останніх на 
зміну смаків та уподобань людей. Вчений 
доводить, що значні зрушення у структурі 
відносних цін упродовж часу змінюють і ха-
рактер поведінки людей та їхнє обґрунту-
вання того, що становить її норми. Як прик-
лад, наводиться зміна уявлень про рабство у 
США. Дійсно, історичні факти дозволяють 
пересвідчитися, що коли цей тип залежності 
між людьми був головним фактором зрос-
тання прибутковості плантаторів Півдня, 
осуд поневолення однієї людини іншою був 
скоріше моральною нормою, ніж стимулом 
до зміни класової структури суспільства. 
Однак активне запровадження машин у тек-
стильній промисловості та аграрній сфері  
північних штатів різко змінило ситуацію. 
Хронічний дефіцит робочих рук став факто-
ром зростання ціни праці на півночі Аме-
рики. Тому підприємці намагалися замінити 
дорогу робочу силу машинами, зосереди-
вши свої  зусилля на технічному оснащенні 
виробництва. Промислове піднесення Пів-
ночі вимагало різкого розширення внутріш-
нього ринку – товарів, сировини та робочої  
сили. Однак рабовласницький сільськогос-
подарський сектор Півдня з домінуванням 
ручної праці й примітивної агрокультури не 
міг задовольнити потреби зростаючої про-
мисловості    північних штатів. За таких 
умов рабство ставало тормозом на шляху 
максимізації прибутків промисловців, а ідея 
морального осуду рабовласницьких відно-
син все           більше набувала ознак спону-
кання до його викорінення. Отже, зміна 
співвідношення цін праці й капіталу через 
зміну смаків та уподобань людей послугу-
вала джерелом інституціональної зміни.  

Зміну смаків та уподобань як чинника 

інституціональної зміни Д. Норт також 

пов’язав із трансакційними витратами. Вче-

ний показав, що відстоювання своїх поглядів 

завжди пов’язане з витратами. За інституціо-

нальної структури, яка робить такі витрати 

меншими, «ми платимо за свої переконання 

значно меншу ціну. І тоді ідеї, догми, примхи 

та ідеології перетворюються на важливі дже-

рела інституціональної зміни» [7, с.110].     

Цілком зрозуміло, що боротьба за відміну 

рабства у прикладі, наведеному Д. Нортом, 

супроводжувалася значно вищими витра-

тами в історичні періоди, які передували ста-

новленню демократичних інститутів. 

Внісши нові елементи у дослідження 

інституціональних змін (розмежування ін-

ститутів та організацій, представлення сма-

ків та уподобань людей як окремого фактору 

розвитку), Д. Норт розкриває умови, за яких 

зміни відносних цін приводять до інституцій-

ної зміни, а за яких слугують просто джере-

лом перегляду договірних відносин у межах 

існуючих правил. Цей аналіз дослідник про-

водить на основі концепту інституціональної 

рівноваги. Остання представлена «як ситуа-

ція, коли за умов заданої міцності позицій 

гравців у відстоюванні своїх інтересів та су-

купності договірних трансакцій, що станов-

лять загальний економічний обмін, жоден з 

гравців, жоден з гравців не вважатиме вигід-

ним виділяти ресурси на переформування 

угод» [7, с.110].  Д. Норт звертає особливу 

увагу на той факт, що стан інституціональної 

рівноваги зовсім не означає, що всі задово-

лені існуючими правилами. Така ситуація 

свідчить тільки про те, що витрати й вигоди, 

пов’язані із зміною правил гри між договір-

ними сторонами, не можуть її виправдати. 

Отже, якщо зміна відносних цін веде учасни-

ків економічного й політичного обмінів до 

усвідомлення того, що вони могли б значно 

покращити свої позиції за умови зміни пра-

вил, що описують контракт, то вони здій-

снять  спробу його  переглянути. Однак, ос-

кільки контракти спираються на ієрархію 

правил, то перегляд перших може виявитись 

нездійсненним, якщо не переформовувати 

вищий порядок правил або норм поведінки. 

У  такому разі гравці  можуть виділити  ре-

сурси на переформатування правил вищого 

рівня. Якщо ж витрати будуть суттєво пере-

вищувати вигоди від такого перегляду – пра-

вила не будуть змінені і, відповідно, інститу-

ціональної зміни в суспільстві не відбу-

деться.  

У роботі «Розуміння процесу економіч-

них змін»,  написаної у 2005 р.,  Д. Норт по-

вертається до дослідження тієї ролі, яку віді-

грають в інституціональній зміні економіки 

уявлення людей. Вчений виходить  з перед-

умови, що еволюція суспільства спрямову-

ється уявленнями гравців. Вибір здійсню-

ється у світлі цих уявлень з намірами досягти 

результатів, що знижують невизначеність, з 

якою зустрічаються організації, пересліду-
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ючи свої цілі. Тому економічні зміни біль-

шою мірою є свідомим процесом, сформова-

ним уявленнями учасників про наслідки 

своїх дій. Оскільки останні, на думку Д. Но-

рта,  відіграють важливу роль в економічній 

зміні, то він зосереджується на дослідженні 

того, як відбувається формування уявлень і 

уподобань  людей.  Результатом цього  до-

слідження стала теза про те, що останні ма-

ють як генетичне походження, так і є резуль-

татом культурної еволюції.  

Дослідження когнітивних процесів, а 

також того, як змінюються ментальні конс-

трукти людей у ході навчання, привело Д. 

Норта до усвідомлення тієї величезної ролі, 

яку відіграє в еволюції суспільства культура. 

Остання, вказує дослідник, «визначає не 

тільки ефективність суспільства в даний мо-

мент часу, але й те, як вмонтовані в неї     

структури створюють перепони для гравців і 

цим самим вносять свій внесок у процес 

змін» С.9. Саме в аналізованій роботі Д. Норт  

розкриває причину довготривалої інерції ін-

ститутів. Він показує, що домінуючі переко-

нання політичних і економічних гравців, які 

визначають політику, з плином часу вироста-

ють у структуру інститутів, яка визначає еко-

номічну й політичну поведінку. Інституціо-

нальна матриця, яка сформувалася, накладає 

серйозні обмеження на можливості вибору 

для лідерів, які намагаються модернізувати 

існуючі або створити нові інститути для того, 

щоб покращити свої позиції. Ці обмеження 

формують своєрідний «ефект колії», який  

дозволяє певній країні рухатися вперед з 

вкрай обмеженими можливостями.  

Остання книга Д. Норта, яка була напи-

сана у співавторстві з політологом Б. Вален-

стайном та істориком Дж. Уолісом «Насиль-

ство і соціальні порядки: концептуальні       

рамки для інтерпретації письмової історії 

людства» (2009) присвячена розгляду  істо-

ричної траєкторії розвитку через вирішення 

проблеми насильства в різних соціальних по-

рядках, які відрізняються одна від одної сис-

темами переконань, типом організацій, полі-

тичними й економічними  інститутами. До-

слідники знову повертаються до двох еконо-

мічних революцій і показують, що перша, 

Неолітична, поряд із створенням сільського 

господарства заклала основи виникнення   

перших держав, які забезпечували порядок. 

Цей порядок носив характер обмеженого до-

ступу до економічних і політичних ресурсів, 

а тип самої держави тих часів був названий 

природним. За такого порядку завдяки приві-

леям і особливим правам власності еліти ма-

ють можливість вилучення ренти, превалю-

ють персоніфіковані форми взаємодії між 

людьми, а суспільні відносини не відзнача-

ються стабільністю. Друга революція (індус-

тріальна) сприяла становленню в західній 

Європі нового  типу держави  і порядку від-

критого доступу, що базується на ринковому 

механізмі. За такого  порядку доступ  до ре-

сурсів є відкритим, існує безліч незалежних 

від держави організацій, домінують рівність, 

верховенство права, функціонує надійна сис-

тема правових гарантій і свобод. Аналізуючи 

ці типи порядку, дослідники доводять той 

факт, що сприяє економічному зростанню 

виключно порядок відкритого доступу. 

Отже, процвітання країн залежить від того, 

настільки вони можуть просунутися на 

шляху формування останнього через ство-

рення відповідних до нього ефективних ін-

ститутів.  

Висновки. Формування концепції ін-

ституціональних змін Д. Норта відбувалося  

протягом всієї його творчості й було 

пов’язано з  поступовим уведенням в еконо-

мічний аналіз  методологічних підходів, які 

все більшою мірою віддаляли мислителя від 

суто неокласичної парадигми на користь 

міждисциплінарності. Можна умовно виді-

лити три етапи цього процесу. Перший етап 

(60-ті рр. ХХ ст.), на якому дослідник почи-

нає застосовувати елементи інституціональ-

ного аналізу до дослідження економічного 

зростання, пов'язаний з його дослідженнями 

економічної історії європейських країн. До 

цього періоду відносяться роботи: «Джерела 

зміни продуктивності в океанському  судно-

плавстві, 1600–1850», «Інституціональна 

зміна й американське економічне зростання» 

та «Піднесення Західного світу: нова еконо-

мічна історія». Саме в цих роботах було по-

казано визначальну роль інститутів в еконо-

мічному зростанні, які дозволяли скоротити 

трансакційні витрати і, тим самим, підви-

щити ефективність економіки. Другий етап 

(80-90-ті рр. ХХ ст.) – це період, коли Д. Норт 

відмовляється від тези, що інституціональні 

зміни завжди носять прогресивний характер. 
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В роботах «Структура та зміни в економічній 

історії», «Інститути, інституціональна зміна 

та функціонування економіки» вчений пояс-

нює неефективність інституціональних  

структур діяльністю організацій, які намага-

ючись досягти своїх економічних і політич-

них цілей, змінюють інститути відповідно до 

своїх смаків і уподобань, сформованих ідео-

логією. І, нарешті, третій етап (2005–2009 

рр.), до якого відносяться останні роботи Д. 

Норта «Розуміння процесу економічних 

змін» та «Насильство і соціальні порядки: 

концептуальні рамки для інтерпретації пись-

мової історії людства», утверджує розуміння 

визначального впливу культури на процес ін-

ституціональних змін, а також визнання зале-

жності економічного зростання від типу по-

рядку, який встановився в певному  суспіль-

стві.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ       

ЭВОЛЮЦИИ ВЗГЛЯДОВ Д. НОРТА 

А. Н.  Пилипенко, д. э. н., профессор, Национальный технический университет 

«Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. В основу исследования положен системный анализ, 

который в историко-экономических исследованиях позволяет реализовать принцип 

развития и благодаря этому проследить изменения теоретических представлений Д. Норта 

относительно институционального развития экономики. Наряду с этим в процессе 

исследования применялись такие методы, как: сравнения  − при сопоставлении точек 

зрения мыслителя, изложенных в работах разных периодов его творчества; типологизации 

− при выделении этапов развития представлений Д. Норта относительно источников и 

факторов институциональных изменений. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что создание концепции 

институциональных изменений происходило длительное время и было связано с 

постепенным осознанием Д. Нортом многофакторности данного процесса. Показано, как 

эволюционировали взгляды мыслителя в данной предметной области научного поиска − 

от первых попыток применения институционального анализа к решению проблемы 

экономического роста стран к исследованию влияния на социально-экономическое 

развитие культуры и когнитивных процессов. Проанализирован генезис представлений    
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Д. Норта относительно сущности институтов, методологические основы разграничения 

последних с организациями и формирования представлений о главной движущей силе 

институциональных изменений. 

Новизна. Выделены этапы становления и развития представлений Д. Норта 

относительно источников и факторов институциональных изменений общества. 

Продемонстрирован потенциал междисциплинарного анализа в исследовании источников 

и факторов социально-экономического развития общества. 

Практическая значимость. Рассмотрение научного наследия Д. Норта с точки 

зрения эволюции его взглядов на институциональные изменения экономики и общества в 

целом позволяют более основательно оценить его вклад в экономическую науку, а также 

расширить наши представления о детерминантах социально-экономического развития. 

Ключевые слова: неоинституциональная теория, Д. Норт, институты, организации, 

институциональные изменения, социально-экономическое развитие, сдвиги 

относительных цен, идеология, вкусы и предпочтения, технология, влияние культуры на 

эволюцию институтов. 

 

INSTITUTIONAL CHANGES OF THE ECONOMY IN THE CONTEXT OF EVOLUTION 

OF D. NORTH’S VIEWS 

H. M. Pylypenko, D.E., Professor, Dnipro University of Technology 
 

Methods. The study is based on the systematic analysis, which in being used in historical and 

economic research and allows to implement the principle of development and thus trace the changes 

of theoretical ideas of D. North regarding the institutional development of the economy. Along with 

this, such methods were used in the process of research: comparison – while comparing the views of 

the scholar, which are presented in the works of different periods of his work; typology – while 

identifying the stages of development of D. North’s ideas about sources and factors of institutional 

changes.  

Results. It was found that the formation of the concept of institutional changes took a long time 

and could be explained by D. North’s gradual awareness of the multifactorial nature of this process. 

It is shown how the views of the scholar evolved in this subject area of scientific research – from the 

first attempts to apply institutional analysis to the process of solving the problem of economic growth 

of countries up to studying the impact on socio-economic development of culture and cognitive 

processes. Both the genesis of D. North’s ideas about the essence of institutions, methodological 

principles of distinguishing them from organizations, and the formation of ideas about the main 

driving force of institutional changes are analyzed.  

Novelty. The stages of formation and development of D. North’s ideas about the sources and 

factors of institutional changes in society are pointed out. The potential of interdisciplinary analysis 

in the process of studying the sources and factors of socio-economic development of society is 

demonstrated. 

Practical value. Consideration of D. North’s scientific heritage in terms of evolution of his 

views regarding institutional changes of economy and society as a whole allows us to more widely 

appreciate his contribution into economics, as well as expand our understanding about the 

determinants of socio-economic development.  

Keywords: neo-institutional theory, D. North, institutions, organizations, institutional changes, 

socio-economic development, shifts in relative prices, ideology, tastes and preferences, technology, 

influence of culture on the evolution of institutions.
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КІБЕРБЕЗПЕКА ТА СТАНОВЛЕННЯ  

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

 

Ю. В. Кіндзерський, д. е. н, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», vkpp@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-4432-6526 

 

Методологія дослідження. Методологічною основою дослідження стали загально-на-

укові та спеціальні методи пізнання процесів і явищ цифрової трансформації економіки: ста-

тистичні методи – для обробки даних при оцінці рівня цифрової трансформації економіки; 

експертних оцінок – для визначення факторів впливу на розвиток цифрової економіки; коре-

ляційного аналізу – при встановленні взаємозв’язку між детермінантами та масштабами циф-

ровізації економіки. 

Результати. Розкрито значення кібербезпеки у формуванні цифрової економіки. Про-

аналізовано рівень готовності країн до захисту даних у кіберпросторі за «Глобальним індексом 

кібербезпеки» (Global Cybersecurity Index, GCI) та «Національним індексом кібербезпеки» 

(National Cyber Security Index, NCSI), розкрито особливості їх складових. Акцентовано увагу 

на оцінці впливу кібербезпеки на рівень розвитку цифрової економіки. Виявлено проблему 

волатильності взаємозв’язку між кібербезпекою та рівнем цифрового розвитку крізь призму 

показників розвитку ІКТ і мережевої готовності. Виявлено, що підвищення рівня кібербезпеки 

неминуче веде до прискорення розвитку цифрової економіки і відповідного зростання загаль-

ного добробуту. Запропоновано спрямовувати зусилля держави на розробку й впровадження 

дієвих систем кібербезпеки державного і корпоративного управління, на проведення наукових 

досліджень з розроблення засобів кіберзахисту в правовому, організаційному і технічному ас-

пектах, на започаткування інформаційних і навчальних кампаній  щодо підвищення  обізна-

ності та формування  навичок діяльності  у сфері кібербезпеки. 

Новизна. Встановлено взаємозв’язок між рівнями безпеки кіберпростору та цифрового 

розвитку. Показано, що підвищення рівня кібербезпеки є необхідною, проте недостатньою 

умовою для більш активного використання інформаційно-комунікаційних технологій та при-

скорення темпів розвитку цифрової економіки. 

Практична значущість. Результати дозволяють більш гнучко підійти до формування 

параметрів політики держави щодо безпеки кіберпростору. 

Ключові слова: цифрова економіка, кібербезпека, кіберпростір, великі дані, хмарні об-

числення, інтернет речей, фішинг. 

 
Постановка проблеми. Цифрові тех-

нології дозволяють підвищити ефективність 

створення суспільного продукту і задово-

лення потреб людини через збалансування і 

стійке використання  виробничих,  техноло-

гічних, трудових, інтелектуальних, фінансо-

вих та природних ресурсів, фізичної та інно-

ваційної інфраструктури, що є передумовою 

для виникнення принципово нового укладу 

життя суспільства – «цифрової економіки» 

[1]. Її ключові технології, – «Великі дані» 

(«Big data»), «Хмарні обчислення» («Cloud 

computing») та «Інтернет речей» («Internet of 

Things»), – дозволяють збирати, зберігати, 

обробляти і аналізувати великі масиви даних 

різного походження, повноти і характеру для 

подальшої оптимізації бізнес-процесів,   

швидкого  ухвалення  оперативних і страте-

гічних рішень окремих компаній і цілих 

країн, гнучкого і адекватного реагування на 

кон’юнктурні  зміни  і  запити  ринку  при  

одночасному зменшенні впливу суб’єктив-

ного людського фактору в процеси управ-

ління і ухвалення рішень в  будь-якій  сфері  
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господарської діяльності і суспільного життя 

[2].  

Проте, поряд із перевагами цифровіза-

ція утворює ряд кіберзагроз для діяльності 

країн, компаній і окремих громадян.  Вико-

ристання ІК-технологій для несанкціонова-

ного заволодіння даними юридичних і фізич-

них осіб сторонніми суб’єктами може на-

нести значної шкоди  господарській  діяль-

ності – вивести з ладу системи управління 

компаній, незаконно позбавити їх майна і   

коштів, заблокувати виробничий процес, па-

ралізувати економіку загалом (якщо йдеться 

про незаконне зовнішнє втручання у роботу 

стратегічних об’єктів виробництва та інфра-

структури), тощо. Що стосується, наприклад 

України, то Рада національної безпеки і обо-

рони нашої держави заявила, що у 2020 році 

в країні було виявлено понад один мільйон 

кіберзагроз. Найчастіше жертвами хакерів 

стають  приватні  підприємства.  Кіберзло-

чинці активно використовують спроби мере-

жевого сканування, мережеві атаки приклад-

ного рівня, спроби WEB-атак, фішинг, 

DDoS-атаки, поширення шкідливого програ-

много забезпечення та інше [14]. Вони полю-

ють за різними даними. Одні націлені       

вкрасти особисту закриту інформацію ком-

панії; інші прагнуть привласнити її гроші. 

Водночас суть кібератаки переважно зво-

диться до отримання неправомірної фінансо-

вої вигоди або відразу – шляхом крадіжки 

грошей підприємства/клієнта, або через ви-

крадення інформації, яка становитиме комп-

ромат на компанію, що дозволить за допомо-

гою шантажу отримати від неї фінансову ви-

нагороду. 

Подібним загрозам піддаються усі без 

виключення країни світу, а проблема кібер-

безпеки набуває неабиякої гостроти і важли-

вості. Про це свідчить невпинне зростання 

розміру світового ринку кібербезпеки, який у 

2020 р. оцінювався у розмірі 173 млрд дол., а 

до 2026 р. очікується його збільшення мало 

не вдвічі – до 270 млрд дол. [14]. З цього слі-

дує, що подальший розвиток цифрової еко-

номіки і отримання людством її переваг не-

розривно пов’язаний із одночасною розбудо-

вою відповідних систем кібербезпеки.. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Вивченню важливості забезпечення кі-

бербезпеки для розвитку цифрової економіки 

в країні присвячено ряд зарубіжних дослід-

жень. В них зокрема відзначається, що необ-

хідною умовою успішного розвитку цифро-

вої економіки є забезпечення надійного циф-

рового простору, досягнення якого можливе 

за умови вдосконалення відповідного зако-

нодавства і політики у сфері кібербезпеки 

[3], доводиться факт, що  кіберзагрози упо-

вільнюють темпи розвитку цифрової еконо-

міки [4]. Дослідження британської аудитор-

ської компанії «Ernst & Young» [15] виявило 

серйозні прогалини у сфері кібербезпеки на 

рівні компаній по всьому світу, пов’язані як з 

недостатнім  усвідомленням її  значення ке-

рівництвом, так і з відсутністю достатньо 

ефективних організаційних і технічних засо-

бів протидії кіберзагрозам. 

Окремі аспекти зазначеної проблем до-

сліджувались такими вітчизняними науков-

цями, як О. Баранов [5], М. Гончар [6], М. 

Грановський [7], І. Грабар, Р. Грищук, К. Мо-

лодецька [8], В. Дудикевич, Г. Микитин, А. 

Ребець[9], О. Ткаченко, К. Ткаченко [10], І. 

Яковів [11] та інші. Проте їх дослідження 

здебільшого зосереджені на сфері правового 

регулювання та формування системи інфор-

маційної безпеки України, тоді як малови-

вченими залишились питання впливу кібер-

безпеки на формування та розвиток цифрової 

економіки. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є визначення взаємозв'язку між кібер-

безпекою та рівнем розвитку цифрової еко-

номіки для формулювання рекомендацій 

щодо політики цифровізації.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Однією з ключових проблем станов-

лення цифрової економіки, у якій інформація 

стає ключовим ресурсом, є забезпечення кі-

бербезпеки. В узагальненому вигляді під кі-

бербезпекою розуміють сукупність спеціаль-

них правових, організаційних, і технічних за-

ходів, реалізація яких дозволяє забезпечити 

захист інформаційних комп’ютерних систем, 

мереж і різних програмних  додатків від  кі-

бернетичних атак зловмисників. Такі атаки 

здатні завдати значних матеріальних збитків 

як підприємствам, через втрату коштів, акти-

вів або розкриття важливої конфіденційної 

інформації, так і державі – спровокувати тех-

ногенні катастрофи, спричинити збитки для 
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цивільної, фінансової,  енергетичної  та вій-

ськової інфраструктури (табл. 1). З поширен-

ням цифровізації і комп’ютеризації як у ви-

робництві, так і у побуті, масштаби кіберза-

гроз зростатимуть пропорційно розширенню 

спектру продуктів і послуг, у яких застосову-

ються інформаційні технології, та кількості 

їх споживачів. Уже сьогодні, за експертними 

оцінками, у світі налічується близько шести 

тисяч тіньових ринків, де продають 45 тис. 

продуктів або послуг для здійснення  кібер-

злочинів, а найшвидше зростаючим ринком у 

цій сфері є ринок послуг зі зламу комп’ютер-

них систем [16].  

Таблиця 1 

ТОП-10 найбільш цінних для зловмисників типів даних 

та найбільш актуальних для компаній кіберзагроз у світі, 2018–2019 р., 

відсотків у загальній кількості 
 

 Типи даних, 

цінні для зловмисників 

% 
Кіберзагрози для компаній 

% 

1 Клієнтська інформація 17 Фішинг 22 

2 Фінансова інформація 12 Шкідливе ПЗ 20 

3 Стратегічні плани 12 Кібератаки з метою дезорганізації 

діяльності 

13 

4 Інформація про вище керівництво 11 Кібератаки з метою викрадення 

коштів 

12 

5 Паролі клієнтів 11 Шахрайство 10 

6 Результати НДДКР  9 Кібератаки з метою викрадення 

об’єктів інтелектуальної власності 

8 

7 Інформація про угоди злиття та по-

глинання 

8 Спам 6 

8 Об’єкти інтелектуальної власності 6 Атаки зсередини організації  5 

9 Незапатентована інтелектуальна 

власність 

5 Стихійні лиха 2 

10 Інформація про постачальників 5 Шпіонаж 2 
Джерело: [15, с. 9]. 

 

З огляду на зазначене гарантування кі-

бербезпеки є актуальним завданням для дер-

жави і бізнесу, а розробка адекватних заходів 

протидії подібним викликам і загрозам ста-

ють важливим напрямом науково-технічного 

прогресу і державної політики. 

Для моніторингу та порівняльної       

оцінки ступеня готовності країн до захисту 

даних в кіберпросторі використовуються 

«Глобальний індекс кібербезпеки» (Global 

Cybersecurity Index, GCI) та «Національний 

індекс кібербезпеки» (National Cyber Security 

Index, NCSI). Ці індекси оцінюють ризики 

для корпоративної, промислової та урядової 

інформаційної інфраструктури від кіберза-

гроз. У формуванні Індексу NCSI урахову-

ють такі ключові кіберзагрози як втручання в 

систему електронних послуг (послуги недо-

ступні), порушення цілісності даних (несанк-

ціоноване внесення змін), порушення конфі-

денційності даних (оприлюднення таємниці). 

Ці загрози впливають на нормальне функціо-

нування національних комп’ютерних інфор-

маційних систем електронних послуг, блоку-

вання надання яких може спричинити колапс 

в економіці і державному управлінні. 

Рейтинг NCSI будується на вимірю-

ванні тих аспектів кібербезпеки, що відобра-

жені в урядових рішеннях і стосуються спе-

ціальних законодавчих і нормативно-право-

вих актів, наявності і розвиненості спеціаль-

них інституцій з протидії загрозам, організа-

ції співпраці між різними суб’єктами щодо 

протидії загрозам, наявності відповідних    

технологічних можливостей і програмного 

забезпечення тощо. Такий підхід дозволяє 

отримати чітку верифіковану основу для 

складання індексу і є його відмінною рисою. 

Глобальний індекс кібербезпеки 

(Global Cybersecurity Index, GCI) розробле-

ний Міжнародним союзом електрозв'язку 

(International Telecommunication Union (ITU)) 
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[12]. Він вибудовується на основі відповідей 

експертів щодо стану безпеки кіберпростору 

у розрізі законодавчої, технічної та організа-

ційної складових, а також оцінювання мож-

ливостей підвищення їх потенціалу та взає-

модії (табл. 2). 

Таблиця 2 

Структура формування Глобального індексу кібербезпеки (GCI) 

 

Складові Зміст складових 

Законодавство 
Законодавство з кіберзлочинності; регулювання кібербезпеки; зако-

нодавче обмеження спаму 

Технічне 

забезпечення 

CERT / CIRT / CSIRT*; структура застосовуваних стандартів; органи 

стандартизації; технічні механізми і можливості, що застосовуються 

для боротьби зі спамом; використання хмари для забезпечення кібе-

рбезпеки; механізми захисту дітей від негативної інформації в Інте-

рнеті 

Організаційна 

складова 

Національна стратегія кібербезпеки; відповідальні органи; показ-

ники кібербезпеки 

Підвищення 

потенціалу 

Кампанії з інформування громадськості; структура для сертифікації 

та акредитації фахівців  з  кібербезпеки; професійні  тренувальні ку-

рси з кібербезпеки; освітні програми або академічні      курси з кібе-

рбезпеки; програми наукових досліджень і розробок в галузі кібер-

безпеки тощо 

Кооперація 

Двосторонні угоди; багатосторонні угоди; участь в міжнародних 

асоціаціях;  державно-приватне  партнерство; міжвідомче /внутріш-

ньовідомче партнерство тощо 
* CERT - Computer Emergency Response Team; CIRT - Computer Incident Response Team; CSIRT - Computer Security 

Incident Response Team. Джерело: [12]. 

 

Аналіз індексу дозволяє зробити висно-

вок, що законодавча база є ключовою у забез-

печенні кібербезпеки. Юридичний контекст 

оцінюється на основі кількості правових ін-

ститутів і структур, відповідальних за кібер-

безпеку. Забезпечення останньої неможливо 

здійснити без відповідних технічних навичок 

для виявлення кібератак і реагування на них. 

Для забезпечення ефективного функціону-

вання системи кібербезпеки важливими еле-

ментами є: наявність національної стратегії; 

моделі управління, адекватної рівню вирішу-

ваних завдань; органів нагляду, укомплекто-

ваних відповідними фахівцями. Все це стано-

вить основу організаційної складової кібер-

безпеки на національному рівні. Можливості 

підвищення потенціалу і рівня кібербезпеки 

оцінюються за кількістю досліджень і розро-

бок в даній сфері, наявністю освітніх  і нав-

чальних програм, а також сертифікованих 

фахівців та установ державного сектора. Для 

забезпечення ефективності в боротьбі  із кі-

берзлочинністю необхідною умовою є роз-

ширення співпраці на національному та між-

народному рівні, яка оцінюється за кількістю 

партнерств з обміну інформацією. 

Рівень цифрового розвитку (Digital 

Development Level – DDL) розраховується за 

Індексом розвитку ІКТ (ІDІ) та Індексом ме-

режевої готовності (NRI). Індекс розвитку 

ІКТ (IDI) визначається за показниками роз-

виненості інфраструктури інформаційних  

технологій. Він  призначений  для  моніто-

рингу розвитку ІТ у країнах, їх позиціону-

вання на світовому ринку ІТ і має три субін-

декси: доступ, використання, навички [13, 

с.261]. Індекс мережевої готовності склада-

ється з чотирьох субіндексів, які оцінюють 

середовище для розвитку ІТ, готовність сус-

пільства до використання ІТ, їх фактичне ви-

користання державою, бізнесом, населенням 

та наслідки, які ІТ породжують в економіці  

та суспільстві. Перші три субіндекси – це 

драйвери зростання, які формують переду-

мови для четвертого субіндексу – впливу ІТ 

на економіку. 

При порівнянні країн за відповідними 

індексами цифрового розвитку та кібербез-

пеки, взаємозв’язок між останніми стає оче-

видним (табл. 3).  
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Таблиця 3 

Рейтинг країн за індексами кібербезпеки та розвитку цифрової економіки 
 

Національний індекс кібербез-

пеки, 2019 
Глобальний індекс кібербезпеки, 2018 

Рівень цифрового розвитку  

(DDL)*, 2019 

Рейтинг Країна Оцінка Рейтинг Країна Оцінка Країна Оцінка 

1 Греція 96,10 1 Велика Британія 93,1 Швейцарія 85,13 

2 
Чеська Рес-

публіка  
92,21 2 США 92,6 

Республіка Ко-

рея 
84,25 

3 Естонія 90,91 3 Франція 91,8 Ісландія 84,19 

4 Литва 88,31 4 Литва 90,8 Великобританія 83,96 

5 Іспанія 88,31 5 Естонія 90,5 Нідерланди 83,88 

6 Бельгія 85,71 6 Сінгапур 89,8 Норвегія 83,78 

7 Словаччина 83,12 7 Іспанія 89,6 Данія 83,55 

8 Хорватія 83,12 8 Малайзія 89,3 Швеція 83,48 

9 Франція 83,12 9 Норвегія 89,2 Сінгапур 83,11 

10 Фінляндія 81,82 10 Австралія 89,2 Люксембург 83,06 

11 Данія 81,82 11 Люксембург 89,0 США 82,33 

12 Нідерланди  81,82 12 Нідерланди 88,5 Фінляндія 82,26 

13 
Сінгапур 80,52 13 

Саудівська Ара-

вія 
88,1 Японія 82,15 

14 Німеччина 80,52 14 Японія 88,0 Німеччина 81,95 

15 США 79,22 15 Республіка Корея 87,3 Нова Зеландія 80,94 

…   … …    

29 Україна 63,64 54 Україна 66,1 Україна 58,10 

*Примітка: DDL – середній відсоток, отриманий країною від максимального значення обох індексів. 

Джерело: https://ncsi.ega.ee/compare/ 

 

Відповідно до рейтингу NCSI-2019 Ук-

раїна посіла 29 позицію. Серед сильних сто-

рін нашої країни було відзначено серйозні 

напрацювання у сфері запровадження полі-

тики кібербезпеки, захисту персональних да-

них і боротьби з кіберзлочинністю. Проте 

слабкими залишаються позиції управління 

інцидентами та кіберкризами, захисту елект-

ронних сервісів, аналізу та інформування 

громадськості про кіберзагрози. Наші сусіди, 

– окремі країни пострадянського простору, – 

мають кращі позиції у рейтингу ніж Україна. 

Зокрема у першу десятку лідерів увійшли Че-

ська республіка (2), Естонія (3) та Литва (4).  

Лідером рейтингу Глобального індексу 

кібербезпеки у 2018 році стала Велика Брита-

нія, другу сходинку посіли США, третю – 

Франція. Україна опинилась у шостій десятці 

країн, посівши 54 місце. Водночас і такий ре-

зультат для нашої держави є  прогресом, 

оскільки у попередні роки ми мали значно 

нижчі позиції, а поліпшення рейтингу зумов-

лене наполегливою роботою держави щодо 

створення системи адекватного реагування 

на комп’ютерні надзвичайні події та подо-

лання наслідків кібератак на критично важ-

ливу інформаційну інфраструктуру. Зокрема 

був створений відповідний спеціалізований 

підрозділ – CERT-UA – команда реагування 

на комп'ютерні надзвичайні події України у 

вигляді спеціалізованого структурного під-

розділу Державного центру кіберзахисту 

Державної служби спеціального зв'язку та за-

хисту інформації України. Він допомагає 

усунути загрози безпеці приватного сектору 

України та іноземних партнерів. Відповідно 

до закону «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України», прийнятого у 2017 

році, CERT-UA та Центр  реагування  на кі-

берзлочини координують заходи оператив-

ного реагування на кібератаки, а також конт-

ролюють впровадження контрзаходів, що пе-

редбачають мінімізацію уразливості систем 

зв’язку. Україна бере участь у роботі Агент-

ства ЄС з кібербезпеки, Європейського     

центру з досліджень і компетенції в сфері кі-

бербезпеки, а також у навчаннях із реалізації 

Спільної оперативної схеми реагування ЄС і 

держав-членів на кібератаки. 
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Головними гравцями світового ринку 

інформаційних технологій відповідно до Ін-

дексу розвитку ІКТ (ІDІ) та Індексу мереже-

вої готовності (NRI) у 2019 році є країни Пів-

денно-Східної Азії (Сінгапур і Японія), євро-

пейські країни (Фінляндія, Швеція, Норвегія, 

Нідерланди, Швейцарія, Велика Британія та 

Люксембург), а також США. Їх економікам 

притаманний високий рівень цифрового роз-

витку. Україна за Індексом розвитку ІКТ 

(ICT Development Index) відповідно до Звіту 

Міжнародного союзу електрозв’язку «Вимі-

рювання інформаційного суспільства 2019» 

посіла 79 місце зі 176 країн, а за Індексом ме-

режевої готовності (NRI) – 64 місце. Однією 

із причин невисокого місця України в зазна-

чених рейтингах є нерівномірність розвитку 

та впровадження ІКТ в різних сферах госпо-

дарювання та регіонах. 

З огляду на зазначене, можна припус-

тити, що забезпечення безпеки в кіберпрос-

торі сприятиме підвищенню рівня цифрового 

розвитку в країнах. Проведення відповідного 

кореляційно-регресійного моделювання 

зв’язку між національним індексом кібербез-

пеки та комплексним показником рівня циф-

рового розвитку за даними 70 країн у 2019 р. 

таке припущення підтверджує (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Зв’язок між національним індексом кібербезпеки  

та рівнем цифрового розвитку країн у 2019 р. 
 

Джерело: розрахунок автора за даними: https://ncsi.ega.ee/compare/. 

 

Аналіз засвідчив високу тісноту зв’язку 

(за шкалою Чеддока) між досліджуваними 

показниками із значенням множинного кое-

фіцієнта кореляції 0,7469. Разом з тим, R-ква-

драт, величина якого менше 0,6, вказує на те, 

що точність апроксимації недостатня і мо-

дель вимагає введення нових незалежних 

змінних. Тобто, можна говорити, що підви-

щення рівня  кібербезпеки не  завжди  є до-

статнім для забезпечення розвитку цифрової 

економіки. Якщо згрупувати країни за рівнем 

розвитку, то виявляється, що в розвинених 

країнах рівень кібербезпеки і рівень цифро-

вого розвитку вище, ніж в країнах, що розви-

ваються. Водночас, останні демонструють, 

що підвищення рівня кібербезпеки позити-

вно впливає на розвиток цифрової еконо-

міки, тоді як відносно перших такий взаємо-

зв'язок дещо слабший. 

Висновки. Розвиток цифрової еконо-

міки неможливий без посилення кібербез-

пеки як на рівні держави, так і на рівні окре-

мих суб’єктів. Усвідомлення державою і біз-

несом кібернетичних загроз та їх наслідків не 

набуло достатньої важливості, а тому часто 

сприймається як дещо другорядне. Однак, 

результати аналізу свідчать, що існує тісний 

зв’язок між рівнями кібербезпеки та цифро-

вого розвитку: підвищення першої неминуче 

веде до прискорення другого і, як наслідок,  

зростання добробуту. Тому кібербезпека  по-

винна  посісти чільне місце у загальній стра-

y = 0,6202x + 26,967

R² = 0,5542
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тегії розвитку держави і кожної окремо взя-

тої компанії. Необхідною є розробка  окремої 

стратегії і програми безпеки для усієї бізнес-

екосистеми країни і державного управління. 

Держава спільно з бізнесом має докласти зу-

силь для розробки і впровадження дієвих си-

стем кібербезпеки державного і корпоратив-

ного управління, проводити наукові дослід-

ження з розробки засобів кіберзахисту в пра-

вовому, організаційному і технічному аспек-

тах, розпочати інформаційні та навчальні ка-

мпанії щодо підвищення обізнаності й нави-

чок у сфері кібербезпеки для державних слу-

жбовців, персоналу компаній, рядових гро-

мадян. Водночас, слід ураховувати, що само 

по собі підвищення рівня кібербезпеки не 

завжди є достатнім для забезпечення розви-

тку цифрової економіки, оскільки він зале-

жить і від інших факторів, таких як загальний 

рівень економічного, технологічного і соці-

ального розвитку країни, її положення у сві-

товій економіці, ефективності державного 

управління, рівня захищеності прав власно-

сті. Останній має бути висхідним у форму-

ванні державної стратегії кібербезпеки і по-

дальшого розвитку цифрової економіки, 

оскільки усі без виключення кіберзлочини 

пов’язані із несанкціонованим перерозподі-

лом цих прав. Для України їх захист стано-

вить проблему, оскільки держава у силу її ін-

ституційних особливостей, сама доволі часто 

(в особі своїх корумпованих представників в 

органах державного управління, правоохо-

ронній і судовій системах) виступає основ-

ним порушником цих прав як щодо бізнесу, 

так і громадян, а кіберзлочинц  часто стають 

лише інструментом в руках представників 

влади у незаконному перерозподілі власності 

шляхом використання сучасних інформа-

ційно-комунікаційні технологій. 
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И СТАНОВЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОСВЯЗИ 

Ю. В. Киндзерский, д. э. н., ведущий научный сотрудник ГУ «Институт экономики и  

прогнозирования НАН Украины» 

 

Методология исследования. Методологической основой исследования стали обще-

научные и специальные методы познания процессов и явлений цифровой трансформации эко-

номики: статистические методы – для обработки данных при оценке уровня цифровой транс-

формации экономики; экспертных оценок – для определения факторов влияния на развитие 

цифровой экономики; корреляционного анализа – при установлении взаимосвязи между де-

терминантами и масштабом цифровизации экономики. 

Результаты. Раскрыто значение кибербезопасности в формировании цифровой эконо-

мики. Проанализирован уровень готовности стран к защите данных в киберпространстве по 

«Глобальному индексу кибербезопасности» (Global Cybersecurity Index, GCI) и «Националь-

ному индексу кибербезопасности» (National Cyber Security Index, NCSI), раскрыты особенно-

сти их составляющих. Акцентировано внимание на оценке влияния кибербезопасности на уро-

вень развития цифровой экономики. Обнаружена проблема волатильности взаимосвязи между 
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кибербезопасностью и уровнем цифрового развития сквозь призму показателей развития ИКТ 

и сетевой готовности. Выявлено, что повышение уровня кибербезопасности неизбежно ведет 

к ускорению развития цифровой экономики и соответствующего роста общего благосостоя-

ния. Предложено направлять усилия государства на разработку и внедрение действенных си-

стем кибербезопасности государственного и корпоративного управления, на проведения науч-

ных исследований по разработке средств киберзащиты в правовом, организационном и техни-

ческом аспектах, на организацию информационных и учебных кампаний по повышению осве-

домленности и формированию навыков деятельности в области кибербезопасности. 

Новизна. Установлена взаимосвязь между уровнями безопасности киберпространства 

и цифрового развития. Показано, что повышение уровня кибербезопасности является необхо-

димым, но недостаточным условием для более активного использования информационно-ком-

муникационных технологий и ускорения темпов развития цифровой экономики. 

Практическая значимость. Результаты позволяют более гибко подойти к формирова-

нию параметров политики государства по безопасности киберпространства. 

Ключевые слова: цифровая экономика, кибербезопасность, киберпространство, боль-

шие данные, облачные вычисления, интернет вещей, фишинг. 

 

CYBERSECURITY AND BECOMING OF THE DIGITAL ECONOMY:  

PROBLEMS OF INTERCONNECTION 

Yu. V. Kindzerskyi, D.E., Leading Researcher, Institute for Economics 

 and Forecasting of the NAS of Ukraine 

 

Methods. The methodological basis of the study includes general scientific and specific meth-

ods of understanding the processes and phenomena of digital economic transformation: statistical 

methods – for data processing in assessing the level of digital economic transformation; expert as-

sessments – for determining factors influencing the digital economy; correlation analysis – in estab-

lishing the relationship between the determinants and the scale of digitalization of the economy, etc. 

Results. The importance of cybersecurity in the formation of the digital economy is revealed. 

The level of readiness of countries to protect data in cyberspace according to the Global Cybersecurity 

Index (GCI) and the National Cyber Security Index (NCSI) is analyzed, and the specifics of their 

content are revealed. The emphasis is on assessing the impact of cybersecurity on the level of devel-

opment of the digital economy. The problem of volatility of the relationship between cybersecurity 

and the level of digital development is identified through the prism of indicators of ICT development 

and network readiness. It is concluded that increasing the level of cybersecurity inevitably leads to 

accelerated development of the digital economy and a corresponding increase in overall welfare. It is 

proposed to focus the state's efforts on the development and implementation of effective cybersecurity 

systems of public and corporate governance, research on the development of cybersecurity in legal, 

organizational, and technical aspects, conducting information and training campaigns to raise public 

awareness and skills in the field of cybersecurity. 

Novelty. The relationship between cyberspace security and digital development has been es-

tablished. It is shown that increasing the level of cybersecurity is a necessary but insufficient condi-

tion for more active use of information and communication technologies and acceleration of the pace 

of development of the digital economy. 

Practical value. The results allow a more flexible approach to the formation of the parameters 

of state policy on cybersecurity. 

Keywords: Digital economy, cybersecurity, cyberspace, Big data, cloud computing, Internet 

of Things, phishing. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ: ІНДЕТЕРМІНІСТСЬКИЙ  

ПОГЛЯД 

 

О. М. Грабчук, д. е. н., доцент, Національна металургійна академія України, 

OGrabchuk@i.ua, orcid.org/0000-0001-8711-864Х 

 

Методологія дослідження. Основою побудови методології  дослідження був  синерге-

тичний підхід. У процесі дослідження застосовувалися загальні та конкретні наукові методи, 

а саме: абстрагування − для виявлення гносеологічних властивостей прогнозування рівня ін-

фляції з позицій індетерміністської парадигми наукового мислення; імовірнісного аналізу − 

для визначення форми розподілу та щільності імовірності значення індексів інфляції, при      

розрахунку їх ентропійності; R/S-аналізу − для розрахунку розмірності динаміки індексів цін 

та визначення її фракталоподібності. 
Результати. Виявлено, що динаміка значної кількості щомісячних індексів цін в Україні 

за період 2003-2020 рр. не має персистентного характеру. Для цих індексів цін не вдалося   

сформувати прогнозних часових залежностей будь-якого виду з достатнім рівнем достовір-

ності. Розраховано показник Херста для індексів цін виробників промислової продукції (в ці-

лому за промисловістю, за видобувною промисловістю, за металургійною промисловістю), ін-

дексу цін виробників сільськогосподарської продукції, індексу споживчих цін та визначено 

топологічну розмірність їхньої динаміки. Доведено, що динаміка зазначених індексів цін має 

фракталоподібний характер та відповідає стохастичним  фракталам. На основі  отриманої то-

пологічної розмірності сформовано п’ять масштабів фракталів динаміки індексів цін. Визна-

чено форму функції щільності ймовірності для кожного індексу цін з достатньо високим рів-

нем достовірності та розраховано рівень ентропії та виробництва ентропії у кожному фракталі 

динаміки (в цілому за фракталом та середньомісячно). Емпірично доведено, що середньоміся-

чне виробництво ентропії зменшується із зростанням масштабу фракталу. Підтверджено, що 

період загострення кризових явищ співпадає з від’ємним виробництвом ентропії у фракталах 

динаміки індексів цін. На основі отриманих вище результатів зроблено прогноз щодо дисипа-

ції / зростання ентропійності процесів формування цін у майбутньому. 

Новизна. Вперше запропоновано та підтверджено гіпотезу щодо дуального характеру 

динаміки інфляційних процесів в Україні у період 2003-2020 рр. (детермінованих та індетер-

мінованих водночас), яку підтверджено інструментами R/S-аналізу та імовірнісного аналізу, 

що дає змогу сформувати теоретичне підґрунтя для якісного прогнозу процесів формування 

цін в окремих сферах господарської діяльності з тривалими часовими горизонтами.  

Практична значущість. Отримані результати сприятимуть удосконаленню процесів 

прогнозування рівня інфляції в Україні і можуть бути використані для формування довгостро-

кових прогнозів динаміки індексів цін.  

Ключові слова: інфляція, індекси цін, фракталоподібність динаміки, показник Херста, 

персистентність динаміки індексів цін, топологічна розмірність, фрактальна розмірність, мас-

штаб фракталу динаміки індексів цін, ентропія динаміки, виробництво ентропії.  
 

Постановка проблеми. Визначення 

майбутнього рівня цін є одним із важливих 

науково-практичних завдань економічної на-

уки. Інфляцію розглядають часто як узагаль-

нюючу характеристику стану національної 

економіки в цілому та окремих її компонен-

тів. Коливання рівня цін є невід’ємною час-

тиною циклічності соціально-економічних 

процесів.  Водночас  їх  врахування  є  важ-

ливим  як  для  фінансового  планування  та  
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прогнозування на макрорівні (наприклад, для 

складання бюджетної резолюції), так і для 

визначення тактики економічної поведінки 

різних економічних агентів. Особливо значу-

щим є визначення прогнозних індексів цін 

для формування монетарної політики дер-

жави, забезпечення її фінансової безпеки та 

розробки бюджетної стратегії. Зазначене тим 

більш важливе для України, економіка якої 

перебуває у кризовому стані чи не з 1996 

року, за виключенням коротких та нестабіль-

них періодів економічного зростання. Визна-

чають різні причини настання кризи в Укра-

їні: розрив звичних господарчих зв’язків, 

зміну галузевої структури економіки, транс-

формацію інституційних засад суспільства 

тощо. Але основні засади настання та погли-

блення криз залишаються сталими − падіння 

обсягів виробництва ВВП на фоні реалізації 

системних ризиків та загроз. Оскільки такі 

ризики та загрози носять якісний характер, то 

прогнозування рівня інфляції перетворю-

ється у ще більш складне наукове завдання. 

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Зважаючи на актуальність визначення 

прогнозного рівня інфляції, існує значна      

кількість наукових публікацій даного на-

пряму. Наукові доробки присвячено як тео-

ретичним засадам розуміння інфляції, її вза-

ємозв’язку з основними   параметрами  роз-

витку економіки, так і особливостям кількіс-

ної оцінки інфляції та прогнозуванню. Зок-

рема серед зарубіжних  науковців вже  класи-

чними в цій сфері стали праці Ф. Гольцмана, 

Дж. М. Кейнса, П. Лайдера, Р. Манделла, 

М. Паркіна, Д. Ренсона, М. Фрідмена, 

Г. Фріша, Ф. Хайєка та ін.  

Українські науковці-економісти також 

пильну увагу приділяли проблемі теоретико-

методологічного забезпечення прогнозу-

вання рівня інфляції. Переважна більшість 

праць виходить з гіпотези інфляції як детер-

мінованої закономірностями розвитку еконо-

міки в цілому, що цілком відповідає детермі-

ністській парадигмі наукового мислення. 

Відповідно серед прогнозних моделей домі-

нують факторні моделі прогнозування рівня 

інфляції. Наприклад, у праці В. Мирончука 

та Ю. Чубари [1, с.162] серед детермінант, 

що обумовлюють  рівень  інфляції − вироб-

ництво ВВП, дефіцит державного бюджету, 

зовнішній борг України, рівень безробіття, 

доходи населення, золотовалютні резерви 

НБУ, облікова ставка НБУ, курсові коли-

вання UAH/USD. У іншій праці (І. Пістунов, 

К. Удовицька [2, с.1061]) до таких детермі-

нант зараховують ВВП, грошові агрегати М0 

та М2, девальвацію гривні, чистий внутріш-

ній кредит НБУ, обсяг нарахованої та неви-

плаченої заробітної плати, дефлятор ВВП. 

Зовсім спрощено інтерпретують фактори, які 

впливають на інфляцію, М. Аверкіна та 

Д. Каток [3], зараховуючи до них грошовий 

агрегат М3, ВВП, курс UAH/USD.  В. Голюк 

[4] виокремлює  цілі групи  факторів (полі-

тичні, зовнішньоекономічні, промислові,  со-

ціальні). Висока математична достовірність 

існуючих досліджень часто поєднується із  

значними помилками прогнозів у порівнянні 

із фактичними даними. Як правило, передба-

чаючи такі помилки, дослідники враховують 

збурення, апелюють до виникнення форс-ма-

жорних обставин, використовують сценар-

ний підхід тощо. Як справедливо зазначає 

І. Лукʼяненко [5, с.62] − «інфляція – явище 

багатогранне, багатофакторне, і тому не 

може бути вичерпно пояснене однією до     

певної міри вузькою моделлю, особливо в пе-

ріоди зламів тенденцій».  

Помилковість значної частки викона-

них прогнозів зокрема може бути обумов-

лена неповною відповідністю гіпотези детер-

мінованої інфляції її фактичному змісту. 

Тому вважаємо доцільним застосувати до 

прогнозування рівня інфляції індетермініст-

ську парадигму наукового мислення.  За ін-

дерміністської парадигми коливання індексів 

цін слід вважати  повністю стохастичними, 

або одночасно стохастичними та детерміно-

ваними. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є розвиток методологічних засад про-

гнозування рівня інфляції у контексті  інде-

терміністської парадигми наукового мис-

лення. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Вихідними даними для проведення 

дослідження стали щомісячні індекси цін ви-

робників продукції (місяць до попереднього 

місяця)  в цілому за промисловістю, у видо-

бувній та металургійній промисловості, у 

сільському господарстві та індекс споживчих 

цін. Період дослідження включав 2003–

2020 рр. (липень 2020 р. включно), тобто до 
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розгляду було прийнято 211 точок даних за 

кожним індексом інфляції. Джерелом даних 

є статистичні бази Національного банку Ук-

раїни та Державного Комітету статистики 

України стосовно індексів інфляції [6, 7].  

Першим завданням дослідження було 

визначити  або заперечити існування сфор-

мованих тенденцій динаміки у період, що  

розглядається. Зазначений період є тим 

більш цікавим, що мав кілька чітко окресле-

них кризових підперіодів, кожен з яких при-

зводив до якісних змін у цінах. Гіпотетично 

повинна була існувати певна тенденція пері-

одичного або поліноміального виду, екстре-

муми якої відображали б настання або подо-

лання кризових періодів через динаміку цін. 

Однак таких залежностей  з достатнім рівнем 

достовірності виявити не вдалося. Навіть ем-

піричний поділ рядів динаміки на частини 

відповідно до відомих даних щодо загост-

рення/пом’якшення кризових явищ в еконо-

міці не дав змогу виявити чітко окреслені    

тенденції у динаміці індексів інфляції. 

Наступним кроком стала перевірка      

персистентності динаміки індексів цін, ре-

зультати якої відображено у таблиці 1.  

 

Таблиця 1 

Характеристика персистентності динаміки індексів цін в Україні 

 
Індекс інфляції 

 

Результати R/S-аналізу Розмір фрак талів,     

точок даних Показник 

Херста 

Фрактальна  

розмірність 

Індекс цін виробників промислової продукції 0,26058 1,73942 13, 23, 40, 69,121 

Індекс споживчих цін 0,23637 1,76363 12, 22, 38, 68, 119 

Індекс цін виробників промислової продукції 

у видобувній промисловості 

0,16013 1,78242 10, 18, 34, 62, 114 

Індекс цін виробників промислової продукції 

у металургії 

0,11829 1,88170 9, 17, 32, 59, 112 

Індекс цін виробників сільськогосподарської 

продукції 

0,23172 1,76828 12, 22, 38, 68, 119 

 

Основою проведення дослідження був 

стандартний R/S-аналіз без попередньої ран-

домізації даних [8, с. 48–52]. Як відомо, ран-

домінізація слугує для зменшення впливу 

«білого шуму» на статистику даних, тоді як 

мета дослідження передбачала існування ду-

ального характеру динаміки (закономірного 

та стохастичного водночас) індексів цін. 

Результати виявились вельми цікавими. 

В усіх випадках, що розглядались, величина 

показника Херста знаходилась у діапазоні 

5,00 H , що свідчить про яскраво виражену 

антиперсистентність динаміки. Коливання 

показника Херста були досить значними, але 

знаходились ближче до середини діапазону, 

що свідчило про фрактальну організацію ди-

наміки індексів інфляції та їх стохастичний 

характер.  

Також отримані значення показника 

Херста засвідчують існування «короткої 

памʼяті» у динаміці індексів цін. Подальші 

дослідження автокореляції дали глибину 

памʼяті у 1–2 місяці для всіх індексів, що     

розглядалися.  

Визначення фрактальної розмірності 

D  ( HD −= 2 , де H  − показник Херста)  

дало її значення, близьке до 2, що значно  пе-

ревищує топологічну розмірність кожної ок-

ремої статистичної характеристики та є  до-

датковим свідченням фрактальності дина-

міки індексів інфляції.  

Як відомо, фракталом є предмет чи 

явище, характеристики якого мають принай-

мні одну із властивостей [9]: 

− має нетривіальну структуру на всіх 

масштабах, тобто збільшення масштабу    

оцінки явища не змінює його характерис-

тики; 

− є самоподібним або наближено само-

подібним; 

− має метричну розмірність, яка не є ці-

лим числом, або метричну розмірність, що 

перевищує топологічну. 

Саме остання властивість є характер-

ною для динаміки індексів цін в Україні з 

2003 по 2020 роки.  

Врахування фрактальної природи дина-

міки процесу дає змогу визначати моменти 
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біфуркації [10], тим самим оцінюючи набли-

ження кризи. Так, фрактальна природа дина-

міки означає один тип поведінки процесу, 

який може: тяжіти до нескінченості, тяжіти 

до певного кінцевого значення, демонстру-

вати певну циклічну поведінку, мати хаоти-

чну поведінку. У даному конкретному випа-

дку має місце існування стохастичних фрак-

талів. 

Розрахунок фрактальної розмірності 

також дав змогу визначити тривалість дина-

міки для різних масштабів її оцінювання. 

При загальній тривалості оцінюваного пері-

оду у 211 місяців було визначено наступні 

градації фрактальних масштабів динаміки: 

− масштаб 1 − від 9 до 13 місяців; 

− масштаб 2 − від 17 до 23 місяців; 

− масштаб 3 − від 32 до 40 місяців; 

− масштаб 4 − від 59 до 69 місяців; 

− масштаб 5 − від 112 до 121 місяця. 

Для кожного індексу цін існують свої 

власні градації масштабів динаміки (таблиця 

1), але загальна близькість значень градацій 

похідним чином засвідчує близькість при-

роди динаміки показників інфляції, навіть 

якщо спільність тенденцій динаміки  не під-

тверджується. Зазначимо, що подальші  до-

слідження для масштабу 5 не проводились, 

оскільки не існувало змоги оцінити повторю-

ваність закономірностей − цілий фрактал да-

ного масштабу для аналізованого періоду іс-

нує тільки один. 

Оскільки мова йшла про стохастичні 

фрактрали, то було доцільним оцінити міру 

хаосу у кожному з них. Такою мірою є ентро-

пія, що визначається  як логарифм  чисель-

ності можливих мікростанів системи [11]. 

Для розрахунку ентропії визначено форму 

функції щільності ймовірності для кожного 

індексу цін з достатньо високим рівнем дос-

товірності (таблиця 2) 

Таблиця 2  

Форма функції щільності ймовірності для індексів цін 

 
Індекс інфляції 

 

Опис функції щільності ймовірності 

Форма функції Достовірність на-

ближення 

Індекс цін виробників промислової 

продукції ( ) 11

)2,1( 2

52,425,0

−−

=
ki

kiP  

0,910 

Індекс споживчих цін 

( ) 8

)77,0( 2

13,1039,0

−−

=
ki

kiP  

0,781 

Індекс цін виробників промислової 

продукції у видобувній промислово-

сті 
( ) 12

)15,1( 2

54,437,0

−−

=
ki

kiP  

0,873 

Індекс цін виробників промислової 

продукції у металургії ( ) 13

)85,0( 2

24,424,0

−−

=
ki

kiP  
0,989 

Індекс цін виробників сільськогоспо-

дарської продукції ( ) 23

)54,0( 2

51,428,0

−−

=
ki

kiP  

0,881 

 
Первинна гіпотеза про нормальний ха-

рактер розподілу була майже відразу відки-

нута, однак результати апроксимації функцій 

щільності ймовірності за емпіричними да-

ними засвідчують їх близькість до нормаль-

ного закону. Основною  властивістю  емпі-

ричних законів розподілу індексів цін є їх лі-

востороння асиметрія та порівняно високий 

ексцес. Результати оцінки ентропії  та  її ви-

робництва за всіма індексами цін у всіх мас-

штабах динаміки дали переконливі резуль-

тати − у міру  наближення до  кризи серед-

ньомісячна ентропія зменшувалась, її вироб-

ництво ставало від’ємним, посилювалась ди-

сипація системи, що цілком відповідає зага-

льним положенням теорії про складнооргані-

зовані системи і констатується С. Д. Хайту-

ном [12]. Отже, кризи виступають «демоном 

Максвела» в економіці, якщо дозволити  не-

коректне застосування термодинамічних асо-

ціацій стосовно Шеннонівської ентропії. При 

цьому самі значення індексів цін не обов’яз-

ково мали виразну динаміку. Радше можна 

зауважити, що змінювалась волатильність їх 

динаміки: настання кризи супроводжувалось 

зменшенням хаосу. Однак, чітко зафіксувати 
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причинно-наслідковий зв’язок між настан-

ням кризових процесів та зменшенням хаосу 

у системі виявляється неможливим: чи змен-

шення хаосу викликає настання кризи чи на-

впаки.  Цікавим додатковим результатом  до-

слідження стало виявлення відмінностей у 

величинах середньомісячної ентропії та у ви-

робництві ентропії за масштабами динаміки 

фракталів індексів цін (рис. 1 та рис. 2). Так, 

для другого масштабу динаміки фракталу ін-

дексу цін спостерігається максимальна ент-

ропія в усіх випадках, що розглядалися. Вод-

ночас, середньомісячне виробництво ентро-

пії зменшується із зростанням масштабу  

фракталу. 

 
Рис. 1. Середньомісячна ентропія індексів цін за рівнями фрактальної розмірності 

 

 
Рис. 2. Середньомісячне виробництво  ентропії індексів цін за рівнями фрактальної        

розмірності 

 

З математичної точки зору для стохас-

тичних явищ зростання масштабу повинно 

призводити до зростання кількості хаосу. 

Для системи, що самоорганізується, навпаки, 

зростання масштабу визначатиме зменшення 

кількості хаосу. З логіки нашого дослідження 

слідує: процеси формування цін є фрактало-

подібними та стохастичними за своєю приро-

дою, але у довгостроковій перспективі вони 

набувають закономірного характеру. На 

жаль, цей висновок не є однозначним. Зок-

рема, для індексів цін, що розглядались, для 

отримання абсолютно достовірного висно-

вку щодо закономірності довгострокової їх 

динаміки на довгих фракталах необхідно   

понад 1700 точок даних, що вимагає 142 роки 

щомісячної статистики індексів цін. 
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Якщо сприймати індекси цін як най-

більш інформативну характеристику стану 

галузі та спрямованості її розвитку, то на ос-

нові оцінювання динаміки ентропії та вироб-

ництва ентропії індексів цін можна зробити 

окремі висновки щодо зростання та/дисипа-

ції  процесів в цілому в певній сфері господа-

рювання. Так, наприклад, керуючись тенден-

цією до зростання ентропії на 4 масштабі 

фракталів для динаміки цін виробників про-

мислової продукції можна спрогнозувати 

стагнацію та обережне зростання в цілому по 

промисловості у період до квітня 2025 р., пі-

сля чого зростання набуде більш виразного 

характеру та стане більш стійким. Дані щодо 

динаміки ентропії на масштабі 3 деталізують 

якісні оцінки динаміки промислового вироб-

ництва: його падіння продовжуватиметься до 

червня 2021 р. (виробництво ентропії у цей 

період прогнозується як від’ємне), стагнація 

− з червня 2021 р. до липня 2024 р., обережне 

зростання − з липня 2024 р. по квітень 2025 

р. Загальна глибина падіння промислового 

виробництва, якщо порівнювати з історич-

ними даними щодо виробництва ентропії, 

складатиме приблизно 3,5 % до періоду 

03. 2012 − 04. 2015 рр. Обсяг промислового 

виробництва у найближчому часовому фрак-

талі масштабу 3 коливатиметься від 165000 

млн. грн/міс до 170000 млн. грн/міс. Для при-

кладу середньомісячний обсяг промислового 

виробництва у 2020 р. складав 190317 

млн. грн. Слід,  звичайно,  враховувати, що  

подібні умовиводи є обмежено прийнятними 

з огляду на складно організованість економі-

чних систем.   

Висновки. Таким чином, динаміка що-

місячних індексів цін в Україні за період 

2003–2020 рр. є антиперсистентною та має 

стохастичну фрактальну організацію. Вияв-

лено пʼять фрактальних масштабів динаміки: 

від 9 до 13 міс.; від 17 до 23 міс.; від 32 до 40 

міс.; від 59 до 69 міс.; від 112 до 121 міс.. Рі-

вень ентропії змінюється тим менше, чим бі-

льшою є довжина фракталу. За оціненими ін-

дексами цін спостерігається «коротка 

памʼять» до 1–2 міс., що найбільш виразно 

проявляється у масштабах від 17 до 23 та від 

32 до 40 міс. Звичайно, отримані результати 

досліджень є попередніми та потребують де-

талізації. Зокрема виникають наступні пи-

тання: чи існує така  величина  ентропії/виро-

бництва ентропії для певного масштабу фра-

кталу, що є критичною для виникнення мо-

менту біфуркації; чи визначатиме настання 

кризи співпадіння моментів початку/ закін-

чення фракталу динаміки процесу за різними 

масштабами; чи відбуватиметься зміна фрак-

талоподібності динаміки процесів на різних 

стадіях економічного циклу. Потребують до-

даткових досліджень не тільки ці, а й багато 

інших питань прогнозування соціально-еко-

номічних процесів. Водночас можна вису-

нути гіпотезу, що більшість економічних 

процесів, які ми зазвичай вважали визначе-

ними та закономірними (як, наприклад, дете-

рмінований характер  інфляції), мають більщ 

складну природу, водночас закономірну та 

стохастичну.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ В УКРАИНЕ: ИНДЕТЕРМИНИСТСКАЯ  

ТОЧКА ЗРЕНИЯ  

О. Н. Грабчук, д. э. н., доцент, Национальная металлургическая академия Украины 

   

Методология исследования. Основой построения методологии исследования был  си-

нергетический подход. В процессе исследования применялись общенаучные и конкретно-на-

учные методы, а именно: абстрагирование − для выявления гносеологических свойств про-

гнозирования уровня инфляции с позиций индетерминистской парадигмы научного мышле-

ния; вероятностного анализа − для определения формы распределения и  плотности  вероят-

ности значений индексов инфляции при расчете их энтропийности; R / S-анализа − для расчета 

размерности динамики индексов цен и определения ее фракталоподобия. 

Результаты. Определено, что динамика большей части ежемесячных индексов цен в Ук-

раине за период 2003–2020 гг. не имеет персистентного характера. Для этих индексов цен не 

удалось сформировать прогнозных временных зависимостей любого вида с достаточным    

уровнем достоверности. Рассчитан показатель Херста для индексов цен производителей 

промышленной продукции (в целом по промышленности, по добывающей промышленности, 

по металлургической промышленности), индекса цен производителей сельскохозяйственной 

продукции, индекса потребительских цен и рассчитана топологическая размерность их дина-

мики. Доказано, что динамика указанных индексов цен имеет фракталоподобный характер и 

соответствует стохастическим фракталам.  На основе  полученной  топологической размер-

ности сформировано пять масштабов фракталов динамики индексов цен. Определена форма    

функции плотности вероятности для каждого индекса цен с достаточно высокой степенью    

достоверности и рассчитан уровень энтропии и производства энтропии в каждом из фракталов 

динамики (в целом по фракталом и среднемесячная). Эмпирически  доказано, что  среднеме-

сячное производство энтропии уменьшается с ростом масштаба фрактала. Подтверждено, что 

период кризиса совпадает с отрицательным производством энтропии в фракталах динамики 

индексов цен. На основе полученных выше результатов сделан прогноз относительно дисси-

пации / роста энтропийности процессов формирования цен в будущем. 
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Новизна. Впервые предложена и подтверждена гипотеза о дуальном характере дина-

мики инфляционных процессов в Украине в период 2003–2020 гг. (детерминированных и ин-

детерминированных одновременно), подтвержденная  инструментами R/S-анализа и вероят-

ностного анализа, что позволяет сформировать теоретические основы качественного прогноза 

процессов формирования цен в отдельных сферах хозяйственной деятельности с длительными 

временными горизонтами. 

Практическая значимость. Полученные результаты будут способствовать совершен-

ствованию процессов прогнозирования уровня инфляции в Украине и могут быть использо-

ваны для формирования долгосрочных прогнозов динамики индексов цен. 

Ключевые слова: инфляция, индексы цен, фракталоподобие динамики, показатель 

Херста, персистентность динамики индексов цен, топологическая размерность, фрактальная 

размерность, масштаб фрактала динамики индексов цен, энтропия динамики. 

 

FORECASTING THE INFLATION LEVEL IN UKRAINE:  

THE INDETERMINISTIC POINT OF VIEW 

O. M. Hrabchuk, D.E., Associate Professor, National Metallurgical Academy of Ukraine 

 

Methods. A synergetic approach was the basis for building the research methodology. In the 

process of research, general and specific scientific methods were used, namely: abstraction − to iden-

tify the epistemological properties of inflation forecasting from the standpoint of the indeterminist 

paradigm of scientific thinking; probability analysis − to determine the form of distribution and prob-

ability density of the value of inflation indices, when calculating their entropy; R / S-analysis − to 

calculate the dimensionality of the dynamics of price indices and determine its fractal similarity. 

Results. It is revealed that the dynamics of a significant number of monthly price indices in 

Ukraine for the period 2003–2020 is not persistent. For these price indices it was not possible to form 

forecast time dependences of any kind with a sufficient level of reliability. The Hirst index for indus-

trial producer price indices (by a whole industry, by mining industry, by metallurgical industry), ag-

ricultural producer price index, consumer price index and topological dimension of their dynamics is 

calculated. It is proved that the dynamics of these price indices has a fractal-like pattern and corre-

sponds to the stochastic fractals. Five fractal scales of the dynamics of price indices were formed on 

the basis of the obtained topological dimension. The form of the probability density function for each 

price index with a sufficiently high level of reliability is determined and the level of entropy and 

entropy production in each fractal of dynamics (as a whole by fractal and monthly average) is calcu-

lated. It is empirically proven that the average monthly entropy production decreases with increasing 

fractal scale. It is confirmed that during the crisis the aggravation of crisis phenomena coincides with 

the negative production of entropy in the fractals of the dynamics of price indices. Based on the results 

obtained above, a forecast is made for the dissipation / growth of entropy of price formation processes 

in the future. 

Novelty. The hypothesis on the dual nature of the dynamics of inflation in Ukraine in the 2003–

2020 period (determined and indeterminate at the same time) was first proposed and confirmed, which 

was confirmed by the tools of R / S-analysis and probabilistic analysis, prices in certain areas of 

economic activity with long time horizons. 

Practical value. The obtained results will contribute to the improvement of inflation forecast-

ing processes in Ukraine and can be used to form long-term forecasts of the dynamics of other price 

indices and macro levels. 

Keywords: inflation, price indices, fractal similarity of dynamics, Hirst index, persistence of 

dynamics of price indices, topological dimension, fractal dimension, fractal scale of dynamics of price 

indices, entropy of dynamics, entropy production. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В КРИЗОВИХ УМОВАХ  

 

С. О. Тульчинська, д. е. н., професор, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 
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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: тео-

ретичного узагальнення – при виявленні основних характеристик інклюзивного розвитку; 

системного підходу – при визначені практик взаємодії регіонального рівня національної еко-

номіки та Європейського Союзу; аналізу та синтезу – для виявлення напрямів інклюзивного 

розвитку регіонів за умов основних викликів кризових явищ сьогодення; інституціональний 

підхід – при визначені основних інститутів впливу на інклюзивну складову регіонального 

розвитку національної економіки. 

Результати. Європейська інтеграція займає особливе місце у системі зовнішньополі-

тичних пріоритетів України. Визначено основні напрями регіональної співпраці для України 

та ЄС. Виявлено основні напрями інституціонального впливу з боку ЄС, що підвищує рівень 

інклюзивного розвитку регіонів України. Показано, що європейська інтеграція розглядається 

як спосіб модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних 

інвестицій та нових технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкуренто-

спроможності вітчизняних виробників, доступу до світових ринків, особливо ЄС. На основі 

аналізу наявної імплементації європейського законодавства та існуючих практик взаємодії 

сформульовані основні напрями інклюзивного розвитку регіонів, які можуть нівелювати 

вплив кризових явищ сьогодення. 

Новизна. Запропоновано стратегічні напрями інклюзивного розвитку регіонів України 

в кризових умовах, включаючи поширення пандемії COVID-19, а саме: розвиток людського 

капіталу; розвиток переваг кожного регіону; економічне зростання та якісний перерозподіл 

бюджетних коштів з точки зору реалізації концепції інклюзивного розвитку регіонів країни; 

реалізація концепції сталого розвитку переорієнтація державної політики. 

Практична значущість. Запропоновані орієнтири спрямовані на підвищення рівня со-

ціальної складової регіонального розвитку, що є однією із визначальних складників інклюзи-

вного розвитку за умови активізації державних регуляторних впливів. 

Ключові слова: інклюзивний розвиток, регіони, Україна, ЄС, державна політика, кон-

вергенція, імплементація, інституції, стратегічні напрями, криза. 

 

Постановка проблеми. Становлення 

економіки на основі інноваційної економіки, 

заснованої на знаннях, нової економіки, на 

сучасному етапі суспільного розвитку ви-

значає міжнародну концепцію, згідно з якою 

знання відіграють первинну роль, а їх ви-

робництво є джерелом економічного зрос-

тання та конкурентоспроможності. Економі-

ка базується на знаннях, які забезпечують 

розумний, стійкий та всеосяжний розвиток.  

Сучасний процес розвитку регіонів ба-

зується на властивій йому цілісності меха-

нізмів самоорганізації. У той же час наявні 

кризові явища, та глобальні впливи доводять 

у черговий раз, що держава повинна стати 

гарантом примусового розвитку національ-
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ного регіонального виробництва, каталіза-

тором прискореного створення попередніх 

кластерів нового економічного виробництва 

на основі широкого використання інстру-

ментів державно-приватного  партнерства,  

впровадження ефективного перерозподілу 

ресурсів на благо національних виробників 

на основі використання відповідних фіс-

кальних заходів. Тому пошук напрямів су-

часної реалізації механізму впровадження 

інклюзивного розвитку стають необхідними 

для формування сучасного бачення подо-

лання кризових явищ. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Питання інклюзивного розвитку сус-

пільства, а зокрема інститутів регіонального 

розвитку є широко обговорюваним науко-

вою спільнотою протягом останніх років як 

вітчизняними, так і зарубіжними науковця-

ми: Р. Ананд, Дж. Гупта, К. Вегелін [1–3]; Г. 

В. Возняк, Н. В. Павліха, Н. В. Федорчук, 

Н. Л. Хомюк, Ж. А. Шевчук, та інші [4–6]. 

При цьому ми не можемо одностайно виді-

лити напрями за якими має впроваджува-

тись засади інклюзивного розвитку регіона-

льної економіки, особливо в умовах сього-

дення щодо посилення кризових явищ, які 

саме вплинули на благополуччя населення 

як на рівні регіонів так і країни у цілому.  

Формулювання мети статті. Метою 

даного дослідження є визначення стратегіч-

них перспектив інклюзивного розвитку ре-

гіонів України в умовах гібридної війни та 

поширення пандемії COVID-19. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Цивілізаційним вибором українсько-

го народу є європейський вектор розвитку. В 

системі зовнішньополітичних пріоритетів 

України євроінтеграція посідає особливе  

місце. 

В Україні європейська інтеграція роз-

глядається як шлях модернізації економіки, 

подолання технологічної відсталості, залу-

чення іноземних інвестицій і новітніх тех-

нологій, створення нових робочих місць, 

підвищення конкурентоспроможності віт-

чизняного товаровиробника, вихід на світові 

ринки, насамперед на ринок ЄС. Україна є 

невід’ємною частиною Європи. 

В умовах загального зростання обсягів 

двосторонньої торгівлі між Україною та ЄС, 

розглянемо динаміку експорту та імпорту 

між Україною та країнами Центральної Єв-

ропи (рис. 1, 2).  

За результатами 2018 року Європей-

ський Союз залишається одним із основних 

торговельних партнерів України з питомою 

вагою торгівлі товарами та послугами 41,1% 

від загального обсягу торгівлі України.  

У звітному періоді обсяги експорту до 

ЄС збільшилися на 14,3% (або на 2 874,4 

млн. дол. США) та склалися в обсязі 23 

032,0 млн. дол. США. Питома вага експорту 

товарів та послуг до країн ЄС склала 40,3% 

від загального обсягу експорту товарів та 

послуг України [7]. 
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Рис. 1. Частка експорту України до країн Центральної Європи у загальному обсязі     

експорту країни у 2009–2018 роках, %. 

Складено автором за: [7]. 
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Рис. 2. Частка імпорту України до країн Центральної Європи у загальному обсязі       

імпорту країни у 2009–2018 роках, %. 

Складено автором за: [7]. 

 

Частка країн Європи є найбільшою в 

товарній структурі зовнішньої торгівлі Ук-

раїни та складає 45% в загальній сумі імпор-

ту і 42% в загальній сумі експорту країни. 

Звернемося до досвіду ЄС як ключово-

го орієнтиру у виборі національного вектору 

розвитку, обраного Україною. 

Дослідження міжнародної співпраці 

України із країнами Європи доцільно спря-

мувати на такий аспект як співробітництво у 

сфері регіонального розвитку. За даними 

Міністерства закордонних справ України 

основними напрямами зазначеного співро-

бітництва є наступні:  

− імплементація Меморандуму про 

взаєморозуміння для встановлення діалогу у 

сфері регіональної політики; 

− налагодження взаємодії між пред-

ставниками місцевої та регіональної влади 

України та ЄС в рамках Комітету регіонів 

ЄС (КР); 

− реалізація Спільної ініціативи ЄС 

щодо Криму (призупинена на прохання ук-

раїнської сторони); 

− реалізація на регіональному рівні 

проектів за рахунок фінансових інструмен-

тів ЄС (Європейський інструмент сусідства і 

партнерства) та фінансових установ ЄС (Єв-

ропейський інвестиційний банк, Європей-

ський банк реконструкції та розвитку); 

− участь в реалізації Пілотної програми 

регіонального розвитку Східного партнер-

ства (ППРР СхП); 

− участь в реалізації Стратегії ЄС щодо 

Дунайського регіону (Дунайська стратегія); 

− залучення регіонів України до діяль-

ності європейських регіональних асоціацій, 

зокрема Асамблеї європейських регіонів 

(Assembly of European Regions), Ради євро-

пейський муніципалітетів та регіонів 

(Council of European municipalities and 

regions), Конференції європейських законо-

давчих асамблей (Conference of European 

Regional Legislative Assemblies), Асоціації 

європейських прикордонних регіонів 

(Association of European Border Regions), 

Конференції периферійних морських регіо-

нів (Conference of Peripheral Maritime 

Regions), Конференції президентів регіонів 

із законодавчими повноваженнями 

(Conference of President of Regions with 

legislative power), Європейської асоціації 

представників місцевого самоврядування 

гірських регіонів (European Association of 

elected representatives from Mountain Areas) 

та Європейських міст (EUROCITIES) [8]. 

Як можна зробити висновок із вище-

наведеної інформації, досвід ЄС у частині 

регулювання процесу інклюзивного розвит-

ку регіонів є вагомим для України також у 
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контексті реалізації співробітництва регіонів 

України із різними європейськими регіо-

нальними організаціями. Також на користь 

цього свідчать наступні дані. Проведений 

аналіз законодавства України та ЄС показав, 

а також оприлюдненої на сайті Міністерства 

закордонних справ інформації, що в умовах 

необхідності посилення регіонального роз-

витку, країни ЄС та, зокрема, Центральної 

Європи, є фінансовими донорами. За офі-

ційно оприлюдненими на сайті Міністерства 

закордонних справ України даними зазна-

чимо, що реалізація проектів у сфері регіо-

нального розвитку відбувається за рахунок 

фінансової допомоги ЄС, зокрема через  

кошти Європейського інструменту сусідства 

та партнерства [8]. Крім цього, країна має 

доступ до трьох програм прикордонного 

співробітництва (ППС) в рамках ЄІСП: 

«Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» 

(бюджет 68,6 млн. євро), «Україна-Польща-

Білорусь» (бюджет 186, 2 млн. євро), «Укра-

їна-Румунія-Молдова» (бюджет 126, 7 млн. 

євро), «Чорне море» (бюджет 21, 3 млн. єв-

ро) [8]. 

Збільшення міжрегіональної нерівнос-

ті є результатом двох сил. Перший напрям 

дії пов'язаний з тривалим циклом розвитку 

економічної структури. Основна хвиля тех-

нологічних інновацій, що почалася в 1970-х 

роках, стимулювала концентрацію високо-

технологічних та наукомістких секторів у 

великих мегаполісах, сприяючи мобільності 

висококваліфікованих, непрофільних та 

творчих робочих місць. Зростаюча автома-

тизація раніше домінуючих виробничих ви-

робництв призвела до революційних витрат 

на торгівлю і призвела до заміни рутинізо-

ваних робочих місць середньої та низької 

кваліфікації в більшості колишніх промис-

лових центрів Європи. Виробнича діяльність 

стала все більш географічно розповсюдже-

ною – і дедалі більше аутсорсинговою для 

третіх країн – що призвело до припинення 

більш рутинних робочих місць у промисло-

вості по всій Європі. Другий тип сили – це 

довгий цикл регіональних еволюційних осо-

бливостей, що включає в себе особливі міс-

ця людей та навичок, фірми та галузі, фор-

мальні та неформальні установи, можливос-

ті для інновацій та їх реакцію на зміни [9]. 

Так звана теорія клубів стосується не-

рівномірної структури розвитку та основно-

го питання підтримки процвітання у провід-

них регіонах, підсилення його в інших регі-

онах. Це спосіб генерувати потужне уявлен-

ня про розвиток та особливий погляд на по-

літику. Членство в клубі визначається еко-

номічними силами, які визначають загальну 

сходинку можливостей, взаємодіючи з різ-

номанітними регіональними характеристи-

ками, що визначають роль регіонів. 

Нова економічна географія та еволю-

ційна теорія економічної географії свідчать 

про те, що більша агломерація породжує по-

зитивні зовнішні явища. Такі зовнішні нас-

лідки відстають від динамізму великих міст 

та регіонів. Спільною рисою всіх цих теоре-

тичних потоків було визнання ролі геогра-

фічного простору у зниженні бар'єрів та ви-

трат на обмін та передачу знань у різних ме-

режах як вирішальний фактор, що стоїть пе-

ред містом, промисловими кластерами та 

регіональними інноваційними системами. 

Теорії конвергенції передбачають, що 

із збільшенням зв’язку через європеїзацію та 

глобалізацію – потоки знань, людей та нави-

чок через більш інтегровані ланцюги цінно-

стей, природно, покращать можливості регі-

онів з обмеженими можливостями та сприя-

тимуть конвергенції. Однак, зв’язок також 

двоякий: у поточній хвилі розвитку ефекти 

ієрархії, що підсилюють (зворотне проми-

вання), сильніші, ніж ефекти поширення 

(конвергенції). Поняття про те, що спроби 

розширити інноваційні можливості та по-

кращити зв'язок збираються знищити пере-

ваги агломерації, не може підтримуватися 

теорією чи будь-якими надійними емпірич-

ними доказами. Немає жодних вагомих до-

казів того, що високий приріст великих аг-

ломерацій виступає каталізатором більшої 

економічної активності в менш розвинених 

регіонах., 

У Європі боротьба з територіальними 

негараздами, одночасно сприяючи підви-

щенню загальної ефективності, може бути 

досягнута шляхом розподіленої політики 

розвитку. Місцеві політики розподіленого 

розвитку залежать від інноваційного підхо-

ду до політики розвитку, який добре ґрунту-

ється на ключових концепціях, що випли-

вають із теорії розвитку, залишаючись чут-

ливими до характеристик, особливостей та 
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умов кожної території. Різні клуби розвитку 

вимагають різних політичних підходів. По-

літика розподіленого розвитку пропонує 

життєздатний варіант сприяти економічно-

му розвитку найдинамічніших місць у Єв-

ропі, одночасно протидіючи потенційно не-

гативній спіралі географічно обмеженого 

розвитку на три фронти:  

− (інноваційні) функції в їх економіч-

ному поєднанні;  

− розширення джерел творчості та за-

доволеності, які корисні самі по собі на 

людській основі;  

− стимулювання більших інвестицій у 

основні можливості, які мають важливе зна-

чення для гідного та творчого життя. 

Взаємодія економічних сил та регіо-

нальних характеристик породжує географію 

країн, регіонів та міст-регіонів, які перебу-

вають на різних структурних позиціях у 

сходах ролей та функцій ширшої економіки. 

Питання полягає не в тому, чи є в якийсь 

конкретний момент ідеальне зближення чи 

рівність на рівнях розвитку; ніколи не буває. 

Натомість ми повинні визначити можливі 

коротко- та середньострокові шляхи регіо-

нального розвитку відносно цієї ширшої 

структури. Це полягає у конкретному визна-

ченні того, чи є процвітаючі регіони ста-

більно процвітаючими та чи мають менш 

процвітаючі регіони можливості сходитися 

вгору. Підсумковий показник розвитку – 

особистий дохід на душу населення (PCPI) 

або ВВП на душу населення. ВВП на душу 

населення для  економіки будь-якої країни, 

регіону чи міста-регіону є хорошим показ-

ником багатьох його ключових характерис-

тик. Економіки з аналогічним рівнем доходу 

на душу населення мають багато структур-

них ознак, включаючи рівень освіти, наукові 

та технологічні фонди, якість інфраструкту-

ри та інституційну якість. І навпаки, між 

економіками з різними рівнями доходів ці 

структурні ознаки значно відрізняються.  

Окремим перспективним напрямом ін-

клюзивного розвитку регіонів України є та-

кож дотримання положень регіонального 

порядку денного для інклюзивного розвитку 

[10]. 

Розробка та реалізація регіонального 

порядку денного для інклюзивного соціаль-

ного розвитку набула важливого значення в 

регіональному контексті, який сьогодні від-

значається нагальністю прогресу в напрямку 

Цілі сталого розвитку в порядку ден-

ному сталого розвитку на 2030 рік та чис-

ленні політичні, економічні та соціальні 

проблеми, що виникають в регіоні. Регіо-

нальний порядок денний звертає увагу на 

ключову роль інклюзивного соціального  

розвитку з рівністю в центрі, як опору ста-

лого розвитку та умови для економічного 

розвитку та екологічної стійкості, а також на 

підтримку виконання порядку денного на 

2030 рік у регіоні. У цей час безлічі змін та 

невизначеностей, а зважаючи на прихиль-

ність світової спільноти до сталого розвит-

ку, все важливіше формувати зобов'язання 

навколо бачення інклюзивного соціального 

розвитку. 

Відповідно до зазначеного документу 

країнами світу пропонується обговорити та 

врахувати при формуванні державної регіо-

нальної політики інклюзивного розвитку 

основні положення згаданої доктрини. 

В опублікованій науковій доповіді 

Державної установи «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього НАН Ук-

раїни» визначено ключові тенденції та перс-

пективи інклюзивного виміру розвитку регі-

ональних центрів – міст-центрів ділової ак-

тивності України [11].  

Відповідно до результатів наведеного 

вище дослідження, інклюзивний розвиток – 

це «з одного боку – це економічний розви-

ток, основною метою якого є скорочення 

бідності та нерівності, а з іншого – процес 

забезпечення повсюдної участі населення в 

процесі зростання як з точки зору прийняття 

рішень, так і в створенні самого зростання; 

забезпечення рівних можливостей всього 

населення для реалізації власного людсько-

го потенціалу незалежно від соціально-

економічних умов, статі, місця проживання, 

віросповідання, етнічних коренів тощо» [11, 

с. 7]. 

Висновки. Узагальнюючи усю вище-

наведену інформацію та розглянутий у дос-

лідженні досвід ЄС, можна виділити такі 

стратегічні напрямки інклюзивного розвит-

ку регіонів України в умовах кризових 

явищ, у тому числі поширення пандемії 

COVID-19: 

– розвиток людського капіталу через 
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забезпечення якісної реалізації державної 

соціальної політики, результатами чого ста-

нуть подолання безробіття, підвищення рів-

ня зайнятості, збільшення рівня інвестуван-

ня в освіту, науку та наукові регіональні 

центри, а також наукові парки; 

– розвиток переваг кожного регіону та 

його спеціалізації, налагодження та онов-

лення сформованих інфраструктурних 

зв’язків; 

– вирівнювання рівня медичного об-

слуговування населення в розрізі регіонів; 

– економічне зростання та якісний пе-

рерозподіл бюджетних коштів в умовах реа-

лізації концепції інклюзивного розвитку ре-

гіонів країни; 

– реалізація концепції сталого розвит-

ку та приділення особливої уваги досягнен-

ню Цілі сталого розвитку 12 «Відповідальне 

споживання та виробництво» в умовах пе-

рерозподілу та використання національних 

багатств України; 

– спрямованість державної політики на 

усунення регіональних диспропорцій розви-

тку та доступу до публічних фінансів. 

Виявлені перспективи потребують на-

укового обґрунтування та розроблення ме-

тодологічних засад їх досягнення, що стане 

предметом наступних досліджень. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В КРИЗИСНЫХ 

УСЛОВИЯХ  

С. А. Тульчинская, д. э. н., профессор, НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского», 

М. В. Шашина, к. э. н., доцент, НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского» 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: тео-

ретического обобщения – при выявлении основных характеристик инклюзивного развития; 

системного подхода – при определении практик взаимодействия регионального уровня 

национальной экономики и Европейского Союза; анализа и синтеза – для выявления направ-

лений инклюзивного развития регионов в условиях основных вызовов кризисных явлений 

настоящего; институционального подхода – при определении основных институтов влияния 

на инклюзивную составляющую регионального развития национальной экономики. 

Результаты. Европейская интеграция занимает особое место в системе внешнеполити-

ческих приоритетов Украины. Определены основные направления регионального сотрудни-

чества для Украины и ЕС. Выявлены основные направления институционального влияния со 

стороны ЕС, повышающего уровень инклюзивного развития регионов Украины. Показано, 

что европейская интеграция рассматривается как способ модернизации экономики, преодо-

ления технологической отсталости, привлечения иностранных инвестиций и новых техноло-

гий, создания новых рабочих мест, повышения конкурентоспособности отечественных про-

изводителей, доступа к мировым рынкам, особенно ЕС. На основе анализа имеющейся им-

плементации европейского законодательства и существующих практик взаимодействия 

сформулированы основные направления инклюзивного развития регионов, которые могут 

нивелировать влияние кризисных явлений современности. 

Новизна. Предложено определить стратегические направления инклюзивного развития 

регионов Украины в кризисных условиях, включая распространение пандемии COVID-19, а 

именно: развитие человеческого капитала; развитие преимуществ каждого региона; эконо-

мический рост и качественное перераспределение бюджетных средств с точки зрения реали-

зации концепции инклюзивного развития регионов страны; реализация концепции устойчи-

вого развития переориентация государственной политики. 

Практическая значимость. Предложенные ориентиры направлены на повышение 

уровня социальной составляющей регионального развития, которая является одной из ос-

новных составляющих инклюзивного развития при условии активизации государственных 

регуляторных воздействий.  

Ключевые слова: инклюзивный развитие, регионы, Украина, ЕС, государственная по-

литика, конвергенция, имплементация, институты, стратегические направления, кризис. 
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PERSPECTIVES OF INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE REGION IN THE CONTEXT OF 

CRISIS 

S. O. Tulchynska, D.Е., Professor, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 

M. V. Shashyna, Ph. D. (Econ.), Associate Professor, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 

 

Methods. The results are obtained through the use of methods: the method of theoretical gen-

eralization – when identifying the main characteristics of inclusive development; systems approach 

– in determining the practices of interaction between the regional level of the national economy and 

the European Union; analysis and synthesis – to identify areas of inclusive development of regions 

in the face of the main challenges of today's crisis, the institutional approach – in determining the 

main institutions of influence on the inclusive component of regional development of the national 

economy. 

Results. European integration occupies a special place in the system of Ukraine's foreign pol-

icy priorities. The main directions of regional cooperation for Ukraine and the EU have been identi-

fied. The main directions of institutional influence on the part of the EU and the increase of the lev-

el of inclusive development of the regions of Ukraine are revealed. It is shown that European inte-

gration is seen as a way to modernize the economy, overcome technological backwardness, attract 

foreign investment and new technologies, create new jobs, increase the competitiveness of domestic 

producers, and access the world markets, especially the EU market. Based on the analysis of the 

current implementation of European legislation and practices of interaction, the main directions of 

inclusive development of regions are formulated to mitigate the impact of today's crisis. 

Novelty. It is proposed to determine the strategic directions of inclusive development of the 

regions of Ukraine in crisis conditions, including the spread of the COVID-19 pandemic: human 

capital development; development of advantages of each region; economic growth and qualitative 

redistribution of budget funds in terms of implementing the concept of inclusive development of the 

country's regions; implementation of the concept of sustainable development reorientation of public 

policy. 

Practical value. The proposed guidelines are aimed at raising the level of the social compo-

nent of regional development, which is one of the defining components of inclusive development, 

provided that state regulatory influences are intensified. 

Keywords: inclusive development, regions, Ukraine, EU, state policy, convergence, imple-

mentation, institutions, strategic directions, crisis. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

О. В. Рубай, к. е. н., доцент, Львівський національний аграрний університет, 

о_rubai@ukr.net,orcid.org/0000-0001-6103-8422, 

М. М. Богач, к. е. н., доцент, Львівський національний аграрний університет, 

mmbogach@ukr.net, orcid.org/0000-0002-2710-4155 

 

Методологія дослідження. Методологія дослідження ґрунтується на використанні сис-

темного підходу, що полягає в комплексному дослідженні теоретичних і практичних аспек-

тів управління фінансовими ресурсами в системі казначейства. У ході дослідження було ви-

користано такі методи: абстракції – при визначенні сутності процесу відкриття асигнувань на 

погашення зобов’язань; порівнянь – при визначенні переваг використання казначейської сис-

теми касового виконання бюджетів; аналізу й синтезу, системного підходу – для виокрем-

лення сучасних проблем управління фінансовими ресурсами в системі органів казначейства 

та  окреслення шляхів їх вирішення. 

Результати. У статті розкрито зміст та продемонстровано значимість управління дер-

жавними фінансовими ресурсами в системі казначейства. Висвітлено переваги використання 

казначейської системи касового виконання бюджетів. З’ясовано сутність процесу відкриття 

асигнувань на погашення зобов’язань розпорядників і одержувачів коштів з державного   

бюджету, що дозволяє оптимізувати процес доведення бюджетних асигнувань, забезпечуючи 

при цьому їх ефективне використання.  Показано необхідність консолідації фінансових ре-

сурсів на єдиному казначейському рахунку. Окреслено сучасні проблеми управління фінан-

совими ресурсами в системі органів казначейства та запропоновано шляхи їх вирішення. 

Новизна. Набули подальшого розвитку рекомендації щодо управління залишками   

коштів на єдиному казначейському рахунку, що дозволить вирішити питання в напрямку 

покриття касових розривів та забезпечення ефективності використання тимчасово вільних 

коштів відповідно до вимог сучасних реалій.  

Практична значимість наукового доробку полягає в обґрунтуванні рекомендацій, 

спрямованих на покращення управління фінансовими ресурсами в системі казначейства че-

рез використання казначейської системи касового виконання бюджетів, а також консолідації 

державних фінансових ресурсів на єдиному казначейському рахунку. Це дозволяє органам 

казначейства отримувати вичерпну інформацію про стан державних фінансів, а отже, оперу-

вати фінансовими важелями економічного регулювання, контролювати їх цільове викорис-

тання, прогнозувати майбутні залишки або нестачу бюджетних коштів. 

Ключові слова: казначейство, управління фінансовими ресурсами в системі казначей-

ства, система казначейства, касове виконання бюджету, єдиний казначейський рахунок, каз-

начейське обслуговування бюджету, залишки коштів на єдиному казначейському рахунку. 
 

Постановка проблеми. В умовах еко-

номічної кризи, зростає роль організацій, які 

накопичують державні фінансові ресурси та 

здійснюють контроль за їх цільовим вико-

ристанням. Власне виконання такої ролі 

покладено на Державну казначейську служ-

бу, створення якої було викликане потребою 

у ефективному управлінні державними фі-

нансовими ресурсами.  

Незаперечним залишається той факт, 

що нині органи Державної казначейської 

служби України є одними із найактивніших  
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учасників управління загальнодержавними 

та регіональними фінансовими ресурсами 

завдяки можливостям використання прийня-

тих на законодавчому рівні механізмів та 

процедур обслуговування бюджетів всіх 

рівнів. При  цьому, управління бюджетними 

потоками в процесі виконання бюджетів є 

однією із найбільш складних та водночас 

актуальних проблем. Окрім того, системне 

управління процесом виконання бюджетів є 

невід’ємною запорукою розвитку економіки 

в цілому. 

Особливої уваги в умовах економічної 

кризи та пандемії вимагає вирішення про-

блем обмеженості фінансових ресурсів і 

відсутності ефективних механізмів управ-

ління ними у процесі касового виконання 

державного бюджету, які стають чинником 

нераціональних запозичень для покриття 

касових розривів; втрат від невикористання 

тимчасово вільних державних фінансових 

ресурсів; відсутності оперативності, прозо-

рості та контролю за цільовим використан-

ням бюджетних коштів, своєчасністю над-

ходження учасникам бюджетного процесу 

державних коштів. 

Саме тому сьогодення вимагає пошуку 

шляхів покращення функціонування казна-

чейської системи виконання державного та 

місцевих бюджетів, підвищення її дієвості й 

ефективності, спрямованої на зміцнення 

державної фінансової системи, дотримання 

принципів повноти, прозорості, ефективнос-

ті та результативності, цільового викорис-

тання бюджетних коштів, покращення якос-

ті послуг, що надаються органами Казна-

чейства. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Аналіз наукових праць у сфері уп-

равління державними фінансовими ресурса-

ми показав, що теоретичні і практичні пи-

тання побудови та функціонування системи 

казначейства досліджувалися такими вче-

ними, як: Стоян В. І., Даневич О. С., Мац М. 

Й. [2]. Вагомий внесок у розв’язання про-

блем управління фінансовими ресурсами в 

системі казначейства внесли Баранова В. Г., 

Курганська Е. І., Кублікова Т. Б., Пасічник 

Ю. В., Душко Н. В., Юрій С. М. і інші [3–4]. 

Проте, незважаючи на значні наукові досяг-

нення у сфері управління фінансовими ре-

сурсами в системі казначейства, однаково 

залишається низка важливих питань, які 

потребують постійного дослідження. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є дослідження існуючих про-

блем управління фінансовими ресурсами 

через систему казначейського обслугову-

вання державного бюджету, пошук шляхів 

їх вирішення, а також способів підвищення 

якості казначейського обслуговування в ці-

лому. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. В умовах глобалізації економіки 

наявність ефективної системи управління 

державними фінансами має фундаментальне 

значення для забезпечення стабільності на-

ціональної бюджетної системи, а також за-

гальної фінансової безпеки та стійкого еко-

номічного зростання кожної країни. Прин-

ципи і механізми, що лежать в її основі, є, з 

одного боку, фактором соціально-

економічного розвитку країни, з іншого, – 

ефективним інструментом державного регу-

лювання [1].  

Створена система казначейства, мала б 

бути зацікавленою у достовірності та прозо-

рості даних обліку і звітності, у чіткості 

проведення платежів без затримок, в управ-

лінні фінансовими ресурсами не на власний 

розсуд, а чітко дотримуючись фінансової 

дисципліни та бюджетного законодавства – 

в умовах сьогодення важлива складова дер-

жавного управління.  

Система казначейства займає визна-

чальне місце в управлінні фінансовими ре-

сурсами держави. Саме вона є тим головним 

фінансовим інститутом держави, завдяки 

якому суттєвих змін зазнав процес управ-

ління видатками державного бюджету [2, 

с.6]. Запровадження казначейського обслу-

говування бюджетних коштів внесло суттєві 

новації та якісно нові підходи до управління 

фінансовими ресурсами як на державному 

так і на місцевому рівнях. З огляду на це, 

безумовно, змінились і правові взаємовідно-

сини між усіма учасниками бюджетного 

процесу, що задіяні як на кожному рівні так 

і на кожній його стадії. 

Практичний досвід показав, що в су-

часних умовах органи Державної казначей-

ської служби постають одними з найактив-

ніших учасників у процесі управління дер-

жавними та регіональними фінансовими 
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ресурсами завдяки використанню законо-

давчо прийнятих механізмів та процедур 

виконання державного і місцевих бюджетів 

відповідно до вимог бюджетного законодав-

ства, оскільки саме від ефективності таких 

механізмів залежатимуть потенційні можли-

вості економічного розвитку та фінансова 

безпека країни.  

Як зазначає Ю. В. Пасічник, у сучас-

них реаліях України структури Державної 

казначейської служби повинні не лише об-

ліковувати надходження та витрачання го-

ловними розпорядниками обмежених бюд-

жетних ресурсів, а й пропонувати реальні 

кроки щодо покращення використання фі-

нансових ресурсів. Таке завдання виникає у 

складних умовах глобалізованого світу, ко-

ли необхідно оперативно і оптимально 

приймати рішення щодо напрямів викорис-

тання фінансових ресурсів бюджетного при-

значення. Це завдання повинно вирішува-

тись в органічній взаємодії з іншими фінан-

совими структурами – Міністерством дохо-

дів і зборів, Міністерством фінансів та ін-

шими зацікавленими органами влади [3, 

с.8].  

Управління охоплює весь процес фор-

мування та використання фінансових ресур-

сів стосовно доцільності та обґрунтованості 

здійснення фінансових операцій на всіх рів-

нях: від державного бюджету до місцевих. 

Успіх ефективного процесу управління в 

основному залежить від достатності фінан-

сового забезпечення. 

Опираючись на світовий досвід та віт-

чизняну практику можна сказати, що най-

кращий результат в управлінні державними 

фінансовими ресурсами забезпечує викорис-

тання казначейської системи касового вико-

нання бюджетів.  

Переведення на казначейське обслуго-

вування державного та місцевого бюджетів 

було, без сумніву, правильним кроком і ма-

ло позитивний результат [4, с.235]. Переваги 

казначейського обслуговування переконли-

во свідчать про те, що він є ефективним і 

доцільним, оскільки сприяє: 

−  вчасно і в повному обсязі здійснюва-

ти зарахування надходжень до бюджетів; 

−  оперативно опрацьовувати та нада-

вати необхідну інформацію про поступлен-

ня коштів органам державного управління 

та місцевого самоврядування; 

−  здійснювати ефективний та своєчас-

ний перерозподіл бюджетних ресурсів задля 

виконання задач соціальної політики, а та-

кож можливість нагромаджувати ресурси 

задля реалізації державних програм і розра-

хунків за зобов’язаннями; 

−  забезпечити прозорість бюджетного 

процесу й підвищити ефективність викорис-

тання бюджетних коштів; 

−  покращити прийоми і методи дер-

жавного фінансового контролю в системі 

казначейства. 

Слід також відмітити, що з метою за-

безпечення оптимального використання фі-

нансових ресурсів держави підприємствам і 

організаціям, які фінансуються з державного 

бюджету, проводиться відкриття асигнувань 

на погашення зобов’язань, прийнятих ними 

та зареєстрованих в органах казначейства. 

Відкриття асигнувань на погашення зо-

бов’язань розпорядників і одержувачів кош-

тів з державного бюджету дозволило опти-

мізувати процес доведення бюджетних   

асигнувань із забезпеченням ефективного їх 

використання, мінімізуючи залишки коштів 

на рахунках, оскільки вони гарантовано за-

безпечені ресурсами єдиного казначейсько-

го рахунку. Фінансування з ЄКР здійсню-

ється тільки відповідно до бюджетного роз-

пису й не передбачає ніякого відхилення. 

Проте сьогодні особливу увагу слід 

приділити вирішенню ще однієї проблеми 

це – наявність залишків на рахунках розпо-

рядників значних сум невикористаних кош-

тів бюджету. Значною мірою утворення цих 

залишків коштів на рахунках розпорядників 

виникає через розрив в часі між виділенням 

асигнувань головними розпорядниками   

бюджетних коштів розпорядникам коштів 

нижчого рівня та взяття останніми зо-

бов’язань перед суб’єктами господарюван-

ня, які виконали роботи чи надали послуги. 

Існує низка чинників, які зумовлюють утво-

рення залишків бюджетних коштів, зокрема 

це:  

−  грошові кошти залишаються на реєс-

траційних рахунках розпорядників бюджет-

них коштів через відсутність належно    

оформлених підтверджувальних документів; 
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−  грошові кошти залишаються на ра-

хунках, доки здійснюється їх розподіл між 

головними розпорядниками, розпорядника-

ми коштів нижчого рівня, одержувачами 

коштів; 

−  порушення головними розпорядни-

ками коштів та їх підвідомчими установами 

та організаціями вимог нормативних доку-

ментів щодо реєстрації зобов’язань у казна-

чейському обліку та оплати рахунків; 

−  накопичення значних сум коштів на 

спеціальних реєстраційних рахунках для 

здійснення платежів наступних періодів. 

Значні обсяги залишків коштів, так са-

мо як і їх недостатність, призводять до зни-

ження ефективності управління коштами. 

Виходом з неї може бути проведення на фі-

нансовому ринку операцій з розміщення 

тимчасово вільних бюджетних коштів на 

депозитних рахунках у Національному бан-

ку України та установах комерційних бан-

ків, що забезпечить додаткове джерело до-

ходів та дозволить зменшити навантаження 

на видаткову частину державного бюджету, 

а також здійснювати розміщення тимчасово 

вільних коштів єдиного казначейського ра-

хунку шляхом придбання облігацій внут-

рішньої державної позики, водночас слід 

з’ясувати зобов’язання щодо їх продажу та 

подальшого повернення бюджетних коштів 

до кінця року.  

Ми підтримуємо думку про те, що ме-

ханізм з управління залишками грошових 

коштів на сучасному етапі не розроблений. 

В умовах незначних дохідних джерел і не-

рівномірності надходження коштів до дер-

жавного бюджету це негативно позначаєть-

ся на виділенні асигнувань на здійснення 

видатків на соціальні виплати; не відповідає 

потребам держави і призводить до того, що 

за умови постійної нестачі грошових коштів 

для здійснення видатків державного бюдже-

ту значні кошти, наявні в залишках на ра-

хунках, практично вилучено з грошового 

обігу і не використовуються тривалий час 

[2, с.98]. 

Участь казначейства в управлінні фі-

нансовими ресурсами держави стикається з 

вимогою часу вирішувати складні й багато-

планові проблеми, пов’язані із формуванням 

адекватного сучасним вимогам бюджетного 

законодавства; вдосконалення бюджетного 

процесу та міжбюджетних відносин; політи-

ки управління бюджетними коштами, спря-

мованої на створення такого механізму опе-

ративного управління державними фінансо-

вими ресурсами, який забезпечить своєчас-

ність розрахунків за зобов’язаннями держа-

ви і сприятиме вирішенню проблеми незба-

лансованості в часі надходжень і видатків 

державного бюджету. 

Усі ресурси держави повинні працю-

вати максимально ефективно з дотриманням 

принципу наявності мінімально необхідної 

суми залишків коштів на рахунках Держав-

ного казначейства. З цієї точки зору най-

більш прийнятним є використання ЄКР, 

який дозволяє оптимізувати процес управ-

ління державними коштами.  

Концентрація на єдиному казначей-

ському рахунку дозволяє не лише акумулю-

вати фінансові ресурси, контролювати їх 

цільове використання, прогнозувати май- 

бутні залишки або нестачу бюджетних кош-

тів, а й показує його роль у процесі управ-

ління. Від того, яким чином буде організо-

вано роботу системи казначейства, насампе-

ред такої його функції, як управління фінан-

совими ресурсами, залежатимуть і виконан-

ня бюджету, і макроекономічні процеси в 

державі. За наявності своєчасної і достовір-

ної інформації про надходження до бюдже-

ту, здійснені видатки та наявні зобов’язання 

можна оперативно ухвалювати рішення що-

до розміщення тимчасово вільних залишків 

або здійснення запозичень. Як показує прак-

тика, динаміка наявності бюджетних коштів 

на єдиному казначейському рахунку протя-

гом бюджетного періоду зазнає значних ко-

ливань, про що свідчать дані про залишки 

коштів на ЄКР наведені у таблиці 1 та на 

рисунку 1. 

Якщо до 2015 року фіксувалися ста-

більні показники залишків коштів на ЄКР, 

то з 2016 року відзначаємо значні коливання 

та основну тенденцію до їх зростання. Уп-

родовж 2010–2014 років спостерігаємо най-

більший відтік коштів з ЄКР в кінці бюд-

жетного року, що логічно пояснюється його 

завершенням і бажанням розпорядників  

бюджетних коштів максимально освоїти 

затверджені асигнування. Однак, протягом 

2015–2019 років, ситуація дещо змінилася і 

спостерігається тенденція до збільшення 
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залишків бюджетних коштів на ЄКР, які не 

використовуються бюджетними установами 

і організація. 

Результати досліджень свідчать про 

необхідність запровадження комплексних 

заходів до управління бюджетними кошта-

ми, які полягатимуть не тільки у визначенні 

залишків коштів на єдиному казначейському 

рахунку, але й порівнянні виявлених тен-

денцій з прогнозними показниками, 

з’ясуванні причин значних відхилень від 

мінімально допустимого значення. 

Таблиця 1 

Вхідне сальдо ЄКР у 2010–2020 роках, на початок місяця, млн. грн. 
 

місяці 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

січень 1 055 2 724 2 062 458 1 739 3 008 9 017 14 258 5 099 9 861 17 548 

лютий 1 835 6 036 4 255 4 047 4 721 8 792 16 718 34 869 20 105 11 928 12 067 

березень 1 334 7 755 4 703 2 773 3 590 14 615 16 826 34 115 9 853 8 196 17 182 

квітень 5 412 6 158 5 726 3 579 3 960 26 674 21 049 32 812 8 309 14 863 10 517 

травень 6 312 9 441 5 640 3 766 3 811 23 560 16 245 31 071 5 546 36 850 17 632 

червень 5 478 17 182 7 878 4 108 8 053 27 746 18 413 43 872 11 489 29 539 32 489 

липень 7 352 7 797 5 632 3 754 3 729 25 446 17 996 45 145 9 388 12 958 75 701 

серпень 8 713 8 180 3 644 3 925 6 570 33 271 10 997 44 069 1 995 48 968 51 693 

вересень 13 806 11 053 6 608 3 990 13 412 45 853 23 763 63 151 27 085 61 830 - 

жовтень 8 751 6 307 2 311 4 073 10 055 47 128 13 472 60 031 21 388 61 618 - 

листопад 5 749 5 332 1 762 410 8 476 43 624 15 865 48 564 14 645 53 086 - 

грудень 10 926 6 217 8 834 1 197 6 767 47 957 27 564 54 104 17 205 55 006 - 

Джерело: [5] 

 

 
 

Рис.1 Динаміка залишків коштів на єдиному казначейському рахунку 

Джерело: [5] 

 
Запровадження розрахунків через сис-

тему електронних платежів Національного 

банку України (СЕП НБУ) і Єдиного казна-

чейського рахунку (ЄКР) дозволило значно 

прискорити розрахунки та виконання дер-

жавного та місцевих бюджетів, акумулюва-

ти бюджетні кошти із наступним їх розподі-

лом та перерозподілом, вести контроль та 

оперативне у правління ресурсами на всіх 

рівнях. Функціонування ЄКР забезпечує [6]: 

− можливість швидкої мобілізації  

коштів, які протягом дня надходять на ра-

хунки, відкриті в органах Державного каз-

начейства, та використання їх для проведен-

ня бюджетних видатків і здійснення інших 

операцій, що не суперечать законодавству 
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− надання інформації органам законо-

давчої та виконавчої влади за здійсненими 

на ЄКР операціями; 

− оптимальні можливості для прий-

няття представниками законодавчої та ви-

конавчої влади оперативних рішень щодо 

забезпечення ефективного використання 

коштів бюджетів всіх рівнів. 

Без режиму єдиного казначейського 

рахунку процес управління фінансовими 

потоками в Україні стає неможливим, при-

наймні на етапі перехідного періоду еконо-

міки. Специфікою роботи ДКУ у здійсненні 

попереднього та поточного контролю є його 

належність до учасників СЕП НБУ, що пот-

ребує перевірки всіх документів. Значна 

оборотність фінансових потоків, що пере-

розподіляється через систему казначейства, 

вимагає здійснення постійного контролю за 

їх ефективним використанням [7, с.184]. 

Слід зазначити, що входження Дер-

жавного казначейства України до системи 

електронних платежів НБУ значно скороти-

ло терміни проходження бюджетних коштів 

до розпорядників. Зазначена динаміка ха-

рактерна не тільки для стану ресурсів дер-

жави в цілому, але й для стану наповнення 

місцевих бюджетів [8]. 

Володіючи своєчасною і достовірною 

інформацією про надходження до бюджету, 

здійснені видатки та наявні зобов’язання, 

можна оперативно ухвалювати рішення що-

до розміщення тимчасово вільних залишків 

або здійснення запозичень. Одним із важе-

лів управління ресурсами, що використову-

ється казначействами багатьох країн, є злит-

тя залишків коштів на єдиний рахунок в  

кінці дня, з метою залучення коштів для 

інвестування у відповідні інструменти на 

фінансовому ринку або у визначенні обсягів 

коштів, які необхідно залучити. 

Однак сьогодні зазначений механізм 

управління коштами державного бюджету 

поки що не працює. Акумуляція у бюджеті 

значних грошових ресурсів створює можли-

вість для забезпечення рівномірного розвит-

ку економіки в цілому на всій території 

держави. Бюджетні кошти у сукупності з 

іншими джерелами фінансових ресурсів є 

основою для здійснення соціальних пере-

творень. 

Окрім того, бюджет має нівелювати 

соціальні наслідки розшарування громадян 

за матеріальним станом, спричинене пере-

ходом до ринкових умов господарювання. 

За цих умов особливого значення набуває 

контроль за кругообігом бюджетних коштів 

для досягнення економічних цілей згідно з 

чинними законодавчими актами. 

Висновки. В умовах складного фінан-

сового стану економіки, який характеризу-

ється зниженням надходжень до бюджетів 

та обмеженістю бюджетних коштів, держава 

змушена шукати нові альтернативні методи 

й шляхи мобілізації та ефективного управ-

ління фінансовими ресурсами. Зміст отри-

маних результатів становить наступне: 

−  наявність сьогодні ефективної сис-

теми управління державними фінансовими 

ресурсами відіграє важливу роль в забезпе-

ченні стабільності національної бюджетної 

системи, фінансової безпеки та стійкого 

економічного росту країни; 

−  в сучасних умовах органи Державної 

казначейської служби постають одними з 

найактивніших учасників у процесі управ-

ління державними та регіональними фінан-

совими ресурсами завдяки використанню 

законодавчо прийнятих механізмів та про-

цедур виконання державного і місцевих  

бюджетів відповідно до вимог бюджетного 

законодавства; 

−  найкращий результат в управлінні 

державними фінансовими ресурсами забез-

печує використання казначейської системи 

касового виконання бюджетів; 

−  ще одним кроком ефективного уп-

равління фінансовими ресурсами в системі 

казначейства є відкриття асигнувань на по-

гашення зобов’язань розпорядників і одер-

жувачів коштів з державного бюджету, що 

дозволило оптимізувати процес доведення 

бюджетних асигнувань із забезпеченням 

ефективного їх використання; 

−  забезпечення ефективного управлін-

ня фінансовим ресурсами держави стало 

можливим через їх консолідацію на єдиному 

казначейському рахунку, що дозволило ор-

ганам казначейства отримувати вичерпну 

інформацію про стан державних фінансів, а 

отже, оперувати фінансовими важелями 

економічного регулювання, контролювати їх 

цільове використання, прогнозувати май-

FINANCES______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Economics Bulletin,  2020,  №348_________________________________________



бутні залишки або нестачу бюджетних кош-

тів.  
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УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСТВА 

О. В. Рубай, к. э. н., доцент, Львовский национальный аграрный университет, 

М. М. Богач, к. э. н., доцент, Львовский национальный аграрный университет 

 

Методология исследования. Методология исследования основывается на использова-

нии системного подхода, заключается в комплексном исследовании теоретических и практи-

ческих аспектов управления финансовыми ресурсами в системе казначейства. В ходе иссле-

дования было использовано следующие методы: абстракции – при определении сущности 

процесса открытия ассигнований на погашение обязательств; сравнения – при определении 

преимуществ использования казначейской системы кассового исполнения бюджетов; анали-

за и синтеза, системного подхода  – при выделении современных проблем управления фи-

нансовыми ресурсами в системе органов казначейства и обозначения путей их решения.  

Результаты. В статье раскрыто содержание и продемонстрирована значимость управ-

ления государственными финансовыми ресурсами в системе казначейства. Освещены пре-

имущества использования казначейской системы кассового исполнения бюджетов. Выяснена 

сущность процесса открытия ассигнований на погашение обязательств распорядителей и 

получателей средств из государственного бюджета, что позволяет оптимизировать процесс 

доведения бюджетных ассигнований, обеспечивая при этом их эффективное использование. 

Показана необходимость консолидации финансовых ресурсов на едином казначейском счете. 
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Определены современные проблемы управления финансовыми ресурсами в системе органов 

казначейства и предложены пути их решения.   

Новизна. Получили дальнейшее развитие рекомендации по управлению остатками 

средств на едином казначейском счете, позволяющие решить вопрос в направлении покры-

тия кассовых разрывов и обеспечения эффективности использования временно свободных 

средств в соответствии с требованиями современных реалий. 

Практическая значимость научного наследия заключается в обосновании рекоменда-

ций, направленных на улучшение управления финансовыми ресурсами в системе казначей-

ства через использование казначейской системы кассового исполнения бюджетов, а также 

консолидации государственных финансовых ресурсов на едином казначейском счете. Это 

позволяет органам казначейства получать исчерпывающую информацию о состоянии госу-

дарственных финансов, а следовательно, оперировать финансовыми рычагами экономиче-

ского регулирования, контролировать их целевое использование, прогнозировать будущие 

остатки или недостаток бюджетных средств. 

Ключевые слова: казначейство, управление финансовыми ресурсами в системе казна-

чейства, система казначейства, кассовое исполнение бюджета, единый казначейский счет, 

казначейское обслуживание бюджета, остатки средств на едином казначейском счете. 

 

FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT IN THE TREASURY SYSTEM 

O. V. Rubai, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Lviv National Agrarian University, 

M. M. Bogach, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Lviv National Agrarian University 

 

Methods. The research methodology is based on the use of a systems approach, it consists in 

a comprehensive study of the theoretical and practical aspects of the management of financial re-

sources in the treasury system. In the course of the study, the following methods were used: abstrac-

tion – in determining the essence of the process of opening appropriations for repayment of obliga-

tions; comparison – when determining the advantages of using the treasury system for cash execu-

tion of budgets; analysis and synthesis, systems approach - when highlighting modern problems of 

financial resources management in the system of treasury bodies and identifying ways to solve 

them. 

Results. The article reveals the essence and significance of the system of management of pub-

lic financial resources in the treasury system; the advantages of using the treasury system of cash 

execution of budgets are highlighted; clarified the essence of opening appropriations to repay the 

obligations of managers and recipients of funds from the state budget, which optimized the process 

of proving budget allocations, ensuring their effective use; shows the need to consolidate financial 

resources in a single treasury account. The modern problems of financial resource management in 

the system of treasury bodies are outlined and the ways of their solution are offered. 

Novelty. Recommendations have been further developed for managing the balances of funds 

in the single treasury account, which allow to resolve issues in the direction of covering cash gaps; 

as well as recommendations on the efficiency of use of temporarily free funds in accordance with 

the requirements of modern realities. 

Practical value of the scientific work is to substantiate the recommendations aimed at im-

proving the management of financial resources in the treasury system, through the use of the treas-

ury system of cash budgets, as well as consolidation of public financial resources in a single treas-

ury account, which allows treasury and, consequently, to operate with the financial levers of eco-

nomic regulation, to control their intended use, to forecast future balances or lack of budget funds. 

Keywords: treasury, management of financial resources in the treasury system, treasury sys-

tem, cash execution of the budget, single treasury account, treasury service of the budget, balances 

of funds on the single treasury account. 
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МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ВИБОРІ СТРУКТУРИ ПЕНСІЙНОЇ          

СИСТЕМИ 

 

 О. Ю. Приходченко, старший викладач, Національна металургійна академія України, 

oksana.prykhodchenko@gmail.com, orcid.org/0000-0001-5080-737X 

 

Методологія дослідження. В роботі використовується математичний апарат теорії 

прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Пропонується сценарний підхід та бага-

токритеріальна оцінка для обґрунтування структури пенсійного забезпечення.  

Результати. Розроблена система підтримки прийняття рішень в системі пенсійного за-

безпечення. Під структурою пенсійної системи розуміється частка внесків у солідарний та на-

копичувальний рівні, а також розподіл цих часток між роботодавцем та працівником. Таким 

чином є три рівні, стан яких необхідно врахувати: індивідуальний, фінанси підприємств та 

фінансовий стан пенсійного фонду держави Як критерій на індивідуальному рівні виступають:  

сума доходу протягом життя та коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією. На рівні ро-

ботодавців критерієм виступає сума нарахувань на заробітну плату працівника. Оптимальною 

є мінімальна сума. На рівні держави критерієм виступає середня різниця між доходами та ви-

датками солідарного пенсійного фонду за весь період дослідження. Коефіцієнти значимості 

кожного з критеріїв обираються виходячи із пріоритетів реформи та стратегії розвитку дер-

жави. За допомогою адитивної згортки пропонується розрахунок інтегрального показника для 

різних структур системи пенсійного забезпечення в умовах різних сценаріїв розвитку еконо-

міки 

Новизна. Розроблена система для прийняття рішень для обґрунтування змін структури 

в системі пенсійного забезпечення, яка полягає у багатокритеріальній оцінці системи пенсій-

ного забезпечення в умовах невизначеності та ризику. Обрано чотири критерії, які відобража-

ють вплив змін на індивідуальних учасників, роботодавців та державний бюджет.  

Практична значущість. Основна задача розробленої системи полягає у знаходженні 

оптимальної структури пенсійної системи. Також за її допомогою можна здійснювати аналіз 

пенсійної системи при зміні пенсійного віку. Пенсійний вік впливає на страховий стаж, на 

кількість років накопичень та на структуру населення для визначення доходів та видатків дер-

жавного пенсійного фонду. 

Ключові слова: структура пенсійної системи, пенсія із солідарної системи, пенсія з на-

копичувальної системи, коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією, дефіцит пенсійного 

фонду. 

 

Постановка проблеми. Система пен-

сійного забезпечення грає важливу роль як 

для добробуту окремої людини, так і в фор-

муванні державного бюджету. Особливо гос-

тро в останні часи стоять питання пенсійного 

віку та розділення пенсійної системи на солі-

дарну та накопичувальну складові. Кожна зі 

складових має свої переваги та недоліки та 

пов’язана з різними джерелами невизначено-

сті та ризику. Тому доцільно розробити мето-

дику прийняття рішень для визначення опти-

мальної структури. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Проблемі реформування системи пен-

сійного забезпечення, моделюванню та про-

гнозування показників  державного та  недер-

жавних пенсійних фондів  присвячені роботи 

українських та зарубіжних вчених таких, як: 

О. Кириленко, О. Коваль, Е. Лібанова,            

Л. Якимової.   Зокрема,  в роботі  К. Демченко 

приведено порівняльний аналіз систем пен-

сійного забезпечення зарубіжних країн та 

України,  в  якому  вказані  різні  варіанти  їх
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структури [1].В роботі моделюється вплив 

структури пенсійного на розміщення міжна-

родного фінансового капіталу [2]. Запровад-

женням недержавного рівня пенсійної сис-

теми спонукає до розробки питань щодо ро-

боти недержавних пенсійних фондів та стра-

хових компаній. В роботі Руської Р. В. приве-

дено  моделювання динаміки накопичення 

пенсійних внесків у недержавних пенсійних 

фондах [3]. 

Не зважаючи на  велику  кількість до-

сліджень, не вистачає комплексного підходу 

для знаходження оптимальних рішень у сис-

темі пенсійного забезпечення.  

Формулювання мети статті. Метою 

статті є побудова системи прийняття рішень 

для обґрунтування оптимальної структури 

пенсійного забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Під структурою пенсійної системи 

мається на увазі частки внесків у солідарний 

та накопичувальний рівні, а також розподіл 

цих часток між роботодавцем та працівни-

ком. Таким чином, від структури будуть зале-

жати індивідуальні доходи людини, витрати 

підприємств на соціальні виплати та витрати 

бюджету на пенсійне забезпечення. Тому при 

виборі розміру внесків необхідно передба-

чити вплив на кожний з рівнів. На рис.1 при-

ведена схема розподілу внесків із заробітної 

плати. 

 

де  z – зарплата, t – податок на доходи, 𝛼1, 𝛽1, 𝛾1 – ставки внесків із зарплати, які відраховуються 

в солідарний, державний накопичувальний та недержавний накопичувальний рівні відповідно, 

𝛼2, 𝛽2, 𝛾2 – ставки внесків, які нараховуються на заробітну плату, в солідарний, державний накопичу-

вальний та недержавний накопичувальний рівні відповідно 

Рис.1. – Схема розподілу внесків на пенсійне забезпечення 

 

Нехай людина за своє життя максимі-

зує отримання доходу як до пенсійного віку у 

вигляді заробітної плати, так і доходу у ви-

гляді пенсії. За допомогою коефіцієнтів пере-

ваги надається оцінка отриманому доходу у 

кожний період життя, а саме: 

 

𝐹 = 𝜏 ∗ ∑ 𝑧𝑡
ч𝑛

𝑡=1 + 𝜂 ∑ 𝑝𝑡 → 𝑚𝑎𝑥𝑚
𝑡=1 ,  (1) 

 

де 𝑧𝑡
ч – чиста заробітня плата, тобто 

зарплата за вирахуванням податків в рік t; 

τ, η – коефіцієнти переваги, які показу-

ють вагу суми отриманої зарплати та пенсії 

відповідно; 

1 рівень 

Пенсійний фонд солідарної системи 

отримує 

𝑧 ∗ (𝛼1 + 𝛼2) 

Заробітна плата, яка 

нарахована праців-

нику, z 

Працівник отримує  

𝑧 ∗ (1 − (𝛼1 + 𝛽1 + 𝛾1))(1 − 𝑡) 

Роботодавець збільшує валові 

витрати на 

𝑧 ∗ (𝛼2 + 𝛽2 + 𝛾2) 

2 рівень 

Накопичувальний фонд або НПФ 

другого рівня отримує 

𝑧 ∗ (𝛽1 + 𝛽2) 

3 рівень 

НПФ, страхова компанія, банк 

𝑧 ∗ (𝛾1 + 𝛾2) 
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n – кількість років отримання зар-

плати; 

m – кількість років отримання пенсії; 

𝑝𝑡  – сума пенсії в рік t. 

Формалізуємо перший рівень пенсійної 

системи країни відповідно до законодавства 

[4] Розмір пенсії із солідарної системи у пер-

ший рік після призначення розраховується за 

формулою: 𝑝1
с = 𝑍𝑡

𝑝 ∗ Кс
рік

.  

Зарплата, з якої обчислюється пенсія, 

визначається як  

 

𝑍𝑡
𝑝 =

1

3
(�̄�𝑡−2 + �̄�𝑡−1 + �̄�𝑡) ∗ (𝑆К

рік
: 𝑇1

с), (2) 

 

де �̄�𝑡 – середня зарплата працівників, за-

йнятих у галузях економіки України за рік t, 

що передує року звернення за призначенням 

пенсії. 

 𝑆𝐾
рік

 – сума коефіцієнтів зарплати за ко-

жен рік, котра обчислюється наступним чи-

ном 𝑆𝐾
рік

= ∑
𝑧𝑡

�̄�𝑡

𝑇1
с

𝑡=1  .  

Коефіцієнт страхового стажу річний ви-

значається за формулою: 

 

Кс
рік = (𝑇1

с ∗ Вс): (100%) = 𝑇1
𝑐 ∗ 𝑘,      (3) 

 

де 𝑘 = Вс: 100% – величина оцінки од-

ного року страхового стажу.  

Тому розмір базової пенсії визначається 

наступним чином: 

 

𝑝1
сбаз =

1

3
(�̄�𝑇1

𝑐−2 + �̄�𝑇1
𝑐−1 + �̄�𝑇1

𝑐) ∗

(∑
𝑧1∗𝑔𝑡−1

�̄�1∗𝐺𝑡−1 : 𝑇1
с) ∗ (𝑇1

с ∗ 𝑘)
𝑇1

с

𝑡=1 .                     (4) 

  

Метод визначення пенсійної виплати з 

накопичувальної системи залежить від виду 

учасника, куди вкладаються кошти. Найпо-

ширенішим видом  є недержавні пенсійні    

фонди, які теж можуть мати особливості в за-

лежності від пенсійних планів: з визначеними 

внесками, або з визначеними виплатами. 

Страхові компанії можуть запропонувати до-

говори страхування довічної пенсії, а в бан-

ках передбачено запровадити пенсійні депо-

зити у межах суми, визначеної для відшкоду-

вання вкладів Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб.  

Для оцінки рівня пенсії із накопичува-

льного рахунку доцільно використати мо-

дель, приведену у роботі Т. В. Меркулової та 

Ю. Г. Тимошенко [5]. Нехай кожен індивід 

протягом 𝑇1
н місяців трудової діяльності від-

раховує частину від свого доходу за фіксова-

ною ставкою β (𝛽1 + 𝛽2). Сума, яка накопичу-

ється капіталізується, а на поточний залишок 

в кожний період дискретного часу 𝑡 =1, 2… 

нараховуються відсотки за річною ставкою 𝑟 

у відповідності з дохідністю пенсійного        

фонду. Після закінчення трудової діяльності з 

накопиченого фонду виплачуються пенсійні 

виплати, розраховані з певними умовами:      

кількість місяців виплат 𝑇2
н, залишок  на ра-

хунку.  

 

p
1
н=

β*z1*((1+r)T1
н

-1+g
(1+r)T1

н
-1

-g
T1

н
-1

1+r-g
)*(1+r)T2

н

(1+r)T2
н

+h(1+r)
(1+r)T2

н
-1

-h
T1

н
-1

1+r-h

   (5) 

 

Як видно з формули, накопичення у     

більшій мірі залежать від індивідуальних  

внесків, ніж при солідарній пенсійній сис-

темі. 

Середній коефіцієнт заміщення пенсій. 

Цей показник розраховується як відношення 

середньої пенсії до середнього застрахова-

ного доходу, і показує, як схема справляється 

з заміною заробітку на пенсійну виплату. 

Найбільший розрив у розмірі доходів 

виникає при переході з заробітної плати до 

пенсії. Тому в даній роботі пропонується в 

якості першого критерію використати коефі-

цієнт заміщення останньої зарплати пенсією. 

В ідеальних умовах моделі кошти пен-

сійного фонду, який побудований на солідар-

них принципах за рахунок внесків працівни-

ків, цілком розподіляються серед пенсіонерів. 

Таким чином, розмір пенсії із солідарної сис-

теми повністю залежить від внесків поко-

ління працюючих: 

 

𝑧𝑡+1 ∗ 𝛼𝑡+1 ∗ 𝑁𝑡+1 ∗ 𝑘𝑒𝑎𝑡+1 = 𝑝𝑡+1
𝑐 ∗ 𝑁𝑡+1 ∗

𝑘𝑝𝑎𝑡+1 = 𝑝𝑡+1
𝑐 ∗ 𝑁𝑡 ∗ 𝑘𝑒𝑎𝑡         (6) 

 

де 𝑁𝑡 – чисельність населення у момент 

часу t,  𝑘𝑒𝑎𝑡 – коефіцієнт економічно актив-

ного населення в момент часу t; 𝑘𝑝𝑎𝑡 – коефі-

цієнт пенсіонерів в момент часу t. 
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Таким чином, третім критерієм є серед-

ня різниця між доходами та видатками солі-

дарного пенсійного фонду за весь період. 

Четвертим критерієм є видатки робото-

давців на пенсійне забезпечення. 

Пропонується взяти три варіанти сцена-

рію: песимістичний, нейтральний та оптиміс-

тичний.  

Оскільки обрані критерії незалежні за 

цінністю і їхню відносну значущість можна 

виміряти за кількісною шкалою, можна вико-

ристати метод адитивної згортки критеріїв. 

Щоб виключити вплив на цільову функцію 

одиниць виміру  а також уточнити його екст-

ремальність по  максимуму  необхідно про-

вести операцію нормування [6]. 

Цільова функція  в даному випадку 

має вигляд: 

 

𝜑 = ∑ 𝜆𝑗𝑓�̂�
4
𝑗=1 → 𝑚𝑎𝑥,                       (7) 

 

де 𝜆𝑗– відносний коефіцієнт значущості  

j-го приватного критерію, 𝜆𝑗 ≥ 0, ∑ 𝜆𝑗 = 14
𝑗=1 ,  

𝑓�̂� – j-й часний критерій оптимальності в нор-

мованому вигляді.  

Відносні коефіцієнти значимості необ-

хідно визначати виходи зі стратегії соціаль-

ного та економічного розвитку. Таким чином, 

для кожного варіанту структури з множини 

альтернативних структур буде розрахована 

оцінка за допомогою адитивної згортки для 

песимістичного, нейтрального та оптимістич-

ного сценарію. 

Щоб виключити вплив на цільову функ-

цію одиниць виміру, а також уточнити його 

екстремальність по максимуму необхідно 

провести операцію нормування. 

 

𝑓�̂� = {
(𝑓𝑗 − 𝑓𝑗

−)/(𝑓𝑗
+ − 𝑓𝑗

−), 𝑓𝑗 → 𝑚𝑎𝑥,

(𝑓𝑗
+ − 𝑓𝑗)/(𝑓𝑗

+ − 𝑓𝑗
−), 𝑓𝑗 → 𝑚𝑖𝑛,

        (8) 

 

𝑓�̂� – j-й часний критерій оптимальності в 

нормованому вигляді. 

Для значень коефіцієнту заміщення за-

робітної плати пенсією, сукупного доходу та 

сальдо пенсійного фонду оптимальним є мак-

симальне значення, а для витрат по заробітній 

платі – мінімальне.  

Для вибору альтернатив в умовах неви-

значеності використовують: метод максиміна 

(гарантованого  результату),  метод  макси-

мального жалю (критерій Севіджа), метод 

усереднювання (критерій Лапласа), метод  

максимакса (спекулятивного результату). Ко-

жен з методів має свої особливості застосу-

вання, які залежать від відношення особи, яка 

приймає рішення, до оточуючого середо-

вища. Якщо є додаткова інформація про мож-

ливі стани системи у вигляді розподілу ймо-

вірностей на множині можливих результатів, 

то використовуються методи вибору в умовах 

ризику. А саме: метод корисності (критерій 

Байеса-Лапласа), метод Гермейєра, метод 

«корисність-дисперсія», метод Ходжа-Ле-

мана. Після розрахунку за всіма методами, 

вибір альтернативи проводиться методом го-

лосування, суть якого полягає в виборі тієї 

альтернативи, за  яку  «проголосувала» най-

більша кількість критеріїв. 

Для знаходження відносних коефіцієн-

тів значимості окремих критеріїв можна ви-

користати метод простої функції ранжиру-

вання: 

 

𝜆𝑗 = 2 [
(𝑛+1)−𝑅𝑗

𝑛(𝑛+1)
],    𝑗 = 1, 𝑛,            (9) 

 

де n – кількість критеріїв, 𝑅𝑗 – рейтинг 

за значимістю. 

Отже, ми можемо скласти матрицю оці-

нок 𝑉 = ‖𝑉𝑗𝑖‖𝑚,𝑛
, де 𝑉𝑗𝑖 – оцінка j–ї альтерна-

тиви при i-му наслідку. Та використати ме-

тоди прийняття рішень в умовах невизначе-

ності та ризику.  

Метод максиміна (гарантованого ре-

зультату) 𝜑1  застосовується, якщо ОПР 

(особа, яка приймає рішення) припускає, що 

зовнішнє середовище поводиться найгіршим 

для виробничої системи чином, тобто є агре-

сивним. Для обчислення цільової функції 𝜑1 

в кожнім з рядків матриці оцінок знаходиться 

найменша оцінка min
𝑖

𝑉𝑗𝑖 , 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , яка харак-

теризує гарантований ефект у найгіршому ви-

падку і є оцінкою альтернативи, 𝑋𝑗, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

За даним критерієм обирається альтернатива 

𝑋∗, що забезпечує найбільше значення цієї 

оцінки: 

 

𝜑1(𝑋∗) = max
𝑗

min
𝑖

𝑉𝑗𝑖.         (10) 

 

Метод максимального жалю (критерій 

Севіджа)  𝜑2  використовується, якщо ОПР 
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припускає, що зовнішнє середовище пово-

диться не найгіршим для виробничої системи 

чином. Даний критерій визначає позицію від-

носного песимізму ОПР. Для обчислення ці-

льової функції 𝜑2  по кожній альтернативі 𝑋𝑗 ,

𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅   оцінюються втрати по відношенню 

до найкращого результату, тобто обчислю-

ється матриця жалю‖𝑆𝑗𝑖‖𝑚,𝑛
 : 

 

‖𝑆𝑗𝑖‖𝑚,𝑛
= (max

𝑖
𝑉𝑗𝑖) − 𝑉𝑗𝑖 ≥ 0.     (11) 

 

Оцінкою альтернатив 𝑋𝑗, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅   є га-

рантовані втрати, тобто втрати в найгіршому 

випадку max
𝑖

𝑆𝑗𝑖 , 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ . За даним критерієм 

обирається така альтернатива 𝑋∗, при якій  

досягається найменше значення гарантова-

них втрат: 

 

𝜑2(𝑋∗) = m𝑖𝑛
𝑗

max
𝑖

{(max
𝑖

𝑉𝑗𝑖) − 𝑉𝑗𝑖} (12) 

 

Метод усереднювання (критерій Лап-

ласа) 𝜑3 використовується, якщо ОПР припу-

скає, що зовнішнє середовище поводиться 

нейтрально стосовно виробничої системи. 

Даний критерій визначає позицію нейтралі-

тету ОПР. Для обчислення цільової функції 

𝜑3 по кожній альтернативі 𝑋𝑗, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅   ви-

значається середня арифметична оцінка по 

всім наслідкам (∑ 𝑉𝑗𝑖
𝑛
𝑖=1 )/𝑛. Вибирається аль-

тернатива 𝑋∗, при якій досягається найбільше 

значення усередненої оцінки: 

 

𝜑3(𝑋∗) = max
𝑗

(
1

𝑛
∑ 𝑉𝑗𝑖

𝑛
𝑖=1 )      (13) 

 

Метод максимакса (спекулятивного ре-

зультату) 𝜑4  використовується, якщо ОПР 

припускає, що зовнішнє середовище пово-

диться найкращим для виробничої системи 

чином, тобто сприяє досягненню її мети. Да-

ний критерій визначає позицію оптимізму 

ОПР. Для обчислення цільової функції 𝜑4 в 

кожнім з рядків матриці оцінок V знахо-

диться найбільша оцінка max
𝑖

𝑉𝑗𝑖, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , що 

є оцінкою альтернативи 𝑋𝑗, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ . Вибира-

ється альтернатива 𝑋∗, що забезпечує найбі-

льше значення цієї оцінки: 

 

𝜑4(𝑋∗) = max
𝑗

max
𝑖

𝑉𝑗𝑖.              (14) 

 

Метод песимізму-оптимізму (критерій 

Гурвіца) 𝜑5
𝛼 є параметричним і дозволяє ОПР, 

здійснювати настроювання критерію в залеж-

ності від гіпотези впливу зовнішнього середо-

вища на функціонування економічної сис-

теми шляхом вибору значення параметра 𝛼. 

Для обчислення цільової функції 𝜑5
𝛼 кожна 

альтернатива 𝑋𝑗, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  оцінюється зваже-

ною комбінацією найкращого і найгіршого 

наслідків: 

 

𝜑5
𝛼(𝑥𝑗) = 𝛼 min

𝑖
𝑉𝑗𝑖 + (1 − 𝛼) max

𝑖
𝑉𝑗𝑖, (15) 

 

де 0 ≤ 𝛼 ≤ 1. 

Методи, що розглянуті вище, викорис-

товуються в умовах повної невизначеності зо-

внішнього середовища. Якщо є додаткова ін-

формація про його можливі стани у вигляді 

розподілу ймовірностей на множині можли-

вих результатів S: 

 

𝑝𝑗, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , ∑ 𝑝𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1     (16) 

 

де 𝑝𝑗 – вірогідність появи результату 

𝑆𝑗 ∈ 𝑆, то використовуються методи вибору в 

умовах ризику. Завдяки експертним оцінкам 

можна надати ймовірність настання сценаріїв 

розвитку економіки. 

Метод корисності (критерій Байеса-

Лапласа) застосовується, коли найбільш зна-

чущою вважається та альтернатива, яка забез-

печує найбільше значення оцінки математич-

ного сподівання корисності 

Для обчислення цільової функції кожна 

альтернатива 𝑟𝑖, 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  оцінюється матема-

тичним сподіванням ∑ 𝑝𝑗𝐾𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 , 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  : 

1. Для кожного рядка (стратегії/рі-

шення) обчислюють математичне сподівання 

корисності:  

 

𝑘�̅� = ∑ 𝑝𝑗𝐾𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ,  𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅                           (17) 

 

2. З обчислених математичних споді-

вань корисностей обирають максимальне зна-

чення  

 

𝑘𝑜𝑝
̅̅ ̅̅̅ = max

𝑖=1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅
𝑘�̅�.                (18) 
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Тобто в якості оптимального рішення r* 

вибирається та альтернатива, яка забезпечує 

найбільше значення оцінки математичного 

сподівання корисності. 

Метод Гермейєра є аналогом критерію 

максиміна в умовах ризику та дозволяє ОПР 

зробити вибір найбільш гарантованого ре-

зультату з урахуванням додаткової інформа-

ції про розподіл ймовірностей результатів.  

Тут доцільна така послідовність дій ви-

бору найкращої альтернативи r*: 

1. Для кожного рядка (стратегії/рі-

шення) обирають мінімальне значення корис-

ності з урахуванням розподілу ймовірностей:  

 

𝑘𝑖 = min
𝑗=1,𝑛̅̅̅̅̅

{𝑝𝑗𝐾𝑖𝑗} , 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅             (19) 

 

2. З обчислених значень обирають ма-

ксимальне значення: 

 

𝑘𝑜𝑝 = max
𝑖=1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅

𝑘𝑖.                 (20) 

 

Метод «корисність-дисперсія» доцільно 

використовувати, якщо що режим вибору 

рідко повторюється, що актуально при пен-

сійній реформі. 

Послідовність дій вибору найкращої 

альтернативи у даному випадку така: 

1. Кожна альтернатива rі,  оці-

нюється різницею між математичним споді-

ванням і дисперсією випадкової величини по 

всім результатам , : 

 

𝑘𝑖 = (∑ 𝑝𝑗𝐾𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ) − 𝜇 ∑ 𝑝𝑗

𝑛
𝑗=1 [𝐾𝑖𝑗 −

∑ 𝑝𝑗𝐾𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ]

2
                                    (21) 

 

де  ≥ 1 – коефіцієнт несхильності до 

ризику, який характеризує відношення ОПР 

до великих відхилень від очікуваних резуль-

татів. 

2. Обирається альтернатива r*, яка за-

безпечує найбільше з обчислених значень:  

 

𝑘𝑜𝑝 = max
𝑖=1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅

𝑘𝑖                   (22)

 . 

Метод Ходжа-Лемана є параметричним, 

його доцільно застосовувати, якщо у ОПР не-

має повної упевненості в одержаному розпо-

ділі ймовірностей результатів. 

У цьому випадку виконуються наступні 

дії: 

1. Кожна альтернатива rі,   оці-

нюється значенням: 

 

𝑘𝑖 = 𝛼 ∑ 𝑝𝑗𝐾𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 + (1 − 𝛼) min

𝑗=1,𝑛̅̅̅̅̅
𝐾𝑖𝑗 (23) 

 

де 0 ≤ 𝛼 ≤ 1  – параметр ступеня довіри 

ОПР до  розподілу ймовірностей. 

2. Обирається альтернатива r*, яка за-

безпечує найбільше з обчислених значень: 

  

𝑘𝑜𝑝 = max
𝑖=1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅

𝑘𝑖.                (24) 

 

Параметр 𝛼 критерію  доцільно  вико-

ристовувати для аналізу, щоб знайти  компро-

міс між вибором найкращого гарантованого 

результату при 𝛼 = 0, і вибором найбільш 

очікуваного результату при 𝛼 = 1. 

Отже, необхідно виконати обчислення 

за всіма описаними критеріями, а потім вико-

ристати для вибору альтернативи r* метод го-

лосування, тобто оптимальною буде  та аль-

тернатива, яка є найкращою за максимальною 

кількістю критеріїв. 

Висновки. Таким чином, для розробки 

системи прийняття рішень в сфері пенсійного 

забезпечення необхідно: 

1. Вибір критеріїв. Обрано чотири кри-

терії, які враховують вплив на індивідуальних 

учасників, роботодавців та державні фінанси. 

2. Вибір методів для розрахунку за об-

раними критеріями. 

3. Формування можливих сценаріїв    

розвитку економіки. Від величини середньої 

заробітної залежать всі критерії. Структура 

відрахувань у розподільчу та накопичувальну 

систему впливає на майбутню пенсію лю-

дини, і, таким чином, на коефіцієнт замі-

щення заробітної плати пенсією. Але за тепе-

рішнім законодавством величина сума пенсії 

з розподільчої системи безпосередньо не за-

лежить від ставки внеску, тому вплив йде че-

рез накопичувальну складову. Разом з тим 

розподіл внесків між підприємством та робіт-

ником впливає на сукупний дохід людини 

протягом життя та витрати підприємства. 

4. Розрахунок критеріїв за різними аль-

тернативами та їх нормування. 

1,i m=

ijK 1 1i ,m, j ,n= =



1,i m=
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5. Розрахунок коефіцієнтів значимості, 

щоб розрахувати інтегральний показник за 

допомогою адитивної згортки. 

6. Вибір альтернатив за допомогою ме-

тодів прийняття рішень в умовах невизначе-

ності та ризику. 

7. Аналіз отриманих результатів. 

Основна задача розробленої системи 

полягає у знаходженні оптимальної струк-

тури пенсійної системи. Але також за її допо-

могою можливий аналіз при зміні пенсійного 

віку. Пенсійний вік впливає на страховий 

стаж, на кількість років накопичень та на 

структуру населення для визначення доходів 

та видатків державного пенсійного фонду. 
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МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ СТРУКТУРЫ ПЕНСИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

О. Ю. Приходченко, старший преподаватель, Национальная металлургическая  

академия Украины 

 

Методология исследования. В работе используется математический аппарат теории 

принятия решений в условиях неопределенности и риска. Предлагается сценарный подход и 

многокритериальная оценка обоснования структуры пенсионного обеспечения. 

Результаты. Разработана система поддержки принятия решений в системе пенсион-

ного обеспечения. Под структурой пенсионной системы понимается доля взносов в солидар-

ный и накопительный уровень, а также распределение этих частей между работодателем и 

работником. Таким образом, есть три уровня, состояние которых необходимо учесть: индиви-

дуальный, финансы предприятий и финансовое состояние пенсионного фонда государства. В 

качестве критериев на индивидуальном уровне выступают: сумма дохода в течение жизни и 

коэффициент замещения заработной платы пенсией. На уровне работодателей критерием вы-

ступает сумма начислений на заработную плату работника. Оптимальной является минималь-

ная сумма. На уровне государства критерием выступает средняя разница между доходами и 

расходами солидарного пенсионного фонда за весь период исследования. Коэффициенты зна-

чимости каждого из критериев избираются исходя из приоритетов реформы и стратегии раз-

вития государства. С помощью аддитивной свертки предлагается расчет интегрального пока-

зателя для различных структур системы пенсионного обеспечения в условиях различных сце-

нариев развития экономики. 
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Новизна. Разработана система принятия решений для обоснования изменений струк-

туры в системе пенсионного обеспечения, которая заключается в многокритериальной оценке 

системы пенсионного обеспечения в условиях неопределенности и риска. Избраны четыре 

критерия, которые отражают влияние изменений на индивидуальных участников, работодате-

лей и государственный бюджет 

Практическая значимость. Основная задача разработанной системы состоит в нахож-

дении оптимальной структуры пенсионной системы. Но также с ее помощью возможен анализ 

пенсионной системы при изменении пенсионного возраста. Пенсионный возраст влияет на 

страховой стаж, на количество лет накоплений и на структуру населения для определения до-

ходов и расходов государственного пенсионного фонда. 

Ключевые слова: структура пенсионной системы, пенсия из солидарной системы, пен-

сия из накопительной системы, коэффициент замещения заработной платы пенсией, дефицит 

пенсионного фонда 

 

DECISION-MAKING METHODS IN CHOOSING THE STRUCTURE OF                    

THE PENSION SYSTEM 

O. Yu. Prykhodchenko, Senior Lecturer, National Metallurgical Academy of Ukraine 

 

Methods. The mathematical apparatus of decision theory in conditions of uncertainty and risk 

is used in the research. A scenario approach and multicriteria assessment are proposed to substantiate 

the structure of pension provision. 

Results. A decision-making support system in the pension system has been developed. The 

structure of the pension system is defined as the share of contributions to the solidarity and accumu-

lative level, as well as the distribution of these shares between the employer and the employee. Thus, 

there are three levels, the state of which must be taken into account: individual, corporate finance and 

financial condition of the state pension fund. At the level of employers, the criterion is the amount of 

accruals for employee wages. The minimum amount is optimal. At the state level, the criterion is the 

average difference between revenues and expenditures of the joint pension fund. The coefficients of 

significance of each of the criteria are selected based on the priorities of reform and development 

strategy of the state. It is proposed to calculate the integrated indicator for different structures of the 

pension system in different scenarios of economic development with the help of additive convolution. 

Novelty. A decision-making system has been developed to justify changes in the structure of 

the pension system, which consists in a multi-criteria assessment of the pension system in conditions 

of uncertainty and risk. There were selected four criteria that reflect the impact of the changes on 

individual participants, employers and the state budget. 

Practical value. The main task of the developed system is to find the optimal structure of the 

pension system. The analysis at change of retirement age is also possible with its help. Retirement 

age affects the length of service, the number of years of accumulation and the structure of the popu-

lation to determine the income and expenditure of the state pension fund. 

Keywords: structure of the pension system, pension from the PAYG system, pension from the 

funded system, replacement rate of wages by pension, deficit of the pension fund. 
 

                                                                                             Надійшла до редакції   27.08.20 р. 

 

FINANCES______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Economics Bulletin,  2020,  №358_________________________________________



 

УДК 336/711-043/86(73)+347/734                                              https://doi.org/10.33271/ebdut/71.059 

  

ЕВОЛЮЦІЯ КАНАДСЬКОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ  

ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

М. М. Король, к. е. н., доцент, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,  

Maryna_korol@ukr.net, orcid.org/0000-0003-4031-0858 

 

Методологія дослідження. Методологічну базу дослідження склали праці провідних за-

рубіжних учених, інформаційні матеріали міжнародних фінансових інститутів. Результати 

отримані за рахунок застосування методів: аналізу – для більш детального вивчення еволюції 

канадської банківського системи на різних етапах реформування економіки; системного під-

ходу – для встановлення впливу правового регулювання на функціонування канадської бан-

ківської системи. 

Результати. У статті проаналізовано еволюцію та історію розвитку канадської банківсь-

кої системи на різних етапах реформування економіки. Охарактеризовано передумови ство-

рення канадських банків. Встановлено  специфіку відкриття комерційних банків у Канаді. До-

сліджено особливості функціонування канадської банківської системи. Охарактеризовано ос-

новні особливості консолідації канадських банків і наведено приклади діяльності найбільших 

банків, які брали участь у процесах консолідації банків у Канаді. Проаналізовано закони, які 

приймалися у процесі відкриття та консолідації банків Канади та визначено особливості їх 

застосовування у канадській банківській системі. Досліджено основи інституційно-правового 

регулювання банківської системи Канади. Створено періодизацію становлення банківського 

регулювання в Канаді. 

Новизна. Здійснено комплексний аналіз еволюції канадської банківської системи на рі-

зних етапах реформування економіки та окреслено особливості її інституційно-правового ре-

гулювання.  

Практична значущість. Одержані у ході дослідження результати можуть бути викори-

стані для ефективного регулювання та нагляду банківської системи різних країн з точки зору 

забезпечення не лише надійності її окремих фінансових установ, але й стабільності фінансової 

системи в цілому. 

Ключові слова: фінансова глобалізація, канадська банківська система, комерційні банки, 

консолідація, транснаціональні банки Канади, Канадська корпорація страхування вкладів, ре-

гулювання банківської системи Канади. 

 

 

Постановка проблеми. Основні банки 

Канади відіграють важливу роль в еконо-

міці. Їх бізнес, технології, що його оточу-

ють, та правила, які ним регулюються, пос-

тійно розвивалися протягом століть.  

Історично банківська система Канади 

віддавала перевагу обмеженій кількості ве-

ликих, широко розповсюджених банків з ве-

ликою мережею відділень, що обслуговують 

клієнтів по всій країні. Це централізовано ре-

гульована мережа з особливим фокусом на 

макропруденційному регулюванні та стабі-

льності системи. Канадська модель широко 

визнана золотим стандартом для інших про-

гресивних країн світу. Під час кризи 2008 

року банківська система Канади, продемон-

струвала високу опірність зовнішнім і внут-

рішнім дестабілізуючим факторам. Тому, 

дана тема еволюції канадської банківської 

системи та особливість її державного регу-

лювання досі залишається актуальною. 
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Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Значний внесок в дослідження даного 

питання внесли вітчизняні на зарубіжні нау-

ковці: Мельник П. В., Тарангул Л. Л., Гордей 

О. Д. [2], Едвард П. Неуфелд [1], Валтер 

Енґерт, Бен С. Ц. Фунґ, Лоретта Нотт, Яцк 

Селоди [3], Мічаел Д. Бордо [7]. Свою 

статтю: «Чому в Канаді у 2008 р. не було ба-

нківської кризи (або в 1930, або в 1907, або 

1893 рр.)?», Мічаел Д. Бордо присвятив дос-

лідженню банківської кризи 2008 року, та 

причинам чому вона оминула канадські ба-

нки. Алікс Грейнджер в своїй статті «банків-

ські послуги в Канаді», акцентує свою увагу 

на банківському секторі, його еволюції та ре-

гулюванні з боку держави. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є дослідження еволюції банківсь-

кої системи Канади та визначення особливо-

стей регулювання державою діяльності бан-

ків на території Канади.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Структурні зміни в канадській бан-

ківській системі були необхідні для того, щоб 

охопити банківськими послугами всі регіони 

країни та ефективно обслуговувати всіх      

наявних клієнтів. Ці структурні зміни набули 

двох основних форм: зникнення місцевих 

приватних банків та позикодавців і консолі-

дація між банками шляхом злиття та погли-

нання. У Канаді, на відміну від Сполучених 

Штатів Америки, урядова політика не пере-

шкоджала  структурним змінам, які призвели 

до консолідації банків. За показниками стабі-

льності банківська система Канади займає 

перше місце у світі. За оцінкою Всесвітнього 

економічного форуму - найбільш конкурен-

тоспроможна, за оцінками Асоціації канадсь-

ких банкірів є однією із найефективніших і 

найнадійніших банківських систем світу. 

Так, у 1890-х роках у Канаді було бли-

зько 200 приватних банків, більшість з яких 

зникли до 1920-х років; з іншого боку, у 1890 

р. було 426 відділень банків, у 1920 р. було 4 

676,3 відділень, тоді як у 1890 р. було бли-

зько 11 300 канадців на філію, а у  1920-х ро-

ків цей показник зменшився до 3 000. Водно-

час кількість статутних банків різко зменши-

лась. У 1870 р. функціонувало 30 статутних 

банків, а до 1930 р. їх кількість зменшилася 

до 10 [1, с.327].   

Світова економічна криза 30-х років не-

гативно вплинула і на канадську банківську 

систему. У цей період створюється Банк Ка-

нади, посилюється державне втручання у 

кредитну систему, активізується діяльність 

спеціалізованих державних інститутів креди-

тування житлового будівництва та сільсь-

кого   господарства [2, с.163].  

В Канаді, як і в інших країнах, каталіза-

торами фінансової перебудови можна вва-

жати наступні економічні фактори: техноло-

гічна та інформаційна революції, демографі-

чні показники, мінливість інфляції та проце-

нтних ставок. Так, технологічна та інформа-

ційна революції посприяли підвищенню ефе-

ктивності обробки даних, появі нових фінан-

сових інструментів. Відносно демографічних 

показників, за прогнозами до 2035 року очі-

куваний шлях «коефіцієнта залежності від 

старості» із нинішнього рівня 18% зросте 

майже до 35%, пропагуючи заощаджуваль-

ний характер. Як результат пенсійні фонди, 

взаємні фонди набуватимуть більшу вагу ві-

дносно варіативності інфляції та процентних 

ставок, то в 1980–1990- х роках, з більш ви-

сокими короткостроковими процентними 

ставками споживачі вкладали кошти в фінан-

сові активи такі як короткострокові державні 

облігації та строкові депозити [3, с.148]. 

Банківська система Канади має таку 

структуру: перший рівень належить центра-

льному банку – Банку Канади, на другому   

рівні знаходяться комерційні банки та спеці-

алізовані установи. Найбільш питому вагу 

серед комерційних банків займають приватні 

комерційні або привілейовані банки, які чи-

нять значний вплив на структуру приватних 

інвестицій і споживчих витрат у країні, акти-

вно кредитуючи промислові, торговельні та 

інші підприємства [2, с. 164–167].  

За даними МВФ, банківська система 

Канади є найбільш концентрованою в порів-

нянні з аналогічними системами промислово 

розвинених країн світу: понад 90% активів 

банків-ської системи припадає на шість най-

більших банків Канади, на які, за даними Де-

партаменту фінансів Канади, припадає понад 

70% усіх депозитів [4, с. 18–23].  

У структурі банківської системи Ка-

нади розрізняють два типи банків: банки ка-

тегорії І (Schedule I banks; місцеві банки, ак-
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ціонерами яких є широке коло осіб, які не ма-

ють право мати на руках більше ніж 10% ак-

цій банку) і банки категорії ІІ (Schedule II 

banks; усі  іно-земні банки і ті місцеві креди-

тні організації, акціонерами яких є обмежене 

коло осіб, які мають право володіти більше 

ніж 10% акцій).  

До першої категорії входять вісім бан-

ків: Bank of Montreal, The Bank of Nova 

Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce, 

Canadian Western Bank, Laurentian Bank of 

Canada, National Bank of Canada, Royal Bank 

of Canada, The Toronto-Dominion Bank. До 

другої категорії входять банки та філії інозе-

мних банків, що мають канадську банківську 

ліцензію (дочірні банки найбільших банків 

США, Великобританії, Франції, Японії, Ки-

таю, Індії) [5].  

Характерною особливістю канадської 

банківської системи є саме «роздрібне» фі-

нансування (фінансування через вклади фізи-

чних осіб). Саме таке фінансування вважа-

ється найбільш стабільним у кризові періоди.  

Стабільність канадської банківської си-

стеми пов’язують з різною структуро фінан-

сових секторів з початку 19 ст. – Великобри-

танії та Сполучених Штатів Америки. До се-

редини ХХ ст. канадська фінансова система 

була побудована на основі «чотирьох стов-

пів»: банківська справа, довірчий бізнес, 

страхування та торгівля цінними паперами, 

кожен з яких мав власного регулятора. Зок-

рема, банківські установи регулювалися фе-

деральними органами [6, с.7]. 

В еволюції банківської системи Канади 

одним із найважливіших періодів є 1980-ті 

роки, коли з’явилися «торгові банки», що 

здійснювали широко диверсифіковані інвес-

тиційно-банківські операції та інвестиційно-

банківські установи.  Також у Канаді функці-

онують ощадні банківські установи, проте 

вони не набули такого поширення як в США. 

Стрімкий розвиток торгових банків можна 

пояснити тим, що ці банки потрапляють під 

існуючі закони, що регулюють сферу фінан-

сів Канади, зокрема що стосується обме-

ження прав вкладників, які мають право го-

лосу скуповувати     більше 10 % пакетів ак-

цій фінансових компаній [2, с. 171–172]. 

Період 1900–1930- х років є одним із го-

ловних в консолідації у банківської системи. 

Проте, асортимент пропонованих послуг ба-

жав бути кращим. Канадська банківська сис-

тема була олігополістичною і передбачала 

високу вартість банківських продуктів та об-

межене надання банківських послуг. Проте, з 

іншого боку це забезпечувало додаткову ста-

більність, уникаючи проблем. Що стосується 

банківської кредитної діяльності, то лише пі-

сля Другої світової війни банки почали при-

діляти цій операції належну увагу, зокрема 

іпотечному кредитуванню, про що свідчать 

відпо-відні закони, про які ми будемо вести 

мову в 5 розділі. Банки також почали створю-

вати кредитні відділи для малого та серед-

нього бізнесу. Разом з цим, інноваційний ви-

бух, який був пов'язаний з появою та перехо-

дом на кредитні, дебетові картки, автомати-

зовані банкомати, інтернет-банкінг, забезпе-

чив банкам розширення спектру  як тради-

ційних банківських послуг, так і не традицій-

них. 

На жаль, до кінця ХХ ст. потенціал     

банків через розширення асортименту проду-

кції також став значною мірою вичерпаний, 

як вичерпаним було географічне охоплення. 

Як наслідок, банки або мали задовольнитися 

зрілим канадським ринком, маючи при цьому 

низький темп зростання, або розширити 

свою сферу дії за межі територій, що вони і 

зробили.  

Наступним викликом, який постав пе-

ред банками був динамічний розвиток фінан-

сової глобалізації 90-х років, яка вимагала від 

них як на внутрішньому ринку, так і на зов-

нішніх    ринках бути максимально ефектив-

ними з позиції вартості та якості послуг. Те-

хнологічна революція змінила орієнтири для 

майбутнього, де не так важливим є розмір та 

ефективність банківських установ. Внутрі-

шня політика Канади значною мірою захи-

щала вітчизняні фінансові установи від між-

народної конкуренції. Проте, регулювання 

які діють проти, замість гармонізування з ри-

нковими силами, радше матимуть коротко-

строкову дію. 

Протягом останніх десятиліть було 

проведено велику кількість досліджень фун-

кціонування канадської банківської системи 

та її регулювання. Такі дослідження є необ-

хідною умовою для формування та реалізації 

політики країни. Проте, нажаль, це не є дос-

татньою умовою, через вирішальну роль, яку 
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можуть зі-грати короткочасні політичні мір-

кування. Останні є і були важливою части-

ною процесу внесення змін до законодавства, 

зокрема мова  йде про банківські інститути та 

послуги, які вони пропонують. 

У період глобального  фінансового  ко-

лапсу в 2008–2009 роках, канадські банки 

продемонстрували стійкість і значною мірою    

уникнули кризи, яка вирувала на міжнарод-

ному рівні. Існувала точка зору, що банків-

ська система Канади сувора та надто орієнто-

вана на захист від ризиків, проте після кризи 

її визнали як доволі розумну практику креди-

тування, що передбачає ретельний нагляд 

уряду та регулювання на основі принципів 

безпеки та надійності. Насправді банки Ка-

нади визнані Світовим економічним фору-

мом як найбільш стабільні у світі. 

Канадська фінансова система значним 

чином є продуктом банківської моделі, сфор-

мованої Олександром Гамільтоном, першим 

американським міністром фінансів. Адам 

Шорт, історик-економіст, який написав ни-

зку статей для Журналу Канадської асоціації 

банкірів на зламі XX століття, зайшов так да-

леко, що назвав Гамільтона «батьком канад-

ської    банківської системи». Сьогодні канад-

ська банківська модель залишається вірною 

ідеалу Гамільтона. Основна ідея полягала в 

тому, що зв'язки між фінансово-орієнтова-

ними на національному рівні структурами та 

урядом за будь-яких нормальних політичних 

умов отримають стабільність та вселять до-

віру та повагу у межах держави та за кордо-

ном [7]. 

Коли європейські та північноамерикан-

ські банки у 2008 році опинилися на межі 

краху, вимагаючи втручання центральних   

банків, канадські банки відбулись незначною 

волатильністю. Історія пояснює, чому, як 

стверджують співавтори Майкл Бордо, Ан-

жела Редіш та Х'ю Роккофф в «Чому в Канаді 

не було банківської кризи у 2008 році». По-

чинаючи з дев'ятнадцятого століття, Канада 

та Сполучені Штати обрали різні шляхи роз-

витку: Канада створила концентровану бан-

ківську систему, яка контролювала іпотечне 

кредитування та інвестиційний банкінг під 

пильним оком єдиного регулятора. США до-

зволили   розвиватися слабкій, роздробленій 

системі з набагато меншими (і менш стабіль-

ними) банками, а також тіньовою банківсь-

кою системою менш регульованих ринків 

цінних паперів, інвестиційних банків та фон-

дів грошового        ринку, яку контролює 

група конкуруючих регуляторів . 

Стабільність канадських банків у часи 

фінансової кризи не просто випадковість, за-

значають автори : в Канаді банківська сис-

тема була побудована на базі крупних фінан-

сових інститутів чиї масштаби та диверсифі-

кованість підсилювало їх стійкість, натомість 

як США притаманна фрагментарність сис-

теми, наявні дрібні та вразливі фінансові ін-

ститути, тому США розвинули потужний фі-

нансовий ринок та заплутаний набір правил 

для фінансових установ [8]. 

Також необхідно зазначити зростання 

ролі комерційних банків на ринку євровалют, 

що можна пояснити тим, що зовнішні опера-

ції комерційних банків зростали більш висо-

ким темпами, ніж внутрішні, оскільки внут-

рішній ринок був уже поділений між бан-

ками. Серед найбільших транснаціональних 

банків Канади варто віднести такі банки як: 

Rojal Bank of Kanada, Canadian Imperial Bank 

of Commerce, Bank of Montreal, Bank of Nova-

Scotia, Toronto Dominion Bank [2, с.169]. 

У 2001 році для заохочення конкуренції 

у вітчизняній банківській галузі федеральний 

уряд змінив правила власності. Було ство-

рено три категорії банків: «великі» банки з 

активами понад 5 мільярдів доларів, «сере-

дні»     банки з активами від 1 до 5 мільярдів 

доларів та «малі» банки з активами менше 

ніж 1 мільярд доларів. Великі банки все ще 

вимагали широкого розповсюдження, хоча 

окремим інвесторам було дозволено воло-

діти до 20 відсотків голосуючих акцій та до 

30 відсотків акцій, що не мають права голосу. 

Середнім банкам було дозволено мати публі-

чну частку принаймні 35 відсотків своїх го-

лосуючих акцій. Невеликі  банки не мали об-

межень щодо власності [9]. 

Історично канадська фінансова система 

базувалася на п’яти основних групах фінан-

сових систем: статутних банках, довірчих та 

іпотечних компаніях, кооперативному кре-

дитному русі, страхових компаніях та диле-

рах цінних паперів [3, с.142]. 

Організаційно – правові засади банків-

ської діяльності Канади побудовані за анг-
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лійським зразком. Відповідно до Конститу-

ційного закону 1867 р. банківська діяльність 

в Канаді регулюється федеральним урядом, а 

майнові та цивільні права – це провінційні  

обо-в'язки.  Перший закон про Банк, факти-

чно роз-роблений Банком Монреаля, поклав 

морські банки під контроль федеральних ба-

нків, а трохи згодом у 1891 р. було засновано 

Асоціацію банкірів (згодом Канадська асоці-

ація банкірів) [9]. 

Напевно, найоригінальнішою регулято-

рною родзинкою (вимогою) є включення в 

банківське законодавство пункту «захід со-

нця», що вимагає періодичної переоцінки та 

оновлення законів приблизно кожні десять 

років. Це дає змогу канадському фінансо-

вому законодавству ефективно реагувати на 

нові виклики фінансового середовища [3, 

с.145]. 

Як вже відмічалося, в період до Другої 

світової війни банківська система Канади ха-

рактеризувалася консолідацією банківського 

капіталу, збільшення щільності відділень. 

Разом з тим, розширення, вдосконалення ба-

нківських пропозицій мало великий потен-

ціал. 

Фінансова криза 1929–1932 років спо-

нукала Канаду до реформи. У 1934 році був 

прийнятий Закон про Банк Канади. Наступ-

ною реформою було створення Комісії з цін-

них паперів в Онтаріо. Оскільки цінні папери 

перебували під провінційною владою, кожна 

провінція окремо регулювала брокерів та ри-

нки [6, с.16]. 

У 1964 році Королівська комісія з бан-

ківської справи та фінансів (Комісія Портера) 

рекомендувала «більш відкриту та конкурен-

тоспроможну банківську систему». Як наслі-

док пропозиції призвели до великих реформ 

та змін. Зміни до Закону про Банк Канади у 

1967 р. скасувавши 6-відсоткові щорічні гра-

ничні розміри процентних ставок, які стягу-

валися з особистих позик і дозволили банкам 

увійти в поле іпотечного кредитування . 

Вони також забороняли попередню юриди-

чну практику встановлення колективної ста-

вки банками та вимагали від банків краще ін-

формувати позичальників про реальну вар-

тість позики. У тому ж році федеральний 

уряд також прийняв акт про створення Кор-

порації страхування вкладів у Канаді для на-

дання страхування в розмірі 20 000 доларів 

США для депозитів у банках та федераль-

ного статуту поблизу  банків.  Макси-мальне 

страхове покриття було підвищено до 60 000 

доларів у 1983 році, а потім до 100 000 дола-

рів у 2005 році [9]. 

Період до 1970-х років називають «епо-

хою стабільності» канадської банківської си-

стеми. Після 1970 року на фінансову систему 

Канади мали негативний вплив наступні фа-

ктори: зростання інфляції, глобалізація, полі-

тичний рух до регуляції [6, с.19]. 

У другій половині 1980-х – на початку 

1990-х років у відповідь на зміну архітектури 

фінансового сектору були внесені зміни до 

федерального та провінційного законодав-

ства, які дозволили статутним банкам вхо-

дити в галузь цінних паперів через дочірні 

компанії, а дилерам цінних паперів – нерези-

дентам було дозволено працювати в Канаді. 

У 1980 році були внесені поправки до 

Закону про Банк, які дозволяли вітчизняним 

банкам володіти дочірніми компаніями вен-

чурного капіталу. Більше того, такі дочірні 

компанії були звільнені від обов’язкового ре-

зервування залучених депозитів. Цього ж 

року іноземним банкам було дозволено ство-

рювати  банківські дочірні компанії в Канаді 

[3, с.144]. 

У результаті змін у Законі про Банк 

1980 р. було створено Канадську асоціацію 

платежів (тепер Payments Canada) як агентс-

тво, відповідальне за систему розрахунків за 

чеки; резервні вимоги були зменшені, що 

значно збільшило активи банків; міністр фі-

нансів став єдиним арбітром, який вирішу-

вав, які нові банки можна створити; інозем-

ним банкам було        дозволено створюватись 

і при цьому від них вимагали резерви, але їх 

зростання різним чином обмежувалося; бан-

кам було дозволено брати участь у бізнесі з 

оренди великого обладнання; банкам було 

дозволено брати участь у факторингу;  банки 

(але не їхні дочірні компанії) були обмежені 

10-відсотковою часткою житлових іпотечних 

кредитів [9]. 

До 1992 року було проведено реформи, 

які дозволили федеральним фінансовим уста-

новам диверсифікуватися на новий фінансо-

вий бізнес (включаючи надання повних спо-

живчих та комерційних кредитних повнова-

жень довірчим та страховим компаніям), 

було ліквідовано вимоги до резервів та було 
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надано дозвіл банкам та позиковим компа-

ніям здій-снювати консультування щодо уп-

равління портфелем [3].  

Світова фінансова криза 2007–2009 рр. 

підкреслювала важливість фінансового регу-

лювання та нагляду – не лише для надійності 

окремих фінансових установ, а й для стабіль-

ності фінансової системи загалом. Справді, 

увага зосереджена на способах кращого ви-

значення, оцінки та пом'якшення ризиків як 

на національному, так і на міжнародному рі-

внях, і все частіше акцент робиться на зага-

льносистемному підході. У Канаді такий під-

хід є спільною відповідальністю Міністерс-

тва фінансів та інших федеральних органів 

фінансового регулювання, включаючи Банк 

Канади, Управління наглядового органу фі-

нансових установ (OSFI) та Канадську кор-

порацію страхування депозитів (CDIC). Зре-

штою, за правильне управління фінансовою 

системою відповідає міністр фінансів [10]. 

Можна виділити п’ять тенденцій, які можуть 

вплинути на фінансове регулювання, а саме:  

зростання складності фінансових послуг;  ро-

змивання загальних відмінностей між регу-

льованими та нерегульованими постачальни-

ками фінансових послуг;  зростання міжна-

родних взаємозалежностей;  дослідження 

стабільності фінансового ринку призводить 

до кращого розуміння моральної його небез-

пеки [3, с. 163–164]. 

Нагляд за федеральними фінансовими 

установами здійснює Управління нагляду за 

фінансовими установами. Федеральною сис-

темою страхування вкладів керує Канадська     

корпорація страхування вкладів. Агентство 

фінансових споживачів Канади (FCAC) пра-

цює над інформуванням та захистом спожи-

вачів фінансових продуктів та послуг. Разом 

з Де-партаментом фінансів, OSFI, CDIC та 

FCAC Банк Канади бере участь у Комітеті з 

нагляду за фінансовими установами (FISC). 

Цей важливий комітет регулярно збирається 

для обміну інформацією, координації дій та 

консультування федерального уряду з питань 

фінансової системи [10]. 

Висновки. Таким чином, еволюція па-

радигми канадської банківської системи на 

різних етапах формування економіки поля-

гала в тому, що виважена урядова політика 

створила такі умови у фінансовому середо-

вищі країни, які призвели до світових лідиру-

ючих позицій канадського банківського сек-

тору в сенсі конкурентоспроможності та на-

дійності. 

 Узагальнивши основні нормативно-

правові документи, що регулюють банків-

ську ді-яльність в країні, враховуючи те, що 

в Канаді практично не було банківських бан-

крутств, а динаміка банківських показників 

загалом була позитивною, можна стверджу-

вати, що обраний вектор є ефективним. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КАНАДСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

М. М. Король, к. э. н., доцент,  

ГВУЗ «Ужгородский национальный университет» 

 

Методология исследования. Методологическую базу исследования составили труды 

ведущих зарубежных ученых, информационные материалы международных финансовых ин-

ститутов. Результаты получены за счет применения методов: анализа – для более детального 

изучения эволюции канадской банковского системы на различных этапах реформирования 

экономики; системного подхода – для установления влияния правового регулирования на 

функционирование канадской банковской системы. 

Результаты.  В статье проанализирована эволюция и история развития канадской бан-

ковской системы на различных этапах реформирования экономики. Охарактеризованы пред-

посылки создания канадских банков. Проанализированы количество банков на различных эта-

пах формирования канадской экономики. Установлена специфика открытия коммерческих 

банков в Канаде. Исследованы особенности функционирования канадской банковской            

системы. Охарактеризованы основные особенности консолидации канадских банков и приве-

дены примеры деятельности крупнейших банков, которые принимали участие в процессах 

консолидации банков в Канаде. Проанализированы законы, которые принимались в процессе 

открытия и консолидации банков Канады и определены особенности их применения в канад-

ской банковской системе. Исследованы особенности институционального правового регули-

рования банковской системы Канады.  Создана периодизация становления банковского регу-

лирования в Канаде. 

Новизна. Осуществлен комплексный анализ эволюции канадской банковской системы 

на различных этапах реформирования экономики и обозначены особенности ее институцио-

нально- правового регулирования. 

Практическая значимость. Полученные в ходе исследования результаты могут быть 

использованы для эффективного регулирования и надзора банковской системы различных 

стран с точки зрения не только надежности отдельных финансовых учреждений, но и стабиль-

ности финансовой системы в целом. 

Ключевые слова: финансовая глобализация, канадская банковская система, коммерче-

ские банки, консолидация, транснациональные банки Канады, Канадская корпорация страхо-

вания вкладов, регулирования банковской системы Канады 
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EVOLUTION OF THE CANADIAN BANKING SYSTEM AND FEATURES  

OF ITS REGULATION AT DIFFERENT STAGES OF ECONOMIC REFORM 

M. M. Korol, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Uzhhorod National University 

 

Methods. The methodological basis of the research is based on the works of leading foreign 

scientists as well as information materials of international financial institutions. The results are ob-

tained through the use of methods: analysis – for a more detailed study of the evolution of the Cana-

dian banking system at various stages of economic reform; system approach – to establish the impact 

of legal regulation on the functioning of the Canadian banking system. 

Results. The article analyzes the evolution and history of the development of the Canadian 

banking system at various stages of economic reform. The prerequisites for the creation of Canadian 

banks are characterized. The number of banks at various stages of the formation of the Canadian 

economy is analyzed. The specific features of opening commercial banks in Canada are established. 

The features of the functioning of the Canadian banking system are investigated. The main features 

of the consolidation of Canadian banks are characterized, and examples of the activities of the largest 

banks that took part in the consolidation of banks in Canada are given. The article analyzes the laws 

that were adopted in the process of opening and consolidating banks in Canada and identifies the 

features of their application in the Canadian banking system. The features of institutional legal regu-

lation of the banking system of Canada are investigated. The chronology of the formation of banking 

regulation in Canada is created. 

Novelty. A comprehensive analysis of the evolution of the Canadian banking system at various 

stages of economic reform is carried out and the features of its institutional and legal regulation are 

outlined. 

Practical value. The results obtained in the course of the study can be used for effective regu-

lation and supervision of the banking system of various countries from the point of view of not only 

the reliability of individual financial institutions, but also the stability of the financial system as a 

whole. 

Keywords: financial globalization, Canadian banking system, commercial banks, consolidation, 

multinational banks of Canada, Canadian Deposit Insurance Corporation, regulation of the Canadian 

banking system. 
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ОЦІНКА ГРОШОВОЇ МАСИ УКРАЇНИ: СТАН, СТРУКТУРА 

ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ ЗМІНИ  

 

А. В. Колодій, к. е. н., доцент, Львівський національний аграрний університет, 

a_kolodij@ukr.net, orcid.org/ 0000-0002-9320-6379, 

О. В. Грицина, к. е. н., доцент, Львівський національний аграрний університет, 

ogrytsyna@ukr.net, orcid.org/ /0000-0002-1304-0250 

 

Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: ана-

лізу та синтезу – при визначенні обсягу, структури та динаміки зміни грошової маси; теоре-

тико-аналітичних методів – при характеристиці основних показників, що досліджуються, 

зокрема грошової маси, грошової бази, коефіцієнта монетизації, швидкості обігу грошей, 

грошово-кредитного мультиплікатора; узагальнення – при обґрунтуванні шляхів підвищення 

ефективності монетарної політики.  

Результати. Досліджено підходи різних вчених щодо сутності економічної категорії 

«грошова маса». Визначено, що під грошовою масою необхідно розуміти загальну сукуп-

ність запасів грошей, які перебувають у всіх їх формах та якими можуть розпоряджатися 

суб’єкти грошового обороту у визначений момент часу. Проведено аналіз динаміки показни-

ків грошових агрегатів та грошової бази, числові значення кожного з яких мають визначаль-

ну цінність при формуванні цілісного уявлення про стан грошової системи України. На ос-

нові базових вихідних даних проведено відповідні розрахунки і визначено низку показників, 

які дозволяють більш точно і детально оцінити реальний стан справ у структурі грошової 

маси. Зокрема, охарактеризовано коефіцієнт монетизації економіки як показник забезпече-

ності її грошовими коштами. Проаналізовано показник швидкості обігу грошей як такий, що 

характеризує інтенсивність використання відповідного запасу грошей, що необхідні для ви-

конання оплати за товари й послуги. Охарактеризовано показник грошово-кредитного муль-

типлікатора, за допомогою якого можна здійснювати контроль динаміки, структури грошової 

маси та рівня інфляції. Окреслено пропозиції стосовно окремих шляхів покращення моне-

тарної політики держави.  

Новизна. Визначено, що грошова маса і грошова база є взаємодоповнюючими елемен-

тами, через які відбувається формування мультиплікативного ефекту, завдяки якому відбува-

ється збільшення безготівкової компоненти грошової маси. 

Практична значущість.  На основі виконаної оцінки стану грошової маси, її структури 

та динаміки запропоновано шляхи покращення монетарної політики держави, що зробить її 

більш ефективною в Україні. 

Ключові слова: грошова маса, грошові агрегати, грошова база, рівень інфляції, коефіці-

єнт монетизації, швидкість обігу грошей, грошово-кредитний мультиплікатор. 

 

 

Постановка проблеми. Грошова сис-

тема України у сучасних умовах за своєю 

сутністю є паперовою і кредитною, функці-

онує відповідно до Закону України «Про 

Національний банк України», а головним 

органом, що здійснює її регулювання і на-

гляд  виступає власне Національний банк 

України. Грошова маса, її структура та ди-

наміка є одним із основних показників, які 

характеризують грошову сферу. Вона скла-

дається із сукупності готівкових грошей, які 

перебувають в обігу, а також безготівкових 

грошей, які перебувають на банківських 

рахунках, власниками яких є фізичні і юри-

дичні особи, а також держава.  
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Гроші є тим чинником, який опосеред-

ковує оборот валового внутрішнього проду-

кту, тому вивчення показників грошової 

маси відіграє суттєве значення стосовно 

сталого розвитку економіки країни. Зміни, 

навіть незначного характеру, у складі, обся-

гах та структурі грошової маси мають пря-

мий вплив на платоспроможний попит, на 

те, наскільки інтенсивним є оборот грошей, 

на ринкову кон’юнктуру. Тобто, регулюван-

ня обсягу грошової маси впливає на еконо-

мічний розвиток країни і є одним з важли-

вих напрямів грошово-кредитної політики 

держави. У свою чергу, розроблення ефек-

тивної грошово-кредитної політики напряму 

базується і залежить від володіння актуаль-

ними даними, що характеризують стан і ди-

наміку грошової маси. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблематикою грошової маси, зок-

рема її сутності, обсягу та структури займа-

ються багато вітчизняних вчених. Серед них 

варто виокремити Педерсена І. О. [8], до-

слідження якого спрямоване на оцінку стану 

грошової маси, монетизації економіки, 

впливу доларизації на економіку держави. 

Вчений Бова Н. В. [2] вивчає вплив зміни 

грошової маси на формування депозитної 

політики банку. Науковець Божанова О. В. 

[3, с.12] у своєму дослідженні аналізує стан 

грошової маси як складової монетарної по-

літики та аргументовано доводить необхід-

ність зміцнення стабільності національної 

грошової одиниці. Дослідник Шишкіна О. 

В. [11] вивчає сутність грошової маси з по-

зиції її впливу на монетизацію економіки та 

соціально-економічний розвиток суспіль-

ства. Зважаючи на те, що грошова маса у 

свої сутності не є застиглим явищем, а пос-

тійно розвивається і видозмінюється, до-

слідження її обсягу, структури та динаміки 

змін вимагає постійного аналізу. Продов-

жуючи дослідження вищезазначених науко-

вців, автори виконали оцінку стану грошо-

вої маси за 2015–2019 рр. 

Формулювання мети статті. Еконо-

мічна активність держави безпосередньо 

залежить від наявного обсягу грошової ма-

си, її структури та чинників, які мають 

вплив на зміну її обсягу. Основною метою 

статті є дослідження та оцінка обсягу,   

структури та динаміки грошової маси.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Розглядаючи категорію грошової 

маси варто зазначити, що вона є складною, 

неоднорідною та до певної міри мінливою. 

Залежно від того, якою виступає мета оцін-

ки окремого елемента грошового обігу  

структура грошової маси може певним чи-

ном змінюватися. При виникненні різних 

економічних ситуацій, до її складу можуть 

або включатися, або виключатися окремі 

елементи. Грошова маса постійно перебуває 

у режимі динамічного розвитку, оскільки 

виступає в якості продукту діючої банків-

ської системи. Крім того, вона є одним із 

низки макроекономічних показників, з до-

помогою яких можна мати чітке уявлення 

про стан справ на грошово-кредитному рин-

ку. 

Дослідивши різні підходи щодо визна-

чення грошової маси, можна зробити на-

ступні висновки. Так, на думку Дзюблюка 

О. В., під грошовою масою розуміють всю 

сукупність грошей, випущених в обіг, у всіх 

їх формах, які перебувають у розпорядженні 

суб’єктів ринку в даний момент часу [4, 

с.172]. Вчений Савлук М. І. вважає, що під 

грошовою масою слід розуміти всю сукуп-

ність запасів грошей у всіх їх формах, які 

перебувають у розпорядженні суб’єктів 

грошового обороту в певний момент [5, 

с.59]. Окремі іноземні джерела визначають 

грошову масу дещо по-іншому. Зокрема, за 

інформацією офіційного сайту Федеральної 

резервної системи, «грошова маса США – це 

всі фізичні готівкові кошти, що знаходяться 

в обігу по всій країні, а також гроші, що 

зберігаються на чекових рахунках та ощад-

них рахунках. Вона не включає інші форми 

багатства, такі як довгострокові інвестиції, 

власний капітал або фізичні активи, які по-

винні бути продані для конвертації у готів-

ку» [1]. За визначенням іншого джерела, 

грошова маса є одним з ключових показни-

ків, які характеризують грошову сферу, та 

представляє собою сукупність готівки, що 

перебуває в обігу, а також безготівкових 

коштів на рахунках, які мають фізичні та 

юридичні особи, а також держава [9, с.98].  

Визначальним показником, що харак-

теризує структуру грошової маси виступає 

грошовий агрегат, який представляє собою 
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види грошей і грошових коштів, згрупова-

них за ступенем ліквідності, завдяки якому 

вони й відрізняються один від одного. 

Відповідно до спеціальних стандартів 

поширення даних НБУ у свої практиці ви-

користовує наступні агрегати: 

1) грошовий агрегат М0 – готівкові кош-

ти в обігу поза депозитними корпораціями. 

2) грошовий агрегат М1 – грошовий агре-

гат М0 та переказні депозити в національній 

валюті. 

3) грошовий агрегат М2 – грошовий агре-

гат М1 та переказні депозити в іноземній 

валюті й інші депозити. 

4) грошовий агрегат М3 – грошовий агре-

гат М2 та цінні папери, крім акцій [10]. 

Грошова база – це сукупність зо-

бов’язань Національного банку України в 

національній валюті, що забезпечують зрос-

тання грошових агрегатів і кредитування 

економіки. Вона є показником бази фінан-

сування та основою для формування грошо-

вих агрегатів, а не самим грошовим агрега-

том. Грошова база включає готівкові кошти, 

випущені в обіг Національним банком Укра-

їни, і переказні депозити в національній ва-

люті в Національному банку України [6]. 

Тому можна вважати, що грошова база яв-

ляє собою визначену кількість зобов’язань 

НБУ, які забезпечують кредитування еконо-

міки та збільшення грошових агрегатів. 

Грошова база не є грошовим агрегатом, а 

виступає базовою основою у процесі фор-

мування грошових агрегатів.  

Основні показники стану грошової ма-

си як складової частини монетизації грошо-

вого обороту України за 2015–2019 рр. відо-

бражені у табл. 1., в якій проведено розра-

хунок окремих показників, що характеризу-

ють ефективність грошово-кредитної полі-

тики держави. Оцінка динаміки показників 

грошових агрегатів та грошової бази пока-

зала, що за період 2015–2019 рр. вони зрос-

ли. Аналіз даних таблиці показав, що сума 

готівкових грошей, що перебувають в обо-

роті, у 2019 р. порівняно із 2015 р. зросла на 

225313,0 млн. грн. (на 47,7%), оскільки агре-

гат М1 безпосередньо характеризує кошти 

поточних рахунків, тобто ті, що мають ко-

роткостроковий характер. Наявність такої 

значної зміни свідчить про недовіру з боку 

фізичних і юридичних осіб до банківської 

системи. Як зазначає О. В. Божанова, зрос-

тання частки готівки, що знаходиться поза 

банками в загальній грошовій маси усклад-

нює стан розрахунків і послаблює кредит-

ний потенціал банків [3, с.21].  

Розглядаючи грошову масу за показ-

ником агрегату М3 спостерігаємо її збіль-

шення на 337726,0 млн. грн. (на 34,0 %) за 

цей же період. Показник грошової бази та-

кож був у цьому тренді збільшення і зріс за 

досліджуваний період на 141490,0 млн. грн. 

(на 42,1%). Зростання грошової бази голов-

ним чином відбувається через механізм за-

купівлі Національним банком України іно-

земної валюти. 

Для оцінювання того, наскільки еко-

номіка країни є забезпеченою грошовими 

коштами, тобто наскільки суспільство дові-

ряє національній валюті, і в цілому монета-

рній політиці держави використовують кое-

фіцієнт монетизації. У розвинених країнах 

він складає 70–80%. Переважно коефіцієнт 

монетизації визначається відношенням агре-

гату М2 до ВВП. Як видно з проведених ро-

зрахунків, в Україні він складав 36,23% у 

2019 р., що на 52,13 відсоткових пункти 

менше, ніж було у 2015 р.  

З даних табл.1 бачимо, що значення 

коефіцієнта монетизації у 2015–2017 рр. 

було досить високим (від 49,43 до 69,50%), 

що є характерним для країн, що розвива-

ються. Порівняння індексу інфляції та кое-

фіцієнта монетизації за досліджуваний пері-

од свідчить про те, що національна економі-

ка повністю поглинає наявну в обігу грошо-

ву масу, незважаючи на стале зростання 

останньої. І хоча, за 2015–2019 рр. індекс 

споживчих цін мав тенденцію до зниження, 

об’єм грошової маси за цей період перма-

нентно збільшувався, що дозволяє нам зро-

бити припущення про постійний дефіцит 

грошей в обороті, який в свою чергу не   

дозволяє банківській системі в повній мірі 

здійснювати накопичення фінансових ре-

сурсів з подальшою можливістю реалізову-

вати їх у формі кредитних ресурсів. 

Порівнюючи 2019 р. із 2015 р. варто 

зауважити, що у 2015 р. забезпеченість еко-

номіки грошовою масою була суттєво ви-

щою і становила 69,5%. Натомість у 2019 р. 

за наявним значенням коефіцієнта монети-

зації можна прийти до висновку про наяв-
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ність кризових процесів в національній еко-

номіці.  

Інтенсивність використання відповід-

ного запасу грошей необхідних для вико-

нання оплати за товари та послуги, ефектив-

ність їх використання для регулювання 

грошового обороту характеризує показник 

швидкості обігу грошей. Від того як зміню-

ється швидкість обігу грошей залежить і їх 

пропозиція в обігу, що в свою чергу здій-

снює вплив на витрати обігу і платоспро-

можний попит. Щодо його нормативного 

значення, то вважається, що у випадку, коли 

кожна грошова одиниця здійснює хоча б два 

обороти за рік, то воно є достатнім. Як свід-

чать дані табл. 1 показник швидкості обігу 

грошей перебував у 2019 р. на рівні 2,76, що 

знаходиться вище нормативного значення. 

Грошово-кредитний мультиплікатор є 

одним із важливих параметрів грошового 

обігу, з допомогою якого визначається здат-

ність банківської системи на основі грошо-

вої бази збільшувати (помножувати чи    

мультиплікувати) грошову масу в обігу. З 

його допомогою можна здійснювати конт-

роль динаміки, структури грошової маси і 

рівня інфляції. Проте гроші, які формуються 

завдяки ефекту мультиплікації, НБУ може 

формувати і контролювати лише опосеред-

ковано. Зокрема, на кількість і обсяг банків-

ських депозитів має прямий вплив не полі-

тика національного банку, а чинник став-

лення до них фізичних та юридичних осіб, 

оскільки тут важливу роль відіграє фактор 

довіри до банківської системи. Емісійний 

банк може здійснювати контроль цих гро-

шей використовуючи обов'язкові економічні 

нормативи. Спрощено, грошово-кредитний 

мультиплікатор визначається як відношення 

грошової маси (М3) до грошової бази за ви-

значений період.  

 

Таблиця 1 

Динаміка показників грошової маси в Україні за 2015–2019 рр. 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Відхилення,  

2019. р до 2015 р. 

млн. грн. % 

Агрегат М0, 

 млн. грн. 
282670,0 314390,0 310405,0 351810,0 359460,0 76790,0 127,2 

Агрегат М1,  

млн. грн. 
472220,0 529930,0 551463,0 624231,0 697533,0 225313,0 147,7 

Агрегат М2,  

млн. грн. 
993810,0 1102390,0 1129464,0 1224887,0 1329000,0 335190,0 133,7 

Агрегат М3,  

млн. грн. 
994060,0 1102700,0 1208860,0 1228554,0 1331786,0 337726,0 134,0 

ВВП, млн. грн. 1430290 2034430 2445587 3083409 3675728 2245438,0 257,0 

Грошова база,  

млн. грн. 
336000 381580 399060 435800 477490 141490,0 142,1 

Індекс інфляції, % 143,3 112,4 113,7 109,8 104,1 – –39,2п 

Коефіцієнт монетизації, % 

М2 / ВВП 69,50 54,20 49,43 39,84 36,23 – 52,13п 

М3 / ВВП 69,48 54,19 46,18 39,73 36,16 – 52,04п 

Швидкість обігу грошей 

ВВП / М3 1,44 1,84 2,02 2,51 2,76 – 191,8 

Грошово-кредитний мультиплікатор 

М3 / ГБ 2,96 2,89 3,03 2,82 2,79 – 94,3 

З допомогою грошово-кредитного   

мультиплікатора можна побачити зв'язок 

грошової бази і грошової маси, тобто як і 

наскільки зміна грошової бази впливає на 

зміну, або мультиплікацію грошової маси. 

Через емісію грошей спочатку відбувається 

збільшення грошової бази, а згодом і гро-

шової маси на коефіцієнт мультиплікатора. 

FINANCES______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Economics Bulletin,  2020,  №370_________________________________________



Гроші, що формуються через ефект мульти-

плікації формують основну частину безго-

тівкових грошей і грошової маси в цілому. 

Аналіз грошово-кредитного мультиплікато-

ра за 2015–2019 рр. свідчить про його від-

носну стабільність, хоча за останні три роки 

спостерігаємо незначне зниження даного 

показника з 3,03 до 2,79, що свідчить про 

виважену і послідовну політику НБУ сто-

совно контролю над грошовою масою. 

На основі даних таблиці 1 визначимо 

частки кожного агрегату у загальній струк-

турі грошової маси (табл. 2). 
 

Таблиця 2 

Структура грошових агрегатів у грошовій 

масі, % 

Рік 
Грошові агрегати 

М3 М3-М2 М2-М1 М1-М0 М0 

2015 р. 100,00 0,03 52,47 19,07 28,44 

2016 р. 100,00 0,03 51,91 19,55 28,51 

2017 р. 100,00 6,57 47,81 19,94 25,68 

2018 р. 100,00 0,3 48,89 22,17 28,64 

2019 р. 100,00 0,21 47,42 25,38 26,99 

 

Оцінка даних табл. 2 дає змогу зроби-

ти певні висновки. Так, показник М1-М0 за 

останні два роки дещо збільшився, що свід-

чить про покращення рівня розвитку безго-

тівкових розрахунків. Досить цікавою ви-

глядає ситуація з часткою М3-М2, яка за 

останні три роки також змінилася у бік зрос-

тання, що є позитивною тенденцією. Тобто, 

це означає про незначне покращення функ-

ціонування ринку цінних паперів, зокрема 

облігацій, казначейських зобов’язань, вексе-

лів, ощадних (депозитних) сертифікатів  

корпорацій. 
 

 
Рис. 1. Динаміка структури грошових      

агрегатів, % 

Аналіз структури грошових агрегатів у 

грошовій масі України (рис. 1) вказує на те, 

що у ній значна частка належить готівці 

(М0), значення агрегату М2 традиційно на-

ближається до майже 100-відсоткової поз-

начки. 

Така велика частка готівки означає, що 

банківська системи України є недостатньо 

стійкою і з боку населення до неї немає ви-

сокої довіри. Розвиток фондового ринку 

також перебуває на вкрай низькому рівні. 

Все це вимагає змін у напрямах монетарної 

політики, про що ведуть мову ряд україн-

ських дослідників.  

Висновки. Провівши показники стану 

грошової маси в Україні за 2015–2019 рр. 

можна стверджувати, що 26,99% грошової 

маси не перебувають під наглядом банківсь-

кої системи, тобто перебувають поза її ме-

жами. Такий стан справ зумовлений втра-

тою довіри фізичних і юридичних осіб сто-

совно банківської системи, бажанням про-

водити розрахунки з використанням виклю-

чно готівки. Крім того свою негативну роль 

відіграють і інші чинники, зокрема, низький 

рівень доходів населення, інфляційні очіку-

вання, високий рівень доларизації  економі-

ки.  

В цілому, грошова маса за досліджу-

ваний період суттєво зросла (на 34,0%). 

Щодо рівня монетизації економіки, то за 

наявним значенням коефіцієнта монетизації 

можна прийти до висновку про наявність 

кризових процесів в національній економіці.  

Серед шляхів з допомогою яких можна 

було б у найближчій перспективі покращити 

стан справ у монетарній політиці України 

можна запропонувати наступні: підвищува-

ти економічну активність фізичних і юри-

дичних осіб; знизити податковий тиск; за-

безпечити цінову стабільність; через вива-

жену монетарну політику постійно контро-

лювати і зменшувати рівень інфляції.  
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ОЦЕНКА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА, 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

А. В. Колодий, к. э. н., доцент, Львовский национальный аграрный университет,  

О. В. Грыцына, к. э. н., доцент, Львовский национальный аграрный университет 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: ана-

лиза и синтеза – при определении объема, структуры и динамики изменения денежной мас-

сы; теоретико-аналитических методов – при характеристике основных показателей, которые 

исследуются, в частности, денежной массы, денежной базы, коэффициента монетизации, 

скорости обращения денег, денежно-кредитного мультипликатора;  обобщения – при обос-

новании  путей повышения эффективности монетарной политики. 

Результаты. Исследованы подходы различных ученых относительно сущности эконо-

мической категории «денежная масса». Определено, что под денежной массой необходимо 

понимать общую совокупность запасов денег, которые находятся во всех их формах и кото-

рыми могут распоряжаться субъекты денежного оборота в определенный момент времени. 

Проведен анализ динамики показателей денежных агрегатов и денежной базы, числовые 

значения каждого из которых имеют определяющую ценность при формировании целостно-

го представления о состоянии денежной системы Украины. На основе базовых исходных 

данных проведены соответствующие расчеты и определен ряд показателей, которые позво-
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ляют более точно и детально оценить реальное положение дел в структуре денежной массы. 

В частности, охарактеризованы коэффициент монетизации экономики как показатель обес-

печенности ее денежными средствами. Проанализирован показатель скорости обращения 

денег как таковой, что характеризует интенсивность использования соответствующего запа-

са денег, необходимых для выполнения оплат за товары и услуги. Охарактеризован показа-

тель денежно-кредитного мультипликатора, с помощью которого можно осуществлять кон-

троль динамики, структуры денежной массы и уровня инфляции.  Очерчены предложения 

относительно путей улучшения монетарной политики государства. 

Новизна. Определено, что денежная масса и денежная база являются взаимодополня-

ющими элементами, через которые происходит формирование мультипликативного эффекта, 

благодаря которому происходит увеличение безналичной компоненты денежной массы. 

Практическая значимость. На основе выполненной оценки состояния денежной мас-

сы, ее структуры и динамики предложены пути улучшения монетарной политики государ-

ства, которые сделают ее более эффективной в Украине. 

Ключевые слова: денежная масса, денежные агрегаты, денежная база, уровень инфля-

ции, коэффициент монетизации, скорость обращения денег, денежно-кредитный мультипли-

катор. 

 

ESTIMATION OF THE MONEY SUPPLY OF UKRAINE: STATE, STRUCTURE, 

TRENDS 

A. V. Kolodiy, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Lviv National Agrarian University, 

O. V. Hrytsyna, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Lviv National Agrarian University 

 

Methods. The results are obtained through the use of the following methods: analysis and 

synthesis – in determining the volume, structure and dynamics of money supply;  theoretical and 

analytical – in characterizing the main indicators studied in the article, in particular the money sup-

ply, monetary base, monetization ratio, velocity of money, monetary multiplier;  generalization – in 

drawing conclusions and proposing ways to improve monetary policy. 

Results. The approaches of various scientists to the essence of the economic category of 

“money supply” are studied.  It is determined that the money supply should be understood as the 

total set of money reserves in all forms, and which can be disposed of by the subjects of money cir-

culation at a given time.  The analysis of the dynamics of monetary aggregates and monetary base is 

carried out, it is shown that their numerical values have a determining value in the formation of a 

holistic view of the monetary system of Ukraine.  On the basis of the initial data, the corresponding 

calculations are carried out, and a number of indicators are defined, which allows to estimate the 

real state of affairs in the structure of money supply more realistically and in detail. In particular, 

the coefficient of monetization of the economy as an indicator of its cash security is characterized. 

The indicator of the velocity of money circulation is developed and analyzed as one that character-

izes the intensity of the use of the corresponding stock of money necessary for payments for goods 

and services. The indicator of the monetary multiplier is characterized, by means of which it is pos-

sible to carry out the control of dynamics, structure of money supply and inflation rate. Suggestions 

for certain ways to improve the monetary policy of the state are outlined. 

Novelty. It is determined that the money supply and the monetary base are complementary el-

ements through which the formation of the multiplier effect occurs, which leads to an increase in 

the non-cash component of the money supply. 

Practical value. The results of the study can be used in scientific and educational work at 

higher education institutions.  Based on the assessment of the state of the money supply, its struc-

ture and dynamics, ways to improve the monetary policy of the state are proposed. 

Keywords: money supply, monetary aggregates, monetary base, inflation rate, monetization 

rate, money circulation rate, monetary multiplier. 
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Методологія дослідження. Для проведення дослідження були залучені загальнонауко-

ві та конкретні методи, а саме: аналізу й синтезу – для вивчення існуючих механізмів опо-

даткування в сільському господарстві та визначення ефективності спеціальних податкових 

норм; узагальнення – для формування теоретичних основ оподаткування сільськогосподар-

ських підприємств, абстрактно-логічний – для визначення методологічних підходів до ство-

рення податкового механізму в галузі та розробки рекомендацій щодо вдосконалення прямо-

го й непрямого оподаткування підприємств;  загального й особливого – для з’ясування спе-

цифіки податкових відносин у галузі; методи економічної статистики – для  оцінки сучасного 

стану оподаткування сільськогосподарських підприємств.  

Результати.  У статті висвітлено проблеми оподаткування сільськогосподарських під-

приємств з моменту скасування загальної системи оподаткування сільського господарства та 

впровадження спрощеної. Проаналізовано механізм регулювання оподаткування в аграрному 

секторі. Показано, що постійні зміни податкового законодавства та суттєва частка у структу-

рі витрат сільськогосподарських підприємств коштів на сплату податків зумовлюють особ-

ливу важливість оптимального рішення при виборі системи оподаткування. Досліджено те-

перішній стан системи оподаткування аграрних підприємств та наслідків підвищення подат-

кового тягаря для платників IV групи єдиного податку. Виділено особливості діяльності та 

запропоновано альтернативні шляхи зниження податкового навантаження на сільськогоспо-

дарських виробників.  

Новизна. У ході проведеного дослідження діагностовано, що через специфіку функці-

онування суб’єктів підприємницької діяльності аграрної галузі існує потреба відповідного 

відображення в податковому законодавстві особливостей оподаткування сільськогосподар-

ських підприємств. На підставі проведеного дослідження запропоновано напрями розвитку 

системи оподаткування аграрних товаровиробників щодо адаптації до національних умов 

господарювання. 

Практична значущість. Наведені пропозиції можуть значно зменшити розрив між   

рівнями податкового навантаження на великий, середній та малий бізнес, а також продемон-

струвати незадовільність однакових умов оподаткування для різних виробників в сільському 

господарстві.  

Ключові слова: сільськогосподарські товаровиробники, система оподаткування, пряме 

оподаткування, податкові відносини, податкове законодавство, податкове навантаження, 

єдиний податок. 
 

Постановка проблеми. Одним з най-

більш гострих питань сучасного розвитку 

аграрного сектору економіки є створення 

ефективного конституційно-правового ме-

ханізму оподаткування сільськогосподар-

ських товаровиробників. Хоча практика за-

стосування закону показує, що зміни до за-

конодавства України щодо оподаткування 

дуже чсто викликають нові проблеми. Тому 

вивчення податкового регулювання аграр-

ного сектора економіки набуває особливого 

значення  з  урахуванням нестачі фінансових  
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ресурсів сільськогосподарських підпри-

ємств, тенденції до скорочення бюджетних 

витрат на розвиток галузі, посилення соці-

ально-економічних проблем через політичну 

та економічну нестабільність в країні. Фі-

нансова підтримка поточної діяльності та 

перспективного економічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств в Укра-

їні досі залишається значно проблемою. 

За умови обмеженості бюджетних ре-

сурсів особливої уваги заслуговує необхід-

ність активізації механізму державного уп-

равління економічними процесами, який 

здійснюється методами правового, адмініст-

ративного та фінансово-економічного впли-

ву. Ключова позиція в урядовому регулю-

ванні економіки належить методам коригу-

вання податків, які включають використан-

ня бюджету, податків, митних платежів, 

грошового кредитування, формування ціни 

та засобів інвестиційної політики.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Оподаткування сільськогосподар-

ської діяльності є предметом досліджень 

провідних вітчизняних вчених, таких як А.  

Берлач, П. Гайдуцький, М. Дем’яненко, П. 

Саблук, С. Кваша, П. Лайко та ін.  Завдяки 

їх зусиллям була запроваджена система спе-

ціального оподаткування аграрного бізнесу, 

яка стала основою для виходу галузі з кризи 

наприкінці минулого та початку цього сто-

ліття. 

 Значний внесок у дослідження про-

блеми внесли В. Синчак, Л. Тулуш, Д. Дема, 

Ю. Лупенко та інші вчені [8–12]. Зокрема, 

В. Синчак стверджує, що систему оподатку-

вання у сільському господарстві доцільно 

розглядати як підсистему, яка, з одного бо-

ку, має підтримувати внутрішню гармонію, 

а з іншого – не суперечити загальнодержав-

ній системі оподаткування, оскільки вона є 

її складовою [10, с.361]. Л. Тулуш приділяє 

багато уваги проблемам функціонування 

спеціальних режимів оподаткування.  Багато 

вчених спрямовують свої дослідження на 

вирішення сучасних проблем стягнення по-

датків за допомогою спеціальних схем, ці-

льового використання ПДВ тощо. 

Л. Тулуш вказує, що нинішня фіскаль-

на державна політика щодо аграрного сек-

тору економіки не є всебічною та система-

тичною, має ряд недоліків, що не забезпечує 

створення сприятливого інституційного се-

редовища та рівних умов для ведення бізне-

су у цій галузі [11, с.57]. 

З точки зору Д. Деми, у запровадженні 

ФСП порушено методологічну сторону ви-

значення розміру податку. Згідно з теорією 

оподаткування, кожен податок має конкрет-

ний об’єкт та базу оподаткування. Запрова-

дження на першому етапі ФСП відмінило 

дію 12 податків і обов’язкових платежів, які 

мали базою оподаткування грошову оцінку 

землі, оплату праці, розмір прибутку, ви-

ручку та інші об’єкти. ФСП розраховувався, 

виходячи із площі сільськогосподарських 

угідь та їх грошової оцінки, та не залежав 

від результатів господарської діяльності 

суб’єктів господарювання на селі, а значить, 

гарантував податкові надходження до     

бюджету [8, с.371]. 

Ю. Лупенко зазначає, що ключовими 

передумовами, що мають враховуватися при 

формуванні податкового механізму в сіль-

ському господарстві, є залежність галузі від 

природних чинників, сезонний характер ви-

робництва, нерівномірність надходження 

доходів, низький рівень техніко-техноло-

гічного розвитку, значне розшарування гос-

подарюючих суб’єктів за розмірами, обся-

гами та соціально-економічними показни-

ками діяльності тощо. Також слід врахову-

вати, що сільськогосподарське виробництво 

безпосередньо формує продовольчу безпеку 

держави, визначає рівень соціальної ста-

більності в суспільстві [9, с.6]. 

Однак, існує низка невирішених про-

блем, які є значним поштовхом для розроб-

ки нових механізмів оптимального оподат-

кування сільськогосподарських підпри-

ємств. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є оцінка функціонування діючої 

системи оподаткування сільськогосподар-

ських товаровиробників та окреслення по-

дальших напрямів її реформування 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. В умовах інтеграції України до сві-

тового економічного співтовариства аграр-

ний сектор є однією з перших і стратегічно 

важливих галузей національної економіки.  

Агробізнес України забезпечує 22% зайня-

тості та 38% вартості експорту. У 2018 році 
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частка агросектору склала 13% валового 

внутрішнього продукту. У той же час, су-

часний стан аграрного сектора характеризу-

ється проблемами, що визначаються особ-

ливістю сільськогосподарського виробниц-

тва і обумовлені його сезонністю, великою 

залежністю від природних та кліматичних 

факторів, нестабільністю цін на аграрну 

продукцію, недостатньою інвестиційною 

привабливістю  галузі, ускладнення залу-

чення кредитних ресурсів.  Постійний роз-

виток даної сфери економіки України багато 

в чому залежить від ефективності аграрної 

політики та відповідної участі держави в її 

формуванні та реалізації. 

Виділяються методи прямого впливу в 

процесі реалізації аграрної політики.  Вони 

заздалегідь визначають таке регулювання, 

коли суб'єкти економіки покладаються на 

прийняття рішень, які ґрунтуються не на не-

залежному економічному виборі, а на дер-

жавних вказівках.  Це в основному зміни 

податкового законодавства, адміністративні 

обмеження в галузі контролю якості вироб-

ництва харчових продуктів тощо. Методи 

прямого впливу часто можуть бути най-

більш ефективними для досягнення еконо-

мічного результату, хоча вони мають вирі-

шальні недоліки, пов'язані зі створенням пе-

решкод у  ринковий процес. 

Зміни в оподаткуванні загалом, а та-

кож в оподаткуванні сільськогосподарських 

підприємств, зокрема, стосуються (напов-

нення бюджету України. Про це свідчить 

Податковий кодекс України та його постій-

не вдосконалення та внесення змін.  Бажан-

ня створити оптимально збалансовану сис-

тему оподаткування аграрної галузі все ще 

залишається нагальним, незважаючи на іс-

нуючу недостатню фінансову її підтримку. 

На часі є створення такої системи опо-

даткування сільськогосподарських підпри-

ємств, яка б дотримувалася принципів соці-

альної справедливості та мінімального по-

даткового навантаження. 

Оскільки аграрна промисловість опи-

нилася в критичному стані, уряд вжив необ-

хідних заходів для значного спрощення 

оподаткування сільськогосподарських під-

приємств. 

Зміни в податковому законодавстві для 

аграрного сектору почалися, коли 17 грудня 

1998 року було прийнято Закон України 

«Про фіксований сільськогосподарський 

податок» № 320, який запровадив фіксова-

ний сільськогосподарський податок як ін-

струмент стимулювання сільськогосподар-

ського виробництва [1].  Необхідність змін 

обумовлювалася збитковістю або низькою 

рентабельністю сільськогосподарського ви-

робництва, а також нагальною необхідністю 

державної підтримки цієї галузі, недостат-

ністю або відсутністю в ній грошового обо-

роту, необхідністю спрощення податкового 

обліку тощо.  Відповідно до даного доку-

мента єдиний податок замінив дванадцять 

обов’язкових платежів із різними базами 

оподаткування. 

Платниками фіксованого сільськогос-

подарського податку (далі – ФСП) були 

сільськогосподарські підприємства, дохід 

від отриманих від продажу сільськогоспо-

дарських товарів власного виробництва та 

товарів їх переробки за попередній фінансо-

вий (податковий) рік перевищив 50% за-

гальної суми  валового прибутку. 

Об'єктом оподаткування була певна 

ділянка земель сільськогосподарського при-

значення, переданих сільгоспвиробнику у 

власність або передані у користування, се-

ред інших під час оренди. 

Норма ФСП, встановлена у відсотках 

до грошової оцінки сільськогосподарських 

угідь, розраховувалась відповідно до мето-

дики, затвердженої Кабінетом Міністрів Ук-

раїни, за такими заходами: для оранки, сіно-

косу та пасовищ – 0,5% (для гірських ра-

йонів та територій Полісся – 0,3%) та для 

довготривалого насадження – 0,3% (для гір-

ських районів та територій Полісся – 0,1%) 

Сплата податку (включаючи натураль-

ну форму) повинна була проводитися щомі-

сяця до 20 числа наступного місяця у розмі-

рі однієї третини суми податку, визначеної 

за кожен квартал, від річної суми податку, у 

такій сумі: у I  та ІІ квартали – на 10%;  у ІІІ 

кварталі – 50%;  у IV кварталі – 30%.  Функ-

цію цього Закону передбачалося обмежити 

до 01.01.2004. 

Відповідно до першої редакції Закону 

№ 320 виплати до соціальних фондів були 

внесені до переліку платежів, які замінив 

ФСП. Однак ця норма була виправлена 

03.02.1999 р. Законом № 414 – XIV «Про 
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внесення змін до статті 9 Закону України[2] 

«Про фіксований сільськогосподарський 

податок». Загальна сума ФСП була поділена 

на кілька частин: 68% відрахували на за-

гальнообов’язкове державне пенсійне стра-

хування та 2% – на загальнообов’язкове со-

ціальне забезпечення. Цей порядок сплати 

небюджетного соціального внеску був акту-

альним до 2005 року. 

У 2003 році можливість сплати подат-

ку в натуральній формі була скасована За-

коном № 659 – IV від 03.04.2003 р. «Про 

внесення змін до Закону України «Про фік-

сований сільськогосподарський податок» 

[3]. Об'єкти оподаткування були доповнені 

землями водного фонду, що використову-

ються згаданими підприємствами для розве-

дення, вирощування та вилову риби у внут-

рішніх водоймах (озера, ставки та басейни).  

Ставка податку була встановлена на рівні 

1,5% від грошової оцінки одиниці ріллі в 

регіонах та АР Крим. (Закон України 2003 

р.).  

З 1 січня 2004 р. Закон № 974 – IV від 

19.06.2003 р. «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо регулювання діяль-

ності в аграрному секторі економіки» вста-

новив низку важливих пунктів [4], а саме: 

збір до Фонду для здійснення заходів щодо 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-

ській АЕС та соціального захисту населен-

ня, а також стягнення до Державного інно-

ваційного фонду були виключені зі списку 

податків та зборів, які ФСП замінив через їх 

скасування;  щоб отримати статус платника 

ФСП, сума, отримана сільськогосподар-

ським підприємством від продажу сільсько-

господарських товарів власного виробниц-

тва та товарів їх переробки за попередній 

фінансовий (податковий) рік, мала переви-

щувати 75% (не 50%  ) у загальній сумі ва-

лового прибутку (Закон України 2003 р.). Ця 

умова чинна й донині. Дія ФСП була про-

довжена до 1 січня 2009 року. 

Закон № 1878 – IV від 24.06.2004 «Про 

внесення змін до деяких законів України 

щодо оподаткування сільськогосподарських 

підприємств та підтримку соціальних стан-

дартів їх працівників» набув чинності 1 січ-

ня 2005 року [5]. Завдяки цьому були зроб-

лені кроки щодо виключення виплат у поза-

бюджетні соціальні фонди від FAT та пос-

тупового переведення порядку оплати цих 

зборів сільськогосподарськими підприєм-

ствами на загальних засадах. 

Поступове усунення платежів до не-

бюджетних фондів спеціального призначен-

ня від ФСП також стало фактором посилен-

ня фіскального тиску, можливо навіть більш 

значного, ніж зміна бази оподаткування та 

ставок. 

Через скасування зборів загально-

обов’язкового державного пенсійного стра-

хування та стягнення обов'язкового соціаль-

ного страхування з ФСП ставка податку бу-

ла знижена більш ніж у 3 рази.  

 Наприкінці 2006 року сільгоспвироб-

никам було надано пільгу з податку з влас-

ників транспортних засобів та інших авто-

номних машин та механізмів, що фактично 

вилучило цей податок із структури ФСП.  

Дія ФСП знову була продовжена до 1 січня 

2011 року. Прийняття Податкового Кодексу 

вважається наступним етапом розвитку 

ФСП, хоча філософія цього податку не змі-

нилася, проте низка його елементів зазнала 

змін.  З початку 2011 року платники ФСП не 

сплачували податок на прибуток підприєм-

ства, на землю (крім податку за земельні ді-

лянки, які не використовуються для сіль-

ськогосподарського виробництва), податок 

за спеціальне використання води та здій-

снення окремих видів підприємницької ді-

яльності (у  частина провадження торго-

вельної діяльності).  Інші податки та збори 

сплачувалися платником податку у порядку 

та розмірі, встановлених Кодексом, а єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне со-

ціальне страхування сплачується у порядку, 

визначеному Законом «Про стягнення та об-

лік єдиного внеску на обов'язковій основі». 

Ставки податку залишилися без змін, однак 

спеціальна ставка ФСП (1%) була введена 

для виробників, що спеціалізуються на ви-

робництві (вирощуванні) та переробці рос-

линної продукції, вирощеної під прикрит-

тям. 

З 01.01.2015 відповідно до змін, внесе-

них у Податковий кодекс, з’явився єдиний 

податок IV групи (далі – ЄП), який був «пе-

реробленим» із ФСП, але ставки порівняно 

із ставками ФСП збільшено втричі, база 

оподаткування теж зросла в кілька разів. 

Тому для сільськогосподарських підпри-
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ємств, які мали велику кількість земель, але 

прибуток від їх використання невеликий, 

статус платника ЄП став недоцільний.  

З 2015 року Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу Ук-

раїни та деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи» (2014 р.) [6].  

ФСП було офіційно включено до спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності 

у формі єдиної форми  ( єдиного податку) 

платники податку четвертої групи.  Платни-

ки єдиного податку четвертої групи також 

були звільнені від зобов'язання сплачувати, 

сплачувати та подавати податкові декларації 

з податку на прибуток підприємств, податку 

на майно (як частина земельного податку, за 

винятком земельного податку за землі, не 

використовувані для сільськогосподар-

ського виробництва) та орендної плати  збо-

ри за спеціальне водокористування. Порів-

няно з ФСП об’єктом оподаткування були 

лише земельні ділянки, на які зареєстровані 

права користування відповідно до земельно-

го законодавства.  База оподаткування та-

кож зазнала змін.  Якщо для ФСП вона ба-

зувалася на нормативній грошовій оцінці 

земель станом на 1 січня 1995 року, то для 

обчислення єдиного податку була викорис-

тана нормативна грошова оцінка станом на 1 

січня звітного року з урахуванням коефіці-

єнта індексації. З 01.01.2016 ставки ЄП під-

вищились ще в 1,8 рази та відповідно збіль-

шилось і податкове навантаження на аграрі-

їв. В зв’язку з індексацією грошової оцінки 

землі орендна плата за земельні ділянки теж 

зростає, збільшуючи фіскальний тиск. В ре-

зультаті база оподаткування збільшилася в 

сім разів. Крім того, спостерігається ста-

більне зростання ставок єдиного податку 

(табл. 1). 

 

Таблиця 1.  

Динаміка єдиних ставок податку для сільгоспвиробників  

Види земельних діля-

нок 

Ставка єдиного податку, від нормативної грошової оцінки, % 

 загальні у гірських зонах та на полі-

ських територіях 

у закритому 

ґрунті 

Рілля, сіножаті,  пасо-

вища 

2017–2020 рр. – 0,95 

2016 р. – 0,81 

2015 р.– 0,45 

1999 р.**–0,15 

2017–2020 рр. – 0,57 

2016 р. –0,49; 

2015 р. – 0,27 

1999** – 0,09 

2017–2020 рр. – 

6,33 

2016 р.– 5,4 

2015 р.– 3,0 

Багаторічні наса-

дження 

2017–2020 рр. – 0,57 

2016 р. – 0,49 

2015 р.– 0,27 

1999 р.**– 0,09 

2017–2020 рр. –0,19 

2016 р.– 0,16; 

2015 р.– 0,09 

1999 р.** – 0,03 

- 

Землі водного фонду 2017–2020 рр. – 2,43 

2015 р.– 1,35 

1999 р. **–0,45 

- - 

Примітка: **Запровадження ФСП 

Джерело:  складено авторами. 

 

Таким чином, зростання абсолютної 

ставки єдиного податку з 1 га сільськогос-

подарських угідь спричинило збільшення 

податкового тягаря, який зріс у динаміці з 

1,6 (відсотка) у 2014 році до 6,1% у 2015 

році, 13,2% – у 2016 році до 15,48%. 

Порівняно з ФСП, ставки єдиного по-

датку для четвертої групи платників зросли 

в 3 рази.  Для ріллі, сіножатей та пасовищ 

він становив 0,45% (для гірських районів та 

територій Полісся – 0,27%), для багаторіч-

них посадок – 0,27% (для гірських районів 

та територій Полісся – 0,09  %), для земель 

водного фонду – 1,35 та для покритих зе-

мель – 3%. 

Таким чином, податкове навантажен-

ня на агробізнес зросло в 21 раз. 

Останні зміни у 2016 році щодо єди-

ного податку для сільськогосподарських 

підприємств полягали у подальшому збіль-
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шенні ставок (Закон України 2015).  Для 

орних земель, сіножатей і пасовищ показ-

ник становив 0,81% (для гірських районів 

та територій Полісся – 0,49%), для багато-

річних посадок – 0,49% (для гірських райо-

нів та територій Полісся – 0,16%), для зе-

мель водного фонду – 2,43% та покритих 

земель – 5,4%.  

Досвід існування єдиного податку 

(колишнього ФСП ) свідчить, що він пере-

став виконувати стимулюючу функцію для 

розвитку малого та середнього бізнесу на 

селі, а з появою агрохолдингів, у користу-

ванні яких зосереджена значна площа сіль-

ськогосподарських угідь,  перетворився в 

механізм оптимізації оподаткування остан-

ніх. На жаль, така концентрація земель аг-

рохолдингами призведе до  витіснення   

дрібних виробників із сільської місцевості. 

 
Рис. 1: Площа угідь в обробітку      

підприємств платників єдиного податку4 

груп, тис. га. 

На нашу думку, використання спеці-

ального режиму оподаткування для будь-

яких організаційно-правових форм та видів 

сільськогосподарської діяльності призво-

дить до нерівномірного податкового наван-

таження на різні групи виробників сіль-

ського господарства та до формування не-

раціональної структури виробництва сіль-

ського господарства.  

Нинішня податкова практика спричи-

няє значні бюджетні втрати, які не компен-

суються додатковим збільшенням інвести-

ційних витрат та рівня зайнятості.  Тим са-

мим порушується економічна мотивація 

суб'єктів сільського господарства в аграр-

ному секторі, особливо у частині низько 

маргінальних, але соціально орієнтованих 

видів сільськогосподарської діяльності. 

З метою вирівнювання умов оподат-

кування для різних груп сільгоспвиробни-

ків (форм ведення сільського господарства), 

збереження інвестиційної діяльності в її 

сфері та підвищення рівня зайнятості в селі 

доцільно реалізація таких заходів у сфері 

прямого оподаткування: 

−  вдосконалення механізму сплати 

єдиного податку, що обмежує сфери його 

використання, лише за суб'єктом, для якого 

сільськогосподарські угіддя є ключовою 

умовою здійснення діяльності, а рослинни-

цтво є основним (переважаючим) видом 

діяльності 

−  звільнення від оподаткування сіль-

ськогосподарських товаровиробників, які 

спеціалізуються на тваринницькій продук-

ції та овочах, якщо виробництво спрямова-

не на розвиток (особливо на капітальні ін-

вестиції в розвиток матеріально-технічної 

бази), заохочуючи сільськогосподарські 

підприємства брати участь у програмі роз-

витку сільських територій, чию землю вони 

використовують 

−  запровадження контролю за форму-

ванням трансфертних цін деякими вироб-

никами, насамперед економічними струк-

турами, які не беруть активної участі у со-

ціально-економічному розвитку сільської 

громади за місцем землекористування. 

−  стимулювання раціонального вико-

ристання земель та недопущення прибутків 

сільськогосподарських угідь за рахунок 

вдосконалення механізму плати за землю. 

Сьогодні податкова політика більшос-

ті країн світу, на відміну від української, 

спрямована на спрощення адміністрування 

та зниження податкових ставок. Країни сві-

ту конкурують на світовому ринку, але Ук-

раїна все ще продовжує грати, використо-

вуючи старі принципи, завдаючи шкоди 

насамперед собі, тобто суспільству. 

За результатами проведеного дослід-

ження ми вважаємо, що механізм прямого 

оподаткування є одним із вагомих важелів 

державного фінансового контролю розвит-

ку аграрного сектору України. 

Для вирішення проблем нарахування 

та сплати єдиного податку, який функціо-

нує в аграрній сфері економіки України, 

необхідно організувати три групи госпо-

дарств: 
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−  невеликі сімейні фермерські одини-

ці (до 200 га у користуванні землі) – функ-

ціонування земельного податку; 

−  сільськогосподарські підрозділи 

(фермерські господарства) та середні сіль-

ськогосподарські підприємства, які відпові-

дають сільському населеному пункту, тобто 

їх діяльність забезпечується на території 

населеного пункту; 

−  великі сільськогосподарські об'єд-

нання та сільськогосподарські підприєм-

ства –  це підприємства, що складаються з 

кількох населених пунктів до 20–22 регіо-

нів. 

Для кожної з груп пропонуємо запро-

вадити окрему податкову політику. Для 

дрібних виробників – прописати в законо-

давстві простий єдиний земельний податок. 

Для фермерських господарств і середніх 

сільськогосподарських підприємств потріб-

но повернути фіксований сільськогоспо-

дарський податок на основі нормативної 

грошової оцінки землі. Третю категорію – 

агрохолдинги – доцільно перевести на за-

гальну систему оподаткування. 

Реалізація запропонованих пропози-

цій дозволить знизити різноманітність по-

казників податкового навантаження на під-

приємства різних юридичних форм та спе-

ціалізації – від численних справ до діапазо-

ну 0,5–3% від доходу та до 5–20% стосовно  

до прибутку (максимальна варіація в 5–6 

разів), що та дозволить збалансувати кон-

курентоспроможні умови для різних форм 

бізнесу та раціонального використання по-

точного податкового потенціалу суб'єктів 

агробізнесу. 

Висновки. Таким чином, еволюція 

ФСП та подальший уніфікований (єдиний) 

податок для четвертої групи доводить, що 

цей податок поступово втрачав свою функ-

цію регулювання, але зміни в оподаткуван-

ні посилили його фіскальне значення. Знач-

не збільшення податкового навантаження 

на агробізнес є результатом не тільки праг-

нення уряду підвищити рівень доходів   

бюджету, а й того, що ставки та база опода-

ткування не були ані переглянуті, ані при-

ведені в рівновагу з існуючими економіч-

ними  умови тривалий час. 

Говорячи про унікальні податкові 

преференції, надані сільськогосподарським 

підприємствам в Україні та ефективність 

бюджетної підтримки розвитку сільського 

господарства в країнах ЄС, особливості 

оподаткування фермерів за кордоном, ба-

чимо що останні полягають у спрощенні 

податкових відносин, неприпустимому тис-

ку на них. 

У європейських країнах система опо-

даткування сільського господарства дифе-

ренціюється залежно від масштабів вироб-

ництва та організаційних форм підприєм-

ницької діяльності. 

Для великого та середнього бізнесу, 

включаючи сільськогосподарський, вико-

ристовуються традиційні податкові інстру-

менти, тобто прибуток від оподаткування 

корпоративних податків, податки на неру-

хомість та державні податки. 

 Для малого бізнесу (переважно сі-

мейних господарств) очікуються альтерна-

тивні прості механізми оподаткування, 

спрямовані на спрощення адміністрування 

податків. 

 Розглядаючи практику діючої систе-

ми оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників, ми наголошуємо на ос-

новних завданнях її реформування: 

−  нівелювання умов оподаткування 

для різних категорій виробників та різних 

видів сільськогосподарської діяльності; 

−  мінімізація негативного впливу на 

економічні рішення суб'єктів господарю-

вання та їх інвестиційну діяльність; 

−  створення достатнього та надійного 

джерела фінансових ресурсів для фінансу-

вання заходів щодо соціального розвитку 

відповідних територій;  

−  унеможливлення поширення опти-

мізаційних податкових схем, що спричиня-

ють спотворення діяльності економічного 

механізму у сфері та фінансових зловжи-

вань, що є особливо нестерпним за умови 

дефіциту державних фінансових ресурсів. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ       

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Л. В. Синявская, к. э. н., доцент, Львовский национальный аграрный университет, 

И. Н. Тофан, к. э. н., доцент, Львовский национальный аграрный университет  

 

Методология исследования.  Для проведения исследования были привлечены обще-

научные и конкретные методы, а именно: методы анализа и синтеза – для изучения суще-

ствующих механизмов налогообложения в сельском хозяйстве и определения эффективности 

специальных налоговых норм; обобщения – для формирования  теоретических основ налого-

обложения сельскохозяйственных предприятий;  абстрактно-логический – для определения 

методологических подходов к созданию налогового механизма в отрасли и разработки реко-

мендаций по совершенствованию прямого и косвенного налогообложения предприятий;  

общего и особенного – для выяснения особенностей налоговых отношений в отрасли; ме-

тоды экономической статистики – для оценки современного состояния налогообложения 

сельскохозяйственных предприятий.  

Результаты. В статье освещены проблемы налогообложения сельскохозяйственных 

предприятий с момента отмены общей системы налогообложения сельского хозяйства и 

внедрение упрощенной. Проанализирован механизм регулирования налогообложения в аг-

рарном секторе. Показано, что постоянные изменения налогового законодательства и суще-

ственная доля в структуре затрат сельскохозяйственных предприятий средств на уплату 

налогов обусловливают особую важность оптимального решения при выборе системы нало-

гообложения.  Исследовано нынешнее состояние системы налогообложения аграрных пред-

приятий и последствий повышения налогового бремени для плательщиков IV группы едино-

го налога.  Выделены особенности деятельности и предложены альтернативные пути сниже-

ния налоговой нагрузки на сельскохозяйственных производителей. 

Новизна. В ходе проведенного исследования диагностировано, что в силу специфики 

функционирования субъектов предпринимательской деятельности аграрной отрасли сущест-

вует потребность соответствующего отражения в налоговом законодательстве особенностей 

налогообложения сельскохозяйственных предприятий. На основе проведенного исследова-

ния предложены направления развития системы налогообложения аграрных товаропроизво-

дителей по адаптации к национальным условиям хозяйствования.   

Практическая значимость. Приведенные предложения могут значительно уменьшить 

разрыв между уровнями налоговой нагрузки на крупный, средний и малый бизнес, а также 

продемонстрировать неудовлетворительность одинаковых условий налогообложения для 

разных производителей в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные товаропроизводители, система налогообложе-

ния, прямое налогообложение, налоговые отношения, налоговое законодательство, налого-

вая нагрузка, единый налог. 
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Methods.  For the study, general scientific and specific methods were involved, namely: 

methods of analysis and synthesis – to study the existing mechanisms of taxation in agriculture and 

determine the effectiveness of special tax rules; generalizations – to form the theoretical founda-

tions of taxation of agricultural enterprises; abstract-logical – to determine methodological ap-

proaches to the creation of a tax mechanism in the industry and to develop recommendations for 

improving direct and indirect taxation of enterprises; general and special – to clarify the specifics of 

tax relations in the industry; methods of economic statistics – to assess the current state of taxation 

of agricultural enterprises. 
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Results.  The authors highlight the problems of taxation of agricultural enterprises since the 

abolition of the general system and the introduction of a simplified system of taxation of agricul-

ture.  Works by foreign and domestic scientists on the organization of taxation of farmers have been 

studied.  The mechanism of taxation regulation in the agricultural sector has been analyzed. Con-

stant changes in tax legislation and a significant share in the structure of expenses of agricultural 

enterprises of funds for paying taxes determine the particular importance of an optimal solution 

when choosing a taxation system.  The current state of the system of taxation of agricultural enter-

prises and the consequences of an increase in the tax burden for payers of the 4th group of a single 

tax have been investigated.  The features of the activity are highlighted and alternative ways of re-

ducing the tax burden on agricultural producers are proposed. 

Novelty.  In the course of the study, it was diagnosed that, due to the specifics of the function-

ing of business entities in the agricultural sector, it is necessary to appropriately reflect in the tax 

legislation the specifics of taxation of agricultural enterprises. 

Practical value.  On the basis of the study, the directions of development of the taxation sys-

tem of agricultural producers for adaptation to the national economic conditions are proposed.  The 

above proposals can significantly reduce the gap between the levels of tax burden on large busi-

nesses, medium-sized businesses and small businesses; they also show that the same taxation condi-

tions for different agricultural producers are unsatisfactory. 

Keywords: agricultural producers, taxation system, direct taxation, tax relations, tax legisla-

tion, tax burden, single tax. 
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Методологія дослідження. У процесі пошуку аналітичного інструментарію визначення 

та виміру загроз порушення етичних принципів в аудиторській діяльності використано методи 

аналізу й синтезу – для окреслення кола якісних і кількісних показників, в т. ч. синтетично 

створених; прийоми індукції та дедукції – для виокремлення потенційних користувачів, на 

кого орієнтований аналітичний інструментарій, методи порівняння та аналогії – для ґрунтов-

ного опрацювання етичних вимог та систематизації загроз їх порушення. Методологічною ос-

новою дослідження стали методи спостереження, що надали можливість актуалізувати осно-

вні проблеми підвищення якості аудиторської діяльності в частині додержання етичних вимог. 

Метод аналогії був використаний при генеруванні та систематизації кількісних індикаторів 

додержання якісних етичних принципів аудиту. При розробці алгоритму визначення ваги 

окремих індикаторів у синтетичних компонентах та результуючому показнику додержання 

етичних принципів застосовано метод нейропрограмування.    

Результати. Окреслено коло потенційних користувачів аналітичних інструментів кіль-

кісного виміру дотримання етичних вимог в аудиторській діяльності, які потребують підви-

щення якості аудиту, та їх інформаційні запити – від загального вдосконалення контролю 

якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності до конкретних дій по уніфікації 

поведінки фахівців на основі поставлених до них етичних вимог. Сформовано деталізований 

перелік загроз та порушень фундаментальних етичних принципів на основі існуючих теоре-

тико-методологічних підходів. Запропоновано базовий перелік індикаторів додержання етич-

них принципів аудиту, який може стати основою для уніфікації контролю на всіх рівнях управ-

ління аудиторською діяльністю. Представлено алгоритм визначення ваги індикаторів у синте-

тичних компонентах та результуючому показнику додержання етичних принципів на основі 

використання особливостей зв’язку показників та переваг нейронних мереж.     

Новизна. Виявлено інформаційні запити користувачів різних рівнів щодо конкретних 

методик виміру дотримання або порушень етичних принципів аудиту з визначеним переліком 

показників. Для підвищення якості аудиторської діяльності запропоновано кількісно 

вимірювати додержання етичних норм аудиту через інструментарій нейромереж. 

Практична значущість. Узагальнені загрози й порушення фундаментальних етичних 

принципів аудиту, а також  запропоновані  способи подолання складності ідентифікації та 

вимірювання загроз з дотримання принципів професійної етики аудитора є важливими скла-

довими системи контролю якості аудиту. Алгоритм створення синтетичних індикаторів може 

слугувати основою для формування регулятивних документів в частині  здійснення  зовніш-

нього і внутрішнього контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності. 

Ключові слова: принципи професійної етики аудитора, міжнародні стандарти аудиту, за-

грози й порушення, якість аудиту, політика та процедури, суттєві порушення, нейронні ме-

режі. 
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Постановка проблеми. Зазвичай і те-

оретичні, і прикладні дослідження в сфері 

етичної поведінки аудитора стосуються якіс-

ного наповнення процесу (розробка кодексів, 

регламентів, правил). Але для системи        

оцінки  якості аудиту на  всіх  рівнях необ-

хідно отримати об’єктивну, неупереджену, 

систематизовану інформацію про дотри-

мання етичної професійної поведінки, бо   

згідно ст. 8 Закону «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність»  ауди-

тори та суб’єкти аудиторської діяльності зо-

бов’язані при наданні аудиторських послуг 

забезпечити етичну професійну поведінку із 

дотриманням пріоритету суспільних інтере-

сів, загальних норм моралі, принципів неза-

лежності та об’єктивності, професійної ком-

петентності, конфіденційності та професій-

ної таємниці [1]. В закордонних досліджен-

нях теж превалюють якісні процеси: прий-

няття найкращого етичного рішення в ауди-

торських завданнях, вимагати від аудиторів 

розуміти етичні цінності, вміти повністю 

зрозуміти ситуацію у різних перспективах, 

мати бажання робити правильно. Отже, не іс-

нує конкретних методик виміру дотримання 

або порушення етичної поведінки з визначе-

ним спектром показників. 

Процес вибору аудитора – це,             

по-перше, питання довіри. Тобто перед тим, 

як клієнт вирішить надати інформацію ауди-

торові, він повинен бути впевнений, що в ау-

дитора стане сил і змоги зберегти її в конфі-

денційності. Це, звичайно, пов’язано з про-

фесіоналізмом аудитора і юридичним захис-

том його діяльності. Сучасний аудитор пови-

нен на декілька кроків випереджати внутріш-

ніх фахівців підприємств за рівнем профе-

сійних знань і навичок, та одночасно підтри-

мувати високий рівень етики та довіри.  Існу-

вання проблеми етичних дилем між аудито-

рами та замовниками аудиту вимагає теоре-

тичного і практичного обґрунтування впливу 

професійної етики на практичну діяльність 

аудиторів. У силу цього вирішення питання 

довіри до сучасного аудитора потребує особ-

ливої уваги.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблеми дотримання аудиторами 

етики в сучасних умовах ведення бізнесу до-

сліджувались у працях проф. Ф. Ф. Бутинця, 

проф. Н. М. Малюги, проф. Л. В. Чижевської, 

доц. Н. І. Петренко [2, 3]. Авторами зверта-

лась увага на те, що фінансові скандали ви-

кликані зокрема, етичними та професійними 

діями індивідуумів в корпораціях, а користу-

вачі фінансової звітності, надзвичайно, зале-

жні від компетентної роботи десятків тисяч 

професіоналів. Це підтверджує актуальність 

питання професійної етики аудитора, як за-

собу підвищення рівня його відповідальності 

перед суспільством.  

В сучасних публікаціях відзначається, 

що аудитори не дотримуються таких принци-

пів професійної етики як чесність, об’єктив-

ність та принцип технічних стандартів [4–6]. 

Але за 2019-2020 рр. притягнення до профе-

сійної відповідальності та застосування стяг-

нень до суб’єктів аудиторської діяльності з 

боку Ради Аудиторської палати України сто-

сувалися включення до розділів Реєстру ау-

диторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

[7]. Однією з причин і є відсутність методич-

ного інструментарію для ідентифікації, фор-

малізації та систематизації виміру загроз до-

триманню принципів професійної етики ау-

дитора [8-10]. 

Додатково слід зауважити, що з’яви-

лися сучасні інструменти інформаційно- ана-

літичного забезпечення контрольно-управ-

лінських та бізнес-процесів [11–13]. Поєд-

нання професійних аспектів аудиту та аналі-

тичної інфраструктури мають перспективи у 

вирішенні проблем інтерпретації додер-

жання етики аудиторської діяльності, тим са-

мим підвищивши якість аудиту та ступінь за-

доволення інформаційних потреб. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є створення інформаційно-аналітичної 

інфраструктури, методичного інструмента-

рію для формалізації та систематизації ви-

міру загроз дотримання принципів професій-

ної етики аудитора, як складової оцінки сис-

теми контролю якості аудиту.  
Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Одним із найкращих способів покра-

щення якості аудиторських послуг є підви-

щення відповідальності аудиторських фірм 

та аудиторів. В діяльності аудиторів повинні 

враховуватись такі фактори професійної ді-

яльності як репутація, досвід, доступність 
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ресурсів та застосування професійних та ети-

чних стандартів.  

Передумовою для того, щоб вказані  

фактори формували професійність аудитора- 

практика, в його діяльності повинні дотриму-

ватися принципи професійної етики. Між ре-

путацією аудитора та професійною етикою 

можна провести пряму залежність: завдання 

професійної етики полягає в тому, щоб роз-

глядати конкретні характеристики професії, 

поведінка аудитора формує думку суспіль-

ства та його довіру як до аудиторської фірми, 

так і до професії в цілому. Враховуючи це, 

від рівня довіри потенційних клієнтів (спо-

живачів послуг) до аудитора буде залежати з 

одного боку рівень прибутковості аудитор-

ської фірми, а з іншого – престиж професії.  

Професійна етика впливає на аудитор-

ську професію шляхом формування мораль-

них вимог, категорій та норм поведінки осіб, 

які мають відношення до аудиторської діяль-

ності. Цим самим професійна етика створює 

передумови для укріплення престижу профе-

сії, зміцнення репутації аудиторів, підтримки 

їх честі та гідності, зменшення випадків     

шахрайства, утвердження у суспільстві та 

професійному середовищі таких професійно-

моральних якостей як чесність, самокритич-

ність, принциповість, повага тощо.  

Тому, забезпечення якості аудитор-

ських послуг і задоволення потреб суспіль-

ства потребує вдосконалення процесу само-

регулювання аудиторської діяльності. 

Характерною рисою професії незалеж-

ного аудитора є прийняття відповідальності 

перед громадськістю – це зазначено у Ко-

дексі професійної етики аудиторів [8]. Інвес-

тори, кредитори та інші представники діло-

вої спільноти використовують для прийняття 

рішень дані обліку і звітності, спираючись на 

компетентність їх виконавців.  

Обставини, в яких діють професійні  

бухгалтери, можуть викликати специфічні 

загрози порушення фундаментальних прин-

ципів. Неможливо визначити кожну ситуа-

цію, яка створює такі загрози, та вжити від-

повідні застережні заходи. Але кодексом ви-

значено окремі випадки впливу обставин на 

дотримання професійної етики і рекоменда-

ції щодо дій професійних бухгалтерів в цих 

випадках. Концептуальна основа кодексу ви-

магає від професійного бухгалтера не 

простого дотримання конкретних правил, що 

можуть бути довільними, а виявлення, здій-

снення оцінки та усунення загроз у пору-

шенні фундаментальних принципів [14]. За-

грозу для дотримання фундаментальних 

принципів та їх порушення можуть стано-

вити різні обставини, які детально розгля-

нуто на рис. 1. 

У Кодексі етики розглянуто приклади 

обставин, що можуть створювати загрози, та 

приклади відповідних застережних заходів, 

які мають застосовуватися суб'єктами ауди-

торської діяльності. Так, аудитори (аудитор-

ські фірми) зобов'язані розробити застережні 

заходи, що поширюються на всю фірму, та 

застережні заходи щодо конкретного за-

вдання. Залежно від характеру завдання      

фірма та її персонал можуть покластися на 

застережні заходи, що їх використовує клі-

єнт, якому надаються аудиторські послуги. 

Як приклад, застережні заходи, що поширю-

ються на всю фірму, мають включати: 

а) задокументовану політику та проце-

дури стосовно дотримання етичних принци-

пів, у яких керівництвом робиться наголос на 

важливості їх дотримання; 

б) задокументовану політику щодо ви-

явлення загроз недотримання етичних прин-

ципів, оцінки важливості цих загроз, визна-

чення та застосування застережних заходів 

для усунення або зменшення загроз до прий-

нятного рівня; 

в) своєчасне ознайомлення з політикою 

та процедурами аудиторської фірми (в тому 

числі з будь-якими змінами в них) всього пе-

рсоналу, а також відповідну підготовку й на-

вчання із застосуванням цієї політики і про-

цедур; 

г) політику і процедури, що дають 

змогу ідентифікувати інтереси та зв'язки між 

аудиторською фірмою або членами групи та 

клієнтами; 

ґ) політику та процедури моніторингу і, 

в разі потреби, запобігання залежності від до-

ходів, що їх одержують від одного клієнта; 

д) політику та процедури, що забороня-

ють особам, які не є членами групи із зав-

дання, впливати на результат завдання; 

е) механізм прийняття дисциплінарних 

заходів на забезпечення дотримання полі-

тики та процедур; 
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Рис. 1 Загрози й порушення фундаментальних етичних принципів  
Джерело: складено відповідно до законодавства та нормативно-правових актів за: [1,8,9] 

 

є) офіційно прийняту політику та про-

цедури, що заохочують і надають можли-

вість персоналу поінформувати керівництво 

фірми щодо будь-якого питання стосовно до-

тримання етичних принципів, що викликає 

їхнє занепокоєння; 

ж) постійний моніторинг дотримання 

персоналом фірми етичних принципів. 

Ці приклади не є вичерпним переліком 

обставин, але на їх основі можливо розро-

бити в межах системи контролю якості «Ін-

дикатори додержання етичних принципів ау-

диту», що допоможуть вирішувати проблеми 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ 

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ 

 

 

 

 
Доведено документа-

льно. 

Неналежне виконання 

обов’язків призвело до 

завдання матеріальної 

та/або моральної 

шкоди. 

 

 

 

 
Доведено документа-

льно. Неналежне ви-

конання обов’язків 

призвело до скарги на 

аудитора щодо прете-

нзій на низьку якість 

аудиторських послуг. 
Загрози порушення 

етичних принципів 

Загроза 

власного 

інтересу 

Загроза 

власної 

оцінки 

Загроза 

захисту 

Загроза 

особистих 

стосунків 

Загроза 

тиску 

Розроблені професійними організа-

ціями: 
– вимоги до освіти; 

– професійна підготовка; 

– досвід для набуття статусу професіонала; 

– вимоги постійного вдосконалення профе-

сійних знань; 

– нормативні акти щодо управління корпо-

раціями; 

– професійні стандарти; 

– професійний моніторинг; 

– зовнішня перевірка звітів, декларацій та 

ін. інформації, підготовленими професій-

ними бухгалтерами, юридично уповноваже-

ною третьою стороною. 

Застережні заходи 

Розроблені в робочому сере-

довищі: 
– система розгляду скарг (застосову-

ється організаціями, що наймають 

професійних бухгалтерів, щодо ви-

світлення непрофесійної або неетич-

ної поведінки); 

– чітко сформульований обов’язок 

сповіщати про порушення етичних 

вимог. 

 

 

Суттєві пору-

шення 

Несуттєві 

порушення 
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з порушенням етичних принципів у конкрет-

них ситуаціях. 

Таким чином, ділова репутація ауди-

тора залежить не тільки від норм, які встано-

влені законодавством, але й від особистих 

якостей фахівців, які присвятили себе ауди-

торській діяльності.  

Кому необхідна інформація про дотри-

мання або порушення етичних принципів ау-

диторської діяльності? В таблиці 1 узагаль-

нено коло користувачів цієї інформації з орі-

єнтацією не тільки на мету контролю, але й 

на необхідні напрями вдосконалення саме 

цього рівню зовнішнього або внутрішнього 

контролю якості аудиторської діяльності. 

Таблиця 1 

Потенційні користувачі інформації про дотримання або порушення етичних принципів 

аудиторської діяльності 

 

№ Суб’єкти конт-

ролю аудитор-

ської діяльності 

Мета контролю Інформаційні запити 

(необхідний напрям вдосконалення) 

1 Орган суспіль-

ного нагляду за 

аудиторською ді-

яльністю 

Підвищення довіри 

суспільства 

Вдосконалення контролю якості аудиторсь-

ких послуг суб’єктів аудиторської діяльності, 

які здійснюють обов’язковий аудит фінансо-

вої звітності, в частині дотримання етичної 

поведінки аудитора 

2 Аудиторська па-

лата України 

Регулювання до-

тримання принци-

пів професійної 

етики аудиторів 

Формування регулятивних документів в час-

тині здійснення контролю якості аудиторсь-

ких послуг суб’єктів аудиторської діяльності. 

3 Професійні орга-

нізації бухгалте-

рів та аудиторів 

Підвищення мо-

рального автори-

тету професії в сус-

пільстві 

Розробка політики сприяння підвищення зна-

чення професії аудитора й міжнародного ви-

знання професійної кваліфікації аудиторів 

України 

4 Суб’єкти аудитор-

ської діяльності 

Дотримання  дета-

льних правил, реко-

мендацій, стандар-

тів поведінки 

Внутрішнє регулювання професійної етики 

аудиторів на мікрорівні втілюються в    роз-

робці відповідних внутрішніх положень, рег-

ламентів та стандартів, основним призначен-

ням яких є формування чітких організаційно-

методичних вимог та положень, яких пови-

нен дотримуватися аудитор на всіх етапах ви-

конання завдання з аудиту для уникнення 

етичних конфліктів, мінімізації загроз недо-

тримання принципів професійної етики 

5 Аудитор Чіткі орієнтири в 

поведінці, процеду-

рах, документах 

 

Уніфікація поведінки фахівців на основі по-

ставлених до них етичних вимог, забезпе-

чення узгодженості етичних норм  

Джерело: складено за: [8] 

 
На сьогодні не існує чіткого алгоритму 

кількісного визначення порушень  якості 

(етичних норм) роботи аудитора (бухгал-

тера). Необхідно введення внутрішньофірмо-

вої системи якості аудиту з періодичністю, 

яка б задовольняла потребам аудиторської 

фірми щодо контролю якості роботи праців-

ників та дотримання ними етичних 

принципів. Ця система повинна розглядатися 

у динаміці із подальшим встановленням пев-

них нормативів. 

Перелік індикаторів, що потенційно 

можуть вимірювати додержання етичних 

норм аудиту (табл. 2) став результатом опра-

цювання Міжнародних стандартів аудиту, 

зокрема Кодексу етики аудитора. 

ACCOUNTING AND AUDIT______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Economics Bulletin,  2020,  №388_________________________________________



Таблиця 2 

Індикатори додержання етичних принципів аудиту 

 

Синтетичні 

індикатори 

Межі 

зміни ін-

дикаторів Індикатори виміру 

Додержання 

доброчесності 

0 – 10 Відсутність надання хибних уявлень  

0 – 10 Відсутність/запобігання вчинення помилкових дій  

0 – 10 Добрі стосунки з колегами  

0 – 10 Добросовісне виконання професійних обов’язків  

0 - 10 Доброзичливе ставлення до колег / клієнтів 

0 - 10 Запобігання та вживання заходів щодо недопущення виник-

нення реального, потенційного конфлікту інтересів 

0/10 Наявність притягнень до відповідальності за порушення добро-

чесності раніше 

Додержання 

об’єктивності   

0 – 10 Професійний скептицизм 

0 – 10 Справедливість під час збору, оцінювання та повідомлення ін-

формації щодо діяльності чи процесу, який перевіряється 

0/10 Фальсифікація документів 

0/10 Неправильне використання та маніпулювання інформацією 

0 – 10 Тривалість стосунків з клієнтом 

0/10 Наявність притягнень до відповідальності за порушення 

об’єктивності раніше 

Додержання 

майстерності 

0 – 10 Професійна майстерність 

0 – 10 Використання нормативів 

0-10 Припинення/не припинення втручання у діяльність посадових 

або інших осіб 

0/10 Порушення в приватний час 

Додержання 

професійної 

компетентно-

сті 

0 – 10 Професійна компетентність під час збору, оцінювання та пові-

домлення інформації щодо діяльності чи процесу, який переві-

ряється 

0 – 10 Відповідність рівню професійних знань (підтверджена сертифі-

катом/дипломом) 

0 – 10 Сумлінність під час збору, оцінювання та повідомлення інфор-

мації щодо діяльності чи процесу, який перевіряється 

0/10 Наявність притягнень до відповідальності за недодержання про-

фесійної компетентності раніше 

Додержання 

конфіденцій-

ності  

0 – 10 Запобігання використання інформації в своїх цілях 

0 – 10 Запобігання розкриття інформації у ході надання професійних 

послуг 

0/10 Наявність притягнень до відповідальності за порушення конфі-

денційності раніше 

Додержання 

незалежності 

0 – 10 Відсутність індивідуальних відносин із представниками клієнта 

0 – 10 Відсутність родинних стосунків із представниками клієнта 

0 – 10 Відсутність майнових інтересів до суб’єкту перевірки 

0 – 10 Обмеженість тривалості співпраці з одним клієнтом  

0 – 10 Проведення справедливої та неупередженої оцінки діяльності чи 

процесу, який перевіряється 

 Аудиторські звіти, висновки та рекомендації складаються на пі-

дставі об'єктивної оцінки інформації, спираються виключно на 

докази, зібрані з дотриманням вимог законодавства 
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 Продовження табл. 2 

 0 – 10 Формування аудиторського висновку під впливом третіх осіб 

0/10 Наявність притягнень до відповідальності за порушення незале-

жності раніше 

Додержання 

професійної 

поведінки 

0 – 10 Ретельність під час збору, оцінювання та повідомлення інформа-

ції щодо діяльності чи процесу, який перевіряється 

0 – 10 Запобігання дискредитації професійної репутації  

0/10 Перекручення інформації 

0 - 10 Професійність у визначенні об'ємів роботи/аудиторських проце-

дур 

0 - 10 Професійність в оцінюванні ризиків та ефективності заходів ко-

нтролю 

0 - 10 Професійність в оцінюванні ймовірності та значущості помилок 

0 - 10 Професійність в оцінюванні можливих фактів фінансових пору-

шень, шахрайства, корупції 

0/10 Наявність притягнень до відповідальності за недодержання про-

фесійної поведінки раніше 

0/10 Подарунки від клієнтів 

Додержання 

професійних 

норм 

0 – 10 Компетентність членів контрольної групи 

0/10 Своєчасне підвищення кваліфікації у сфері фінансів, бухгалтер-

ського обліку та фінансової звітності, управління, права, анти-

корупційного законодавства. 

0/10 Участь у курсах підвищення кваліфікації, семінарах, навчаннях, 

тренінгах, наукових конференціях, круглих столах, брифінгах 

0 – 10 Відповідність професійним вимогам 

 

0 – 10 Володіння комунікаційними здібностями 

0/10 Наявність притягнень до відповідальності за недодержання про-

фесійних норм раніше 
Джерело: розроблено на основі опрацювання МСА та Кодексу етики аудитора за: [1,5,7-9] 
 

Етика аудитора не порушується, якщо 

результуючий показник залишається у визна-

чених межах (статистично вимірюється, по-

тім приймається рішення про його граничні 

межі).  Для розмежування сукупності індика-

торів необхідно виявляти межі (можливості) 

зміни показників (для якісних – 10-викону-

ється або 0-не виконується).  

Сукупність індикаторів описується    

системою інтервалів 

 

n,i;ГXГ В
ii

Н
i 1=

 ,             (1) 

 

де iX  – i-й факторний показник; 

В
i

Н
i Г,Г

 – нижня і верхня межі зміни    

факторного показника iX ; 

п – число розглянутих факторних  по-

казників. 

Якщо аудитор не відповідає мінімально 

необхідному рівню вимог, то це стає сигна-

лом йому самому, керівництву аудиторської 

фірми, а за умови відсутності реагування та 

виправлення ситуації, то зовнішнім рівням 

контролю за якістю аудиторської діяльності. 

Обставини, в яких діють суб'єкти аудитор-

ської діяльності, можуть викликати специфі-

чні загрози порушення етичних принципів. В 

інтересах громадськості була розроблена 

Концептуальна основа контролю аудитор-

ської діяльності в Україні [14]. Вона вимагає 

від аудиторських фірм (аудиторів) вияв-

лення, здійснення оцінки та усунення загроз 

у порушенні етичних принципів чи змен-

шення їх до прийнятного рівня через застосу-

вання відповідних застережних заходів. До 

цих загроз можна віднести наступні види за-

гроз. Загроза власного інтересу – фінансовий 

чи інший інтерес може неналежним чином 

вплинути на судження чи поведінку 
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професійного бухгалтера (аудитора). Загроза 

власної оцінки – професійний бухгалтер (ау-

дитор) може належним чином не оцінити ре-

зультати попереднього судження або пос-

луги, що виконана професійним бухгалтером 

(аудитором) чи іншою особою фірми профе-

сійного бухгалтера (аудитора) або організа-

ції, що є роботодавцем, на які бухгалтер (ау-

дитор) може покладатися у разі формулю-

вання судження при наданні поточної пос-

луги. Загроза захисту – професійний бухгал-

тер (аудитор) може підтримувати позицію 

клієнта чи роботодавця такою мірою, що це 

може шкодити об’єктивності. Загроза осо-

бистих стосунків – через тривалі або тісні 

стосунки з клієнтом чи роботодавцем профе-

сійний бухгалтер (аудитор) може занадто пе-

рейматися їхніми інтересами або схвалюва-

тиме понадміру їхню роботу. Загроза тиску – 

професійний бухгалтер  (аудитор) може 

утримуватися від об’єктивних дій внаслідок 

здійснення тиску на нього, у тому числі 

спроб здійснення неправомірного впливу на 

професійного бухгалтера (аудитора). 

У разі наявності настільки значущих за-

гроз, що застосування необхідних застереж-

них заходів буде неможливим, аудиторська 

фірма зобов'язана відхилити або припинити 

надання конкретної аудиторської послуги 

або, якщо це необхідно, відмовитися від ви-

конання завдання. Для виявлення загроз по-

рушення етичних принципів аудиту вважа-

ємо за доцільне використання нейронної ме-

режі щодо визначення ваги індикаторів до-

держання етичних принципів у синтетичних 

компонентах. Саме поєднання аналізу госпо-

дарської діяльності і конкретних функцій ке-

рування індикаторами стає основою для роз-

робки методологічних основ і методики ана-

лізу границь зміни факторів. Перехід на син-

тетичні компоненти дозволить без інформа-

ційних втрат суттєво скоротити простір аль-

тернатив.  

Принцип функціонування нейронної 

мережі для визначення результуючого  по-

казника «Додержання етичних принципів ау-

диту». Вхідні дані про вимір окремих індика-

торів подаються на вхід мережі (рис.2).  

 

Рис. 2 Зовнішній вигляд нейронної мережі для визначення ваги індикаторів додержання   

етичних принципів аудитора у результуючому показнику 
Джерело: складено за: [11] 

 

Сума сигналів, що надходять до будь-

якого нейрону, стає аргументом для його ак-

тиваційної функції. Зв’язки, що з’єднують 

два шари нейронів, мають назву вагових кое-

фіцієнтів. При проходженні сигналів від ней-

ронів попереднього шару до нейронів 
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наступного шару вони множаться на зна-

чення цих вагових коефіцієнтів. Тобто, вхід-

ний сигнал для кожного j-го нейрону розра-

ховується за формулою:  
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де М – кількість нейронів попереднього 

шару, )1( −n

iy – значення виходу i-го нейрону 

попереднього шару, 
)(n

ijw – значення вагового 

коефіцієнту, що з’єднує i-й нейрон поперед-

нього шару з нейроном j, для якого розрахо-

вується вхідний сигнал. Звісно, для першого 

шару нейронів ці значення будуть відпові-

дати входу або сумі входів мережі. Навчання 

мережі спрямоване на мінімізацію функції:  
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де 
N

pjy , – реальний вихід нейрону j шару 

N нейтронної мережі при подачі р-го вхід-

ного образу, а 
pjd −
 – ідеальний (бажаний) ви-

хід цього нейрону.  

На ітерації t обирається одна група з 

усієї множини історичних даних (вибір здій-

снюється випадково) і подається на вхід ме-

режі. Розраховується відповідний вихід і, 

якщо різниця між реальними виходом та ба-

жаними перевищує допустимі норми, то  ва-

гові коефіцієнти для N-го шару мережі на іте-

рації t корегуються за наступними форму-

лами: 
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– для останнього (вихідного) шару. 

В цих формулах 
ds

dy
– похідна актива-

ційної функції нейрону;  – коефіцієнт інер-

ційності (використовується для надання    

інерційності процесу корекції вагових коефі-

цієнтів та згладжування різких переходів при 

переміщенні по поверхні цільової функції 

(2));  – коефіцієнт швидкості зміни ваги. 

Коли помилка навчання нейронної ме-

режі стає достатньо 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 попе-

редньо зазначену кількість ітерацій для її    

навчання.  

Алгоритм визначення ваги індикаторів 

додержання етичних принципів у синтетич-

них компонентах та результуючому показ-

нику «Додержання етичних принципів ау-

диту» представлений на рис.3. 

Отже, щоб визначення дотримання/не 

дотримання етичних норм аудиторської ді-

яльності не було суто  суб’єктивним,  необ-

хідно залучати сучасні інструменти аналі-

тичного дослідження. Виконання  високо-

якісного аудиту  повинно  залишатися най-

більшим пріоритетом, а вдосконалення     

якості аудиту повинно базуватися на дотри-

манні етичних принципів. Таким чином, кон-

троль якості аудиту в частині виконання ау-

диторської етики має забезпечувати і нале-

жну поведінку співробітників і  вищого ке-

рівництва, і розвиток   персоналу,  і  комп-

лексну підтримку всіх робочих процесів та 

команд у забезпечення якості, і високий рі-

вень відповідальності. 
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Рис. 3 Алгоритм визначення ваги індикаторів додержання етичних принципів 

 у синтетичних компонентах та результуючому показнику 
 Джерело: складено за  [1,4,5,7,8,11] 
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Висновки. Кожен професійний ауди-

тор має дотримуватися професійних вимог. 

А тому аудиторська фірма зобов'язана впро-

вадити таку політику та процедури, які б на-

дали їй достатню впевненість, що її персонал 

дотримується відповідних етичних вимог. 

Багато різних обставин чи їх сукупність мо-

жуть бути чинниками впливу, тому, відпо-

відно, неможливо визначити кожну ситуа-

цію, яка створює загрози для незалежності, 

та визначити відповідні пом'якшувальні за-

ходи, яких слід вжити. Крім того, характер 

завдань з надання впевненості може бути    

різним і тому можуть існувати різні загрози, 

що вимагають вживання різних застережних 

заходів.  

Етичні принципи є основоположними 

для підтримання якості аудиту, управління 

ризиками, захисту аудиторів та дотримання 

нормативно-регуляторних вимог. Політика 

аудиторів та аудиторських фірм має містити 

положення щодо максимально швидкого та 

ефективного управління потенційними за-

грозами недотримання етичних норм шля-

хом використання відповідних  засобів  за-

хисту (іноді шляхом відмови від завдання з 

метою уникнення виявленого конфлікту ін-

тересів). Аналітичне підґрунтя не тільки при-

швидшить ці процеси управління, але й      

збільшить їх ефективність, надавши можли-

вості для самоконтролю аудиторів в частині 

виконання етичних норм, внутрішнього і    

зовнішнього контролю якості аудиторської 

діяльності.  

На сьогодні, потенційним користува-

чам інформації про дотримання або пору-

шення етичних принципів аудиторської ді-

яльності край важливо удосконалення ау-

диту в розрізі контролю якості аудиторських 

послуг із деталізацією конкретних ситуацій. 

Деталізація та кількісне вимірювання загроз 

та порушень фундаментальних етичних 

принципів з використанням інструментарію 

нейромереж підвищить якість аудиторської 

діяльності та задовільнить інформаційні за-

пити користувачів різних рівнів.  

Алгоритм створення синтетичних інди-

каторів додержання етичних принципів ау-

диту може бути підґрунтям для формування 

регулятивних документів в частині здій-

снення зовнішнього і внутрішнього коорди-

нування якості аудиторських послуг, та стати 

основою для уніфікації контролю на всіх рів-

нях управління аудиторською діяльністю. 

Таким чином, концептуальна основа, 

яка вимагає від фірм та членів груп з надання 

впевненості визначати, оцінювати та вирішу-

вати проблеми загрози для незалежності, а не 

просто дотримуватися конкретних правил, 

що можуть бути довільними, служить інтере-

сам громадськості. 

 

Література 
1. Про аудит фінансової звітності та аудитор-

ську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 

2258-VIII. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258- 19. 

2. Бутинець Ф. Ф. Аудит: стан і тенденції роз-

витку в Україні / Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга, Н. І. 

Петренко. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 564 с.  

3. Чижевська Л. В. Методика викладання облі-

кових дисциплін / Л. В. Чижевська. – Ж. : ПП «Рута», 

2003. – 504 с.  

4. Бондар В. П. Принципи професійної етики 

аудитора України та проблеми їх реалізації / В. П.  Бо-

ндар // Вісник ЖДТУ. –  № 2 (44). – 2008. – С. 13–21. 

5. Бондар В. П. Проблеми застосування норм 

професійної етики у діяльності аудиторів України / В. 

П. Бондар // Вісник ЖДТУ. – № 1(79). –  2017. – С. 3–

10. 

6. Салова Н. А. Професійна етика аудитора:   

фундаментальні принципи / Н. А. Салова // Аудитор 

України. – № 6 (235). – 2015. – С. 14-19. 

7. Про притягнення до професійної відповіда-

льності та застосування дисциплінарного стягнення. 

Аудиторська палата України. –  

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.apu.com.ua/2019/12/23/%d1%96%d0%bd%

d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1

%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8f%d0%b3%d

0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-

%d0%b4%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81-2/ 

8. Задорожний М. В. Кодекс етики професій-

ного бухгалтера та аудитора . – [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27748/1/%D

0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE

%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.

%D0%92.%2C%20OMOm-21..pdf 

9. Blind spots & Ethical dilemmas. May 2019 – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.uaeiaa.org/writereaddata/images/pdf/Ethics

Training-May2019.pdf 

10. Балазюк О. Ю. Професійна етика бухгал-

тера в контексті реформування бухгалтерського об-

ліку в Україні / О. Ю. Балазюк // Економіка і суспіль-

ство. – №10. –  2017. –  С. 710–714.  

11. Федоров Е. Е. Штучні нейронні мережі /      

Е. Е. Федоров. – Красноармійськ: ДонНТУ, 2016. – 338 

с. 

ACCOUNTING AND AUDIT______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Economics Bulletin,  2020,  №394_________________________________________



12. Шишков С. Є. Перспективи аудиторської 

діяльності на ринку капиталу України / С. Є. Шишков, 

Н. Л. Шишкова // Економічний вісник НГУ. –  №2 (70). 

– 2020. –  С. 75–87. 

13. Шишкова Н. Л. Перспективи впровадження 

блокчейну в бухгалтерському обліку / Н. Л. Шишкова 

// Облік і фінанси. – №2(80). – 2018. –  С. 61–68. 

14. Про затвердження Концептуальної основи 

контролю аудиторської діяльності в Україні: Ауди-

торська палата України, рішення від 27.09.2007 р. № 

182/3. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN32612.ht

ml 

 

References 
1. Verkhovna Rada Ukrainy (2017). Pro audyt 

finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist. Retrieved 

from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19. 

2. Butynets, F.F., Malyuha, N.M., & Petrenko, N.I. 

(2004). Audyt: stan i tendentsii rozvytku v Ukraini. 

Zhytomyr: ZHDTU. 

3. Chyzhevska, L.V. (2003). Metodyka 

vykladannia oblikovykh dystsyplin. Zhytomyr: PP 

«Ruta». 

4. Bondar, V.P. (2008). Pryntsypy profesiynoi 

etyky audytora Ukrainy ta problemy yikh realizatsii. 

Visnyk ZhDTU, (2), 13-21. 

5. Bondar, V.P. (2017). Problemy zastosuvannia 

norm profesiynoi etyky u diyalnosti audytoriv Ukrayiny. 

Visnyk ZhDTU, (1), 3-10. 

6. Salova, N.A. (2015). Profesiyna etyka audytora: 

fundamentalni pryntsypy. Audytor Ukrainy, (6), 14-19. 

7. Pro prytiahnennia do profesiynoi 

vidpovidalnosti ta zastosuvannia dystsyplinarnoho 

stiahnennia. Audytorska palata Ukrainy. Retrieved from 

https://www.apu.com.ua/2019/12/23/%d1%96%d0%bd%

d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1

%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8f%d0%b3%d

0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-

%d0%b4%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81-2/  

8. Zadorozhnyy, M.V. Kodeks etyky profesiynoho 

bukhhaltera ta audytora. Retrieved from 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27748/1/%D

0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE

%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.

%D0%92.%2C%20OMOm-21..pdf 

9. Blind spots & Ethical dilemmas (2019). 

Retrieved from 
https://www.uaeiaa.org/writereaddata/images/pdf/Ethics

Training-May2019.pdf 

10. Balaziuk, O.Yu. (2017). Profesiyna etyka 

bukhhaltera v konteksti reformuvannia bukhhalterskoho 

obliku v Ukraini. Ekonomika i suspilstvo, (10), 710-714.  

11. Fedorov, E.E. (2016). Shtuchni neyronni 

merezhi. Krasnoarmeysk: DonNTU. 

12. Shyshkov, S., Shyshkova, N. (2020). 

Perspektyvy audytorskoi diialjnosti na rynku kapitalu 

Ukrainy. Ekonomichnyy visnyk NHU, (2), 75-87. 

13. Shyshkova, N.L. (2018). Perspektyvy 

vprovadzhennia blokcheinu v bukhhalterskomu obliku. 

Oblik i Finansy, (2), 61-68. 

14. Pro zatverdzhennia Kontseptualnoyi osnovy 

kontroliu audytorskoi diialnosti v Ukraini. Audytorska 

palata Ukrainy. Retrieved from  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN32612.ht

ml 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГРОЗ 

НАРУШЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ АУДИТА 

М. К. Терещенко, к. э. н., доцент, Н. Л. Шишкова, к. э. н., доцент, 

НТУ «Днепровская политехника»  
  

Методология исследования. В процессе поиска аналитического инструментария опре-

деления и измерения угроз нарушения этических принципов в аудиторской деятельности ис-

пользованы методы анализа и синтеза – для определения круга качественных и количествен-

ных показателей, в т.ч. синтетически созданных; приемы индукции и дедукции – для выделе-

ния потенциальных пользователей, на кого ориентирован аналитический инструментарий; ме-

тоды сравнения и аналогии – для содержательной проработки этических требований и систе-

матизации угроз их нарушения. Методологической основой исследования стали методы 

наблюдения, которые предоставили возможность актуализировать основные проблемы повы-

шения качества аудиторской деятельности в части соблюдения этических требований. Метод 

аналогии был использован при генерировании и систематизации количественных индикаторов 

соблюдения качественных этических принципов аудита. При разработке алгоритма определе-

ния веса отдельных индикаторов в синтетических компонентах и результирующем показателе 

соблюдения этических принципов применен метод нейропрограммирования. 

Результаты. Очерчен круг потенциальных пользователей аналитических инструментов 

количественного измерения соблюдения этических требований в аудиторской деятельности, 

требующих повышения качества аудита и их информационные запросы – от общего совер-

шенствования контроля качества аудиторских услуг субъектов аудиторской деятельности к 

конкретным действиям по унификации поведения специалистов на основе предъявляемых к 
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ним этических требований. Сформирован детализированный перечень угроз и нарушений 

фундаментальных этических принципов на основе существующих теоретико-методологиче-

ских подходов. Предложен базовый перечень индикаторов соблюдения этических принципов 

аудита, который может стать основой для унификации контроля на всех уровнях управления 

аудиторской деятельностью. Представлен алгоритм определения веса индикаторов в синтети-

ческих компонентах и результирующем показателе соблюдения этических принципов на ос-

нове использования особенностей связи показателей и преимуществ нейронных цепей. 

Новизна. Выявлены информационные потребности пользователей различных уровней в 

конкретных методиках измерения соблюдения или нарушения этических принципов аудита с 

определенным перечнем показателей. Для повышения качества аудиторской деятельности 

предложено количественно измерять соблюдение этических норм аудита с помощью инстру-

ментария нейронных сетей. 

Практическая значимость. Обобщенные угрозы и нарушения фундаментальных эти-

ческих принципов аудита, а также предложенный вариант преодоления сложности идентифи-

кации и измерения угроз соблюдения принципов профессиональной этики аудитора являются 

важными составляющими системы контроля качества аудита. Алгоритм создания синтетиче-

ских индикаторов может служить основой для формирования регулятивных документов в ча-

сти осуществления внешнего и внутреннего контроля качества аудиторских услуг субъектов 

аудиторской деятельности. 

Ключевые слова: принципы профессиональной этики аудитора, международные стан-

дарты аудита, угрозы и нарушения, качество аудита, политика и процедуры, существенные 

нарушения, нейронные сети. 

 

 

ANALYTICAL SUBSTANTIATION OF DETERMINING THE THREAT OF 

VIOLATION OF ETHICAL PRINCIPLES OF AUDIT 

M. K. Tereshchenko, Ph. D (Econ.), Associate Professor, N. L. Shyshkova, Ph. D (Econ.), 

 Associate Professor, Dnipro University of Technology 

 

Methods. In the process of searching for analytical tools to identify and measure threats of 

violation of ethical principles in audit activities, methods of analysis and synthesis were used – to 

outline the range of qualitative and quantitative indicators, including synthetically created; methods 

of induction and deduction – to identify potential users, who are focused on analytical tools; methods 

of comparison and analogy – for a thorough study of ethical requirements and systematization of 

threats of their violation. The methodological basis of the study were methods of observation, which 

provided an opportunity to update the main problems of improving the quality of auditing in terms of 

compliance with ethical requirements. The method of analogy was used in the generation and sys-

tematization of quantitative indicators of compliance with qualitative ethical principles of auditing. 

The neuroprogramming method was used in the development of the algorithm for determining the 

weight of individual indicators in synthetic components and the resulting indicator of compliance 

with ethical principles. 

Results. The range of potential users of analytical tools for quantifying compliance with ethical 

requirements in auditing, which need to improve the quality of the audit, and their information re-

quests – from the general improvement of quality control of audit services to audit entities to specific 

actions to unify the behavior of professionals based on the ethical requirements. A detailed list of 

threats and violations of fundamental ethical principles is formed based on existing theoretical and 

methodological approaches. The basic list of indicators of observance of ethical principles of audit 

which can become a basis for the unification of control at all levels of management of auditing activity 

is offered. An algorithm for determining the weight of indicators in synthetic components and the 

resulting indicator of compliance with ethical principles based on the use of features of the relation-

ship of indicators and the benefits of neural networks is presented. 
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Novelty. Information inquiries of users of different levels on specific methods of measuring 

compliance or violations of ethical principles of an audit with a certain list of indicators were identi-

fied. To improve the quality of auditing, it is proposed to quantify compliance with ethical auditing 

standards through the tools of neural networks. 

Practical value. The threats and violations of the fundamental ethical principles of auditing are 

generalized, and there is offered thhe variant of overcoming the complexity of identification and 

measurement of threats to the observance of the principles of professional ethics of the auditor as a 

component of the audit quality control system. The algorithm for creating synthetic indicators can 

serve as a basis for the formation of regulatory documents in terms of external and internal quality 

control of audit services of audit entities. 

Keywords: principles of professional ethics of the auditor, international auditing standards, 

threats and violations, audit quality, policies and procedures, significant violations, neural networks. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ                                        

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

В. О. Мусієнко, к. т. н., доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, 

Viktoriia.Musiienko@nure.ua, orcid.org/0000-0003-0882-0487,  

М. Е. Зінченко, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, 

maryna.zinchenko@nure.ua, orcid.org/0000-0003-2985-2269 

 

Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування таких мето-

дів: теоретичного узагальнення та наукової абстракції – для обґрунтування сутнісної основи 

визначень понять «економічна безпека», «система економічної безпеки» та «ризик-

менеджмент»; аналізу та синтезу – для виділення основних напрямків оцінки інструментів 

управління економічною безпекою підприємства та управління ризиком; класифікації – для 

систематизації загроз, з якими може зіткнутися підприємство у процесі своєї діяльності. 

Результати. У статті досліджено місце і роль технології ризик-менеджменту в системі 

забезпечення економічної безпеки підприємства. Розглянуто сутність економічної безпеки, 

виявлені її пріоритетні цілі, побудовано багаторівневу систему економічної безпеки підпри-

ємства. Створено теоретичне підґрунтя для систематизація загроз, яке спрощує ідентифіка-

цію місця розташування кожного типу загрози в загальній класифікації та викликає появу 

потенційних можливостей для ефективного управління ними за допомогою відповідних ме-

тодів. Розроблено алгоритм оцінки інструментів управління економічною безпекою підпри-

ємства та алгоритм управління ризиком. Проаналізовано використання засобів фінансового 

інжинірингу при управлінні ризиками. Досліджено сучасні фінансові інноваційні інструмен-

ти. 

Новизна. У ході дослідження встановлено, що традиційні підходи зниження ризиків в 

умовах нестабільності середовища є неефективними. Обґрунтовано зв’язок економічної без-

пеки суб’єкта господарювання та фінансового інжинірингу, запропоновано використання 

інноваційних інструментів для управління ризиками. 

Практична значущість. Забезпечення економічної безпеки підприємства – актуальна 

мета менеджменту, досягнення якої стає життєво важливим в нестабільному зовнішньому 

середовищі. Сьогодні, враховуючи кризові явища, особливого значення набувають іннова-

ційні технології та інструменти управління ризиками. Результати даного дослідження дозво-

ляють обрати дієвий арсенал інноваційних інструментів для реалізації можливості побудови 

ефективної системи управління ризиками, яка адаптована до змін зовнішнього середовища, 

що сприятиме досягненню стану захищеності підприємства від негативного впливу загроз. 

Ключові слова: економічна безпека підприємства, система забезпечення економічної 

безпеки, алгоритм, загрози, динамічне середовище, розвиток, конкурентоспроможність, ін-

новаційні інструменти, фінансовий інжиніринг, ризик-менеджмент. 

 

Постановка проблеми. В умовах рин-

кової економіки підприємства, які існують в 

різних організаційно-правових формах, ор-

ганізовують свою діяльність в умовах неви-

значеності. На розвиток підприємництва, 

крім економічних криз, впливають і такі  

фактори, як нестабільна політична та соці-

ально-економічна ситуація в країні, міжна-

ціональні, регіональні, територіальні конф-

лікти недосконалість комерційного законо- 
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давства, криміналізація суспільства, шах-

райство, корупція та ін. Все це різко загост-

рило проблему забезпечення економічної 

безпеки підприємства [1]. 

У сучасних умовах господарювання 

ефективність функціонування всієї еконо-

мічної системи та дії її суб’єктів не можуть 

бути повністю визначені та розраховані, 

тобто діяльність кожного підприємства  

завжди пов’язана із ризиком та можливими 

втратами. У цьому разі виникає потреба в 

певному механізмі, який би дозволив 

врахувати ризик та мінімізувати втрати. Та-

ким механізмом є ризик-менеджмент [2]. 

Розвиток теоретичних та методологічних 

аспектів ризик-менеджменту є важливим 

напрямом досліджень, націлених на фор-

мування інструментів, використання яких у 

практичній діяльності підприємств дозво-

лить забезпечити прийнятний рівень еко-

номічної безпеки підприємства, що обумов-

лює актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Найбільший інтерес до пробле-

матики економічної безпеки виник напри-

кінці ХХ ст. В Україні перші наукові роз-

робки, присвячені проблемам забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів господарю-

вання, почали з’являтися лише на початку 

ХХІ ст. До найсерйозніших досліджень у 

цьому напрямі слід віднести праці В. Поно-

марьова [3], О. Ляшенко [4],                         

О. Кравчука та П. Кравчука [5],                     

О. Кириченка, П. Пригунова[6],                                 

А. Єпіфанова [7], та ін., де з позицій систем-

ного підходу здійснено спробу визначення 

сутності економічної безпеки, побудова ме-

ханізму її забезпечення. 

Управління ризиками є елементом сис-

теми забезпечення економічної безпеки 

суб’єкта господарювання. Проблемами ви-

вчення управління ризиками займалися про-

відні українські та зарубіжні науковці:        

В. Вітлінський [8], Г. Велікоіваненко [9],   

В. Гранатуров [10], Є. Уткін [11],                            

М. Хохлов, О. Устенко, Є. Бортнікова,                    

Д. Штефанич та інші, які дали глибоке тео-

ретичне обґрунтування процесів управління 

ризиками, визначили місце управління ри-

зиками в забезпеченні економічної безпеки 

підприємств. 

Формулювання мети статті. Метою 

дослідження є побудова багаторівневої сис-

теми економічної безпеки суб’єкта господа-

рювання, розробка алгоритму оцінки ін-

струментів управління економічної безпеки 

суб’єкта господарювання та алгоритму уп-

равління ризиком, аналіз використання за-

собів фінансового інжинірингу при управ-

лінні економічної безпеки суб’єкта господа-

рювання та при управлінні ризиками, до-

слідження сучасних фінансових інновацій-

них інструментів. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Економічна безпека підприємства є 

неодмінною умовою успішного розвитку 

всієї економіки країни. Відсутність еконо-

мічної безпеки не дозволяє реалізовувати 

необхідні плани розвитку в сьогоденні та не 

дає можливості прогнозувати та формувати 

стратегії в майбутньому. 

Економічна безпека підприємства – це 

стан його захищеності від негативного 

впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, де-

стабілізуючих чинників, при якому забезпе-

чується стійка реалізація основних комер-

ційних інтересів, цілей статутної діяльності 

[3]. 

Головною метою економічної безпеки 

підприємства є забезпечення його сталого та 

ефективного функціонування в даний час, 

забезпечення високого потенціалу розвитку, 

створення основи для подальшого зростання 

його економіки навіть за наявності 

об’єктивних та суб’єктивних факторів, що 

несуть загрози.  

З огляду на багатоаспектність змісту 

економічної безпеки, її слід розглядати як 

систему. Під системою економічної безпеки 

підприємства розуміють організовану су-

купність спеціальних органів, служб, засо-

бів, методів і заходів, що забезпечують за-

хист життєво важливих інтересів підприєм-

ства від внутрішніх і зовнішніх загроз [12]. 

Багаторівнева система економічної 

безпеки суб’єкта господарювання представ-

лена на рис.1. Для кожного підприємства 

«зовнішні» та «внутрішні» загрози суто ін-

дивідуальні. До зовнішніх загроз можна від-

нести протиправну діяльність кримінальних 

структур, конкурентів, фірм та приватних 

осіб, що займаються промисловим шпигун-

ством або шахрайством, неспроможних ді-
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лових партнерів, раніше звільнених за різні 

проступки співробітників підприємства, а 

також правопорушення з боку корумпова-

них елементів з числа представників конт-

ролюючих та правоохо-ронних органів. До 

внутрішніх загроз відносяться дії або безді-

яльність співробітників підприємства, що 

суперечать інтересам його комерційної ді-

яльності, наслідком яких можуть бути нане-

сення економічних збитків компанії, втрата 

інформаційних ресурсів (комерційна таєм-

ниця, конфіденційна інформація), підрив її 

ділового іміджу в бізнес-колах, виникнення 

проблем у взаєминах з реальними та потен-

ційними партнерами, конкурентами, конт-

ролюючими та правоохоронними органами 

[1]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Багаторівнева система економічної безпеки суб’єкта господарювання

  
До пріоритетних цілей економічної 

безпеки підприємства слід віднести забезпе-

чення ефективної діяльності, фінансової 

стійкості та незалежності підприємства. Ос-

новними завданнями системи забезпечення 

економічної безпеки є: моніторинг та про-

гнозування загроз економічної безпеки під-

приємства; оцінка ризиків та загроз кількіс-

ними та якісними методами; розробка ін-

струментів та механізму нівелювання загроз 

і підтримки стабільного розвитку підприєм-

ства; постійне вдосконалення механізму за-

безпечення економічної безпеки. 

Наявність загроз стабільному функці-

онуванню підприємства обумовлює необ-

хідність застосування відповідних методо-

логічних прийомів та інструментів управ-

ління економічною безпекою. 

Алгоритм оцінки інструментів управ-

ління економічної безпеки суб’єкта господа-

рювання представлений на рис. 2. 

Існує безліч можливих загроз, з якими 

підприємство може зіткнутися в процесі 

своєї діяльності. При здійсненні управління 

загрозами можна використовувати широкий 

спектр інструментів, тому необхідна своє-

часна характеристика, яка буде системати-

зувати загрози та визначати конкретні на-

прямки щодо їх зниження. 

Обґрунтована систематизація загроз 

спрощує точну ідентифікацію місця розта-

шування кожного типу загрози в загальній 

класифікації та викликає появу потенційних 

можливостей для ефективного управління 

загрозами за допомогою застосування від-

повідних методів. 

Загрози можуть бути згруповані за різ-

ними класифікаційними ознаками. В залеж-

ності від можливості їх прогно-зування ви-

діляють загрози, які можна передбачити та 

непередбачувані. Небезпеки та загрози еко-

номічній безпеці підприємства в залежності 

від джерела виникнення діляться на 

об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні вини-

кають без участі підприємства або його 

службовців, неза-лежні від прийнятих рі-

Економічна безпека суб’єкта 

господарювання 

Можливість розвитку суб’єкта 

господарювання   в режимі 

прийнятої стратегії 

Можливість забезпечення стало-

го ефективного функціонування 

суб’єкта господарювання  

Збереження та розширення 

клієнтської бази 

Фінансово-економічні показни-

ки сталого розвитку 

Ефективні інноваційні рішення 

управління ризиками 

Захист економічних інтересів 

Фінансово-економічна стійкість 

Стійкі конкурентні переваги 

Здатність протистояти та адап-

туватися до внутрішніх і 

зовнішніх загроз 
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шень, дій менеджера. Суб’єктивні загрози 

породжені навмисними або ненавмисними 

діями людей, різних органів та організацій, в 

тому числі державних та міжнародних під-

приємств конкурентів. Загрози можна кла-

сифікувати за об’єктом посягання: персонал, 

майно, техніка, інформація, технології та 

інше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Алгоритм оцінки інструментів управління економічної безпеки суб’єкта                                 

господарювання

 

Залежно від величини втрат або шко-

ди, загрози можна поділити на ті, що викли-

кають труднощі, значні та катастрофічні 

[13]. А за ступенем ймовірності – неймовір-

ні, малоймовірні, ймовірні, вельми ймовірні, 

цілком ймовірні. Одними з критеріїв ранжу-

вання загроз можуть бути: термін настання; 

масштаб негативних наслідків. 

Інструменти управління економічної 

безпеки підприємства можна класифікувати 

наступним чином: управління ризиками 

(диверсифікація, страхування, хеджування 

та ін.); технічний захист (охорона, безпека 

інформації, кадрова політика); фінансовий 

захист (фінансовий моніторинг, управ-

лінський облік і контроль, бюджетування) 

Економічні інтереси суб’єкта господарювання 

Зміна параметрів діяльності суб’єкта господарювання під впливом зовнішніх і 

внутрішніх загроз 

Ідентифікація загроз економічної безпеки суб’єкта господарювання 

Ранжування загроз за критеріями 

Визначення сфер негативного впливу загроз 

Формування політики в сфері економічної безпеки суб’єкта господарювання 

Вибір інструментів управління економічної безпеки суб’єкта господарювання 

Оцінка ефективності планованих заходів та інструментів 

Оцінка вартості планованих заходів та інструментів 

 

Плановані заходи та інструмен-

ти прийнятні з т.з. вартості та 

ефективності? 

Шуканий рівень економічної безпеки суб’єкта господарювання досягнутий 

Перехід до ідентифікації наступних загроз 

Так Ні 
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[14]. Актуальними інструментами забез-

печення економічної безпеки є методи уп-

равління ризиками.  

В такому динамічному середовищі, 

щоб залишатися конкурентоспроможною 

установою, потрібно забезпечувати розви-

ток підприємства та підвищувати економіч-

ну безпеку. Традиційним підходом знижен-

ня різних видів ризиків в теорії та практиці є 

бюджетування, отримання неустойки, пору-

ка, банківська гарантія, застава, вексельне 

забезпечення та інші способи. Проте такі 

підходи в умовах невизначеного середовища 

є неефектив-ними. Підприємствам необхід-

ний пошук нових інструментів управління 

ризиками, які були б адекватні в умовах сьо-

годення. Такі інноваційні інструменти може 

запропонувати фінансовий інжиніринг.  

Фінансовий інжиніринг – іннова-

ційний процес створення фінансових про-

дуктів та інструментів, що забезпечують за-

доволення фінансових потреб економічних 

суб’єктів та функціонування фінансової сис-

теми [15]. У фінансовому інжинірингу виді-

ляють чотири сегменти: розробка та вико-

нання спекулятивних стратегій при торгівлі 

цінними паперами; похідні фінансові ін-

струменти; інноваційні банківські продукти; 

управління ризиками. 

Ризик-менеджмент є важливою скла-

довою фінансового інжинірингу, через те, 

що є одним з компонентів впровадження 

фінансових інновацій (рис. 3.). 
 

 

 

 

 

  

 

 

Рис.3. Напрямки впровадження фінансових інновацій [16]

 

Ризик-менеджмент – це процес прий-

няття та виконання управлінських рішень, 

які спрямовані на зменшення ступеня ймо-

вірності виникнення результату несприят-

ливого характеру та мінімізацію можливих 

втрат, які викликані його реалізацією [17]. 

Можна виділити кілька принципів уп-

равління ризиками на підприємстві:  

– ризик-менеджмент є безперервним 

процесом, який охоплює не тільки окремі 

частини організації, а всю її діяльність в ці-

лому;  

– управління ризиками спрямоване на 

досягнення цілей функціонування підприєм-

ства (стратегічні, операційні, дотримання 

законодавства, підготовка звітності);  

– ризик-менеджмент здійснюється 

співробітниками на всіх рівнях організації;  

– управління ризиками повинно відбу-

ватися в межах значення ризику компанії;  

– управління ризиками фіксується в 

стратегічному плані компанії та є невід’єм-

ною частиною стратегії. 

Алгоритм управління ризиком пред-

ставлений на рис. 4.  

Сьогодні фінансовий інжиніринг вже 

пропонує вибір інноваційних інструментів 

управління ризиками [18,19]: методологія 

VaR; методологія Stress Testing; методологія 

оцінки ризику при використанні ERP-систем 

[20]; методологія Shortfall; методологія 

SPAN-аналіз ризику. 

Методологія VaR (Value-at-Risk) є уні-

версальною методикою розрахунку різних 

видів ризику: цінового ризику; валютного 

ризику; кредитного ризику; ризику ліквід-

ності.  

Величина VaR визначається як най-

більший очікуваний збиток, який із заданою 

ймовірністю може отримати інвестор протя-

гом n днів.  
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Нові фінансові 

інструменти 

Нові фінансові 

технології 

 
Нові фінансові 

стратегії 

 

Технології ризик-менеджменту 

Технології перерозподілу фінан-

сових ресурсів 
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Рис. 4. Алгоритм управління ризиком

 

Ключовими параметрами VaR є період 

часу, на який проводиться розрахунок ризи-

ку, та задана ймовірність того, що втрати не 

перевищать певної величини. 

Методологія VaR володіє такими пе-

ревагами як: дозволяє об’єднати ризики 

окремих позицій в єдину величину для всьо-

го портфеля; дозволяє оцінити ризик мож-

ливих втрат, співвіднесених з імовірностями 

їх появи; дозволяє виміряти ризики на різ-

них ринках універсальним чином [21]. 

До переваг VaR також можна віднести 

наочність та простоту розрахунків, мож-

ливість порівняльного аналізу втрат та 

відповідних їм ризиків, а також консо-

лідацію інформації. VaR є сумарною мірою 

ризику, здатною порівнювати ризик за різ-

ними портфелями (наприклад, за портфе-

Ідентифікація ризику 

Аналіз ризику 

Ризик є до-

пустимим? 
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Вибір стратегій, методів, інструмен-

тів управління ризиком 
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ефективний з т.з. 
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тивного впливу ри-
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лями з акцій та облігацій) та за різними фі-

нансовими інструментами (наприклад, фор-

варди та опціони). 

Однак у методології VaR існують і 

недоліки, до яких відносяться слабкі при-

пущення про властивості фінансових ринків, 

поведінка економічних агентів на цих рин-

ках. Також при оцінці VaR практично не 

враховується ліквідність, а це важлива ха-

рактеристика всіх ринків. Це може привести 

до того, що в певні моменти зміна структури 

портфеля для зменшення ризику може ви-

явитися марною. При істотній зміні ринко-

вих умов методика VaR зможе врахувати ці 

зміни тільки через певний проміжок часу, 

накопичивши необхідну статистику даних 

та подій. Крім того, методологія VaR не дає 

абсолютної оцінки можливих втрат, як, втім, 

і більшість відомих методологій та методик. 

Однак вона є дійсно універсальним підхо-

дом до оцінки ринкових ризиків [21]. 

Багатьох недоліків, властивих VaR, 

позбавлена методологія Shortfall: цей метод 

є більш консервативною мірою ризику, тому 

що розглядає втрати, які можуть статися з 

невеликою ймовірністю, і вимагає резер-

вувати більший капітал. Shortfall дозволяє 

враховувати великі втрати, які можуть ста-

тися з невеликою ймовірністю.  

Відповіді на питання, на які не може 

відповісти методика VaR, можна отримати 

за допомогою методу аналізу чутливості 

портфеля до змін параметрів ринку – Stress 

Testing. Методика VaR, за визначенням, 

орієнтується на очікуваний рівень імовірно-

сті (90%, 95%, 97,5% і 99%). Саме Stress 

Testing дозволяє аналізувати поведінку 

портфеля в умовах реалізації ймовірності 

решти 10%, 5%, 2,5% та 1% подій. 

Методологія Stress Testing – це оцінка 

потенційного впливу на фінансовий стан 

інвестиції ряду заданих змін у факторах ри-

зику, які відповідають винятковим, але ймо-

вірним подіям. Stress Testing здійснюється із 

застосуванням різних методик. В рамках 

Stress Testing інвестор повинен враховувати 

ряд факторів, які можуть викликати екстра-

ординарні збитки в портфелі активів, або 

гранично ускладнити управ-ління його ри-

зиками. Дані фактори охоплюють різні ком-

поненти ринкового, кредитного ризиків та 

ризику ліквідності. 

Ідея цього методу – аналіз варіацій   

відповідної цільової функції (наприклад, 

прибутковості або сучасної вартості порт-

феля) в залежності від варіацій параметрів 

ринку (кривої дохідності, мінливості (вола-

тильності) ринкових цін, обмінних курсів). 

Stress Testing дозволяє вирішити проблему 

різких стрибків та викидів. Це інструмент 

аналізу впливу багатьох основних видів па-

раметрів підприємницьких, фінансових, 

кредитних та інвестиційних ризиків одно-

часно. Таким чином, для заданого портфеля 

можна досліджувати зміну його параметрів 

(прибутковості, сучасної вартості) як при 

короткострокових, так і при тривалих змінах 

ринку, що виражаються в різких та плавних 

змінах прибутковості інструментів, їх коре-

ляцій аж до моделювання кризових ситуа-

цій. 

Для учасників біржі існує біржова сис-

тема розрахунку гарантійних зобов’язань – 

SPAN-аналіз ризику стандартного портфеля 

(The Standard Portfolio Analysis of Risk). 

Оскільки метод SPAN використовується для 

визначення розмірів гарантійних зо-

бов’язань, його завдання зводиться до ви-

значення максимальних втрат, які може по-

нести портфель за один торговий день в   

більшості випадків з ймовірністю не менше 

ніж 95% або 99%. SPAN розглядає шіст-

надцять сценаріїв можливої зміни ринкової 

ситуації. Спираючись на них, SPAN формує 

масив ризикових значень, які, за угодою, є 

величиною втрат портфеля, що складається 

лише з одного опціону. Цей масив ризико-

вих значень обчислюється аналітичним 

відділом біржі щодня та передається 

клієнтам, які потребують такої інформації. 

На основі отриманих даних вже шляхом 

арифметичних операцій необхідно роз-

рахувати можливі втрати (виграші) будь-

якого реального портфеля однорідних пози-

цій і, визначивши їх максимальне значення, 

встановити розмір гарантійного депозиту 

портфеля. Одною з основних переваг систе-

ми SPAN є те, що складні обчислення, 

пов’язані з моделлю опціонного ціноутво-

рення, виробляються центра-лізовано.  

Висновки. Успіх діяльності суб’єкта 

господарювання багато в чому визна-

чається швидкістю та правильністю реакції 

підприємства на загрози, де ключовим фак-
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тором, що визначає ефективність підприєм-

ницької діяльності, є створення ефективної 

системи забезпечення економічної безпеки 

суб’єкта господарювання.  

Особливістю господарювання в сучас-

них умовах є зростання кількості та глибини 

загроз, які зумовлені зовнішнім середови-

щем. Загрози, що виникають, знижують 

ефективність діяльності підприємства та  

часто при неефективній адаптації до цих 

змін можуть стати причиною не лише втра-

ти ринкової рівноваги, а й банкрутства. У 

цих умовах одним з елементів попереджен-

ня негативного впливу зовнішнього середо-

вища на діяльність організації може стати 

система ризик-менеджменту, яка дозволить 

забезпе-чувати діагностику зовнішнього се-

редовища та передбачувати настання ризи-

кових подій. Можливість передбачення на-

стання ризику дозволить сконцентруватись 

на розробленні та впровадженні заходів мі-

німізації негативного впливу.  

З огляду на це, управління ризиками 

набуває суттєвого значення в системі управ-

ління економічною безпекою [22]. Забезпе-

чення виконання функцій ризик-

менеджменту дозволяє прогнозувати ймо-

вірність виникнення несприятливих ситуа-

цій, зменшувати кількість неефективних 

управлінських рішень, будувати стратегічні 

та  тактичні управлінські рішення, що спри-

ятимуть зменшенню помилок при плану-

ванні та реалізації стратегії. 

 Врахування ризиків стає однією з ос-

новних управлінських дій, яка забезпечує 

досягнення стратегічних організаційних ці-

лей та сприяє досягненню максимально   

можливої ефективної діяльності як підпри-

ємства загалом, так і його окремих струк-

турних підрозділів. Проте використання 

традиційних методів управління ризиками 

не є ефективними в умовах динамічного се-

редовища. Саме тому, для того, щоб бути 

конкурентоспроможною установою, постій-

но підвищувати економічну безпеку, необ-

хідно шукати інноваційні інструменти уп-

равління ризиками.  

Виходячи з вищевикладеного в статті 

запропоновано при побудові системи управ-

ління економічної безпеки суб’єкта госпо-

дарювання використовувати засоби фінан-

сового інжинірингу, які передбачають впро-

вадження фінансових інноваційних інстру-

ментів в управлінні ризиками. 

Доцільність впровадження визна-

чається суб’єктом господарювання з ураху-

ванням специфіки його діяльності, потенці-

алу фінансової стійкості, відповідно до зага-

льної стратегії розвитку. 

Запропонований алгоритм оцінки ін-

струментів управління економічної безпеки 

суб’єкта господарювання, заснований на  

ранжуванні загроз за критеріями термінів 

настання та масштабів наслідків, дає мож-

ливість отримати оцінки планованих ін-

струментів з урахуванням критеріїв вартості 

та ефективності, що допоможе збільшити 

якість управлінських рішень. 

Запропоновані сучасні фінансові інно-

ваційні інструменти допоможуть у прийнят-

ті обгрунтованих управлінських рішень, 

підвищенні ефективності управління ризи-

ками та системи управління економічної 

безпеки суб’єкта господарювання. 

Подальші дослідження будуть спрямо-

вані на вибір та обгрунтування інструментів 

оцінювання ефективності впровадження фі-

нансових інноваційних технологій управ-

ління ризиками в діяльність різних суб’єктів 

господарювання. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА 

В. О. Мусиенко, к. т. н., доцент, М. Э. Зинченко, магистр, 

 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения следующих ме-

тодов: теоретического обобщения и научной абстракции – для обоснования  сущностной ос-

новы понятий «экономическая безопасность», «система экономической безопасности» и 

«риск-менеджмент»; анализа и синтеза – для выделения основных направлений оценки ин-

струментов управления экономической безопасностью предприятия и управления риском; 

классификации – для систематизации угроз, с которыми может столкнуться предприятие в 

процессе своей деятельности. 

Результаты. В статье исследовано место и роль технологии риск-менеджмента в сис-

теме обеспечения экономической безопасности предприятия. Рассмотрена сущность эконо-

мической безопасности, выявлены ее приоритетные цели, построена многоуровневая система 

экономической безопасности предприятия. Создана теоретическая основа для системати-

зации угроз, которая упрощает точную идентификацию каждого типа угрозы и раскрывает 

потенциальные возможности для эффективного управления ними с помощью применения 

соответствующих методов. Разработан алгоритм оценки инструментов управления экономи-

ческой безопасностью предприятия и алгоритм управления риском. Проанализировано ис-

пользование средств финансового инжиниринга при управлении рисками. Исследованы 

современные финансовые инновационные инструменты. 

Новизна. В ходе исследования установлено, что традиционные подходы снижения   

рисков в условиях нестабильности среды являются неэффективными. Обоснована связь эко-

номической безопасности субъекта хозяйствования и финансового инжиниринга, предложе-

но использование инновационных инструментов для управления рисками. 

Практическая значимость. Обеспечение экономической безопасности предприятия – 

актуальная цель менеджмента, достижение которой становится жизненно важным в неста-

бильной внешней среде. Сегодня, учитывая кризисные явления, особое значение приобре-

тают инновационные технологии и инструменты управления рисками. Результаты данного 

исследования позволяют избрать действенный арсенал инновационных инструментов для 

реализации возможности построения эффективной системы управления рисками, которая 

адаптирована к изменениям внешней среды, что будет способствовать достижению состо-

яния защищенности предприятия от негативного воздействия угроз. 
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RISK-MANAGEMENT TECHNOLOGY AS AN ELEMENT OF THE ECONOMIC 

SECURITY SYSTEM OF A BUSINESS ENTITY 

V. О. Musienko, Ph. D. (Tech.), Associate Professor,  

M. E. Zinchenko, Master,  

Kharkov National University of Radio Electronics 

 

Methods. The results were obtained through the use of the following methods: theoretical 

generalization – to substantiate the main provisions of the definitions «economic security», «eco-

nomic security system» and «risk management»; analysis and synthesis – to highlight the main di-

rections for assessing tools for managing the economic security of an enterprise and risk manage-

ment; classification – to systematize the threats that an enterprise may face in the course of its activ-

ities. 

Results. The article examines the place and role of risk management technology in the system 

of ensuring the economic security of an enterprise. The essence of economic security is considered, 

its priority goals are identified, and a multilevel system of economic security of an enterprise is 

built. A systematization of threats has been investigated, which simplifies the accurate identification 

of each type of threat and reveals the potential for effective threat management through the applica-

tion of appropriate methods. An algorithm for assessing management tools for the economic securi-

ty of an enterprise and an algorithm for risk management have been developed. The use of financial 

engineering tools in risk management is analyzed. Modern financial innovative instruments have 

been investigated. 

Novelty. The study established that traditional approaches to reducing risks under unstable 

environment are ineffective. The relationship between the economic security of a business entity 

and financial engineering has been substantiated, and the use of innovative tools for risk manage-

ment has been proposed. 

Practical value. Ensuring the economic security of an enterprise is an urgent goal of man-

agement, the achievement of which becomes vital under unstable external environment. Today, tak-

ing in account the crisis situation, innovative technologies and risk management tools are of particu-

lar importance. Organizations must have an arsenal of innovative tools to be able to build an effec-

tive risk management system that is adapted to changes in the external environment, which will help 

to achieve a state of protection of the enterprise from the negative impact of threats. 

Keywords: economic security of an enterprise, a system of ensuring economic security, algo-

rithm, threats, dynamic environment, development, competitiveness, innovative tools, financial en-

gineering, risk management. 
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УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА РОЗВИТКОМ  

ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

О. В. Ареф’єва, д. е. н., професор, lena-2009-19@ukr.net, orcid.org/0000-0001-5157-9970, 

Національний авіаційний університет, 

С. О. Ареф’єв, д. е. н., доцент, arefievso@ukr.net, orcid.org/0000-0003-2184-458X, 

Київський національний університет технологій та дизайну 

 

Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: діа-

лектичного пізнання, аналізу й синтезу, теоретичного узагальнення – для дослідження процесу 

управління організаційною культурою на підприємстві;  групування та системного аналізу – 

для виокремлення сфер, які формують організаційну складову розвитку підприємства; абст-

рактно-логічного аналізу – для визначення взаємної підпорядкованості процесів розвитку 

організації та організаційного розвитку; порівняльного аналізу – для встановлення особливос-

тей організаційної культури на підприємстві; економіко-статистичного аналізу – для прове-

дення аналізу результатів управління організаційною культурою та формування  стабільного роз-

витку підприємства.  

Результати. Проаналізовано фактори впливу на організаційну культуру підприємства 

та визначено, що його розвиток  безпосередньо пов’язаний з процесом систематичного та 

цілеспрямованого удосконалення організаційної культури шляхом побудови більш раціо-

нальних управлінських структур, регламентування функцій підрозділів, упорядкування у часі 

та просторі виробничих процесів, створення умов безперебійного функціонування. Сформу-

льовано основні напрями впливу організаційної культури на зовнішнє та внутрішнє середо-

вище функціонування підприємства. 

Новизна. Встановлено напрями впливу організаційної культури на діяльність сучасно-

го підприємства. Проведено аналіз впливу факторів внутрішнього середовища на організа-

ційну культуру підприємства та визначено основні методичні підходи щодо управління ни-

ми. Сформовано основні методи адаптації організаційної культури підприємства та забезпе-

чення його сталого розвитку. Визначено особливості організаційної культури на підприєм-

стві та виділено головні напрями  прийняття рішень по ефективному управлінню цією сфе-

рою. 

Практична значущість.   Полягає у можливості застосування розроблених та наданих 

пропозицій щодо управління організаційною культурою на підприємстві  з метою підвищен-

ня ефективності його господарювання, зростання рівня прибутковості та забезпечення кон-

курентоспроможності  як складової стабільного розвитку. Отримані висновки та результати 

дослідження, надані методичні рекомендації сприятимуть ефективному функціонуванню під-

приємства на світових ринках.    
Ключові слова: управління, організаційний розвиток, організаційна культура, ста-

більність діяльності, підприємство, організаційна адаптація, фактори впливу на організацій-

ну культуру, зміни. 

 

Постановка проблеми В сучасних 

умовах економічного розвитку організацій-

на культура посідає вагоме місце в діяльнос-

ті підприємства, причому як у зовнішньому 

середовищі, так і в осмисленні діяльності у 

його внутрішніх відносинах. Вона, як перед-

умова і стереотип, впливає на формування 

стратегії діяльності підприємства, прийнят-

тя рішень щодо розподілу влади та відобра-

жається у поведінці персоналу.  
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На сьогодні проблема  управління  організа-

ційною культурою  як  фактором   розвитку   

ефективної діяльності підприємства не має 

достатнього практичного вивчення. Тому 

основним завданням даної статті є розробка 

методичних положень щодо управління ор-

ганізаційною культурою,  спрямованою на 

досягнення  високоефективної діяльності 

підприємства. Актуальність дослідження 

зумовлена тим, що діяльність підприємства 

вимагає міцного підґрунтя в матеріальних, 

фінансових і людських ресурсах та відпові-

дну їх організацію. Однак, без відповідної 

організаційної культури підприємство не 

зможе досягти успіху на ринку та забезпе-

чити конкурентоспроможність свого потен-

ціалу.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Теоретико-методичні основи форму-

вання організаційної культури управління 

підприємством знайшли відображення в 

роботах таких вчених як: С. Дубінський [1], 

Т. Кондратьєва [2], В. Краля [3], О. В. 

Ареф’єва, О. В. Полоус [4], Т. І. Лепейко, К. 

О. Баркова [5], І. Новаківський [6], С. Пет-

ренко [7], І. Сапіцька [8], М. Тарасюк [9],        

В. Шумейко [10], О. Щербина [11] та інші. 

Однак аналіз наукових досліджень цих ав-

торів дав змогу встановити, що на сьогодні 

вдосконаленню сучасних організаційних 

культур управління підприємством не при-

ділено достатньо уваги у фінансово-

економічній літературі. Досі залишається 

невирішеним питання аналізу основних 

чинників, що впливають на вибір організа-

ційної культури управління підприємством; 

чітко  не зафіксовано взаємозв’язок між ор-

ганізаційною структурою управління під-

приємством та результатами його фінансо-

во-господарської діяльності. Це значно 

ускладнює процес прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень щодо функціонування 

та сталого розвитку підприємства в сучас-

них умовах господарювання. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є проаналізувати розвиток орга-

нізаційної культури управління та чинників, 

що цьому сприяють, і надати практичні ре-

комендації щодо вдосконалення організа-

ційної культури управління підприємством 

у сучасних умовах господарювання на осно-

ві сталого розвитку підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Динамічні процеси здійснення гос-

подарської діяльності підприємств забезпе-

чать їхню конкурентоспроможність і певну 

стабільність в турбулентному зовнішньому 

середовищі. Слід розуміти, що це пов’язано 

з певними обмеженнями в часі і просторі, 

що необхідно для впровадження нової і мо-

дернізації наявної технології, організації 

виробничого процесу, підготування кадрів 

для виконання оновлених функцій. В таких 

умовах доцільно паралельно здійснювати 

організаційний розвиток через впорядку-

вання структури і удосконалення службових 

положень. 

Метою організаційної культури є 

формування поведінки персоналу, що 

сприяє досягненню цілей підприємства. Для 

досягнення даної мети в процесі управління 

організаційною культурою підприємства 

необхідно вирішувати такі завдання, як:  

заохочення залучення персоналу до спільної 

діяльності на благо підприємства;  

зміцнення стабільності системи соціальних 

відносин; підтримка індивідуальної 

ініціативи працівників;  надання допомоги 

персоналу в досягненні особистого успіху;  

створення атмосфери єдності менеджерів і 

персоналу у підприємстві; делегування 

відповідальності;  зміцнення корпоративної 

родини (вітання персоналу із сімейними 

святами, подіями тощо) [12]. Саме 

стабільність системи соціальних відносин 

працівників дозволяє їх відчувати особисту 

впевненість і створювати умови для 

ініціативи впровадження сучасних 

технологій на виробництві і в управління 

підприємством, що створює передумови 

забезпечення стійкого функціонування. 

Механізм формування організаційної 

культури підприємства передбачає виділен-

ня етапів її впровадження та принципів   

функціонування, бажано обґрунтувати особ-

ливості на всіх стадіях його життєвого цик-

лу. Впровадження ефективно діючої органі-

заційної культури на підприємстві можна 

звести до п’яти етапів: аналіз внутрішніх 

організаційних процесів підприємства; ана-

ліз психологічного клімату на підприємстві; 

формування моделі корпоративної культури 

(визначення місії та основних базових цін-

ностей); формування правил поведінки пра-
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цівників виходячи з базових цінностей, опис 

традицій та символіки; впровадження моде-

лі, підтримка моделі [13]. В даному контекс-

ті важливе місце займає керівник підприєм-

ства, його модель управлінської поведінки, 

здатність до саморозвитку і вміння застосо-

вувати отримані компетенції при адаптації 

до змін, підтримувати зацікавленість в роз-

витку і систему інтересів учасників соціаль-

но-трудових відносин. 

При оцінці організаційної культури 

використовуються три стратегії її 

вимірювання, розроблені науковцями з 

урахуванням таких підходів, як: 

метафоричний підхід, у якому дослідник 

використовує зразки зовнішніх проявів 

культури, прагне виявити вплив 

організаційної культури та її сутність; 

холістичний підхід, який передбачає з 

метою пізнання безпосереднє занурення 

дослідника в організаційну культуру 

підприємства; кількісний підхід, який 

базується на використанні анкетування або 

співбесіди для оцінки конкретних переваг 

організаційної культури. 

Обґрунтування конкурентних переваг 

сприятиме пошуку особливих сфер діяль-

ності, здатних підвищити ефективність   

функціонування, створити певний запас ін-

вестиційних ресурсів і забезпечити стійкість 

підприємства. Разом з тим, проведення 

будь-яких змін створює певні загрози ста-

більності виробничих процесів. Тому для 

більш безпечного організаційного розвитку 

підприємств доцільно вибрати згідно до 

специфіки його діяльності концепцію із від-

повідними властивостями щодо можливого 

модульного удосконалення. 

У даному контексті можливо спира-

тись на трактування організаційного розвит-

ку як розвиток окремого працівника або 

групи осіб, а також на вдосконалення систе-

ми та процесів управління. В межах даного 

підходу виокремлюються ще два різновиди 

розвитку: технічний (спрямовано на вдоско-

налення технології та якості продукції) та 

ринковий (передбачає розширення частки 

ринку, що все ж таки більше відповідає про-

цесам удосконалення) [14, с.100]. Виділення 

нових і удосконалення наявних цільових 

сегментів споживачів потребує саме такого 

підходу при активізації організаційного роз-

витку, оскільки він має спиратись на удос-

коналення компетенцій працівників і ніве-

лювання опору змінам. 

Організаційний розвиток можна роз-

глядати як процес систематичного та ціле-

спрямованого «удосконалення організації 

підприємства шляхом побудови більш раці-

ональних управлінських структур, регла-

ментування функцій підрозділів, упорядку-

вання у часі та просторі виробничих проце-

сів, створення умов безперебійного функці-

онування» [15, с.142]. Такий підхід дозволяє 

концентрувати увагу на кадровому забезпе-

чення при змінах при впровадженні інтелек-

туалізації управління і необхідних при цьо-

му адаптації в організаційній структурі,  

змістовному наповненні функцій робітників 

всіх ланок. Разом з тим, головним для ста-

більної діяльності підприємства слід визна-

ти технології створюваної підприємством 

цінності і вартості товарів і послуг, оскільки 

має місце використання подібних техноло-

гій їхнього виробництва для отримання 

схожих параметрів. Тому при організацій-

них реструктуризаціях необхідно цільовою 

установкою є формування нових властивос-

тей як системи управління, так і виробничої 

складової діяльності підприємства. 

Організаційна адаптація це багатоас-

пектний процес пристосування організацій-

ної складової підприємства до вимог зов-

нішнього середовища при впровадженні 

нових знань і технологій. Невід’ємно скла-

довою в даному контексті є робітники, який 

безпосередньо приймають в ньому участь. 

Тому, організаційна адаптація може розгля-

датись також як здійснення взаємного про-

цесу між організаційним розвитком підпри-

ємства і персоналом, «яке ґрунтується на 

поступовій спрацьованості співробітника до 

нових професійних, соціальних та організа-

ційно-економічних умов праці» [16, с.358] 

для удосконалення особистісних якостей і 

здібностей. Якщо концентрувати увагу зде-

більшого на процесі «адаптації персоналу на 

підприємстві, то він включає в себе наступні 

аспекти: психофізіологічний; соціально-

психологічний; професійний; організацій-

ний» [17, с.256]. Важливою проблемою при 

адаптації організаційної культури до змін на 

інноваційній основі залишається можливість 

сполучення сталих індивідуальних ціннос-
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тей робітників, необхідність удосконалюва-

ти імідж підприємства і підтримка ефектив-

ної діяльності підприємства. 

Організаційна раціоналізація передба-

чає перетворення або зміни, за допомогою 

яких підприємство буде відповідати стан-

дартним умовам роботи (праці) в даній галу-

зі, разом з тим воно здійснює певні удоско-

налення для підвищення результативності 

діяльності, заповненні вузьких місць. Даний 

процес здійснюється на тих суб’єктах гос-

подарювання, які потребують за параметра-

ми більш повної відповідності інтересам 

працівників, керівників всіх щаблів управ-

ління і виробничо-комерційного процесу, 

включаючи сторони із зовнішнього середо-

вища. Це дозволяє сформувати індивідуаль-

ні риси і зв’язки в організаційній структурі, 

реалізувати вибірковість в удосконаленні 

функцій та їх впровадження. Даний процес 

ґрунтується на здатності підприємства до 

самовдосконалення на підставі впроваджен-

ня нових технологій, матеріалів з новими 

властивостями, здатних створити конкурен-

тні переваги і раціонально використовувати 

задіяні в технологічних процесах ресурсів. 

Організаційний розвиток підприємства 

реалізується за допомогою організаційного 

проектування та організаційної раціоналіза-

ції. Проектування створює умови для побу-

дови організаційних структур з урахуванням 

взаємозв'язків структурних підрозділів. Ви-

значаються склад підрозділів, їх функції, 

внутрішня структура, завдання, що стоять 

перед ними, розробляється загальна струк-

турна схема організації, що враховує вироб-

ничі, інформаційні та економічні взаємо-

зв'язки; регламентуються правила і проце-

дури їх здійснення [18]. На рис.1 представ-

лена схема адаптації організаційного роз-

витку підприємства та управління ним, в 

якій поєднано не тільки напрями удоскона-

лення діяльності, але й можливі джерела 

фінансування, визначення типу бізнес-

моделі, бізнес-правил і практик діяльності. 

 

 
Рис. 1. Схема адаптації організаційного розвитку підприємства з інтеграції концепцій 

організаційного розвиту та підтримки стабільності до єдиного контуру управління сталим 

організаційним розвитком підприємства 
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Слід зазначити, що подана на рис. 1 

схема одночасно з моделюванням предмет-

ної області визначає перелік сфер, які нале-

жать саме до організаційної складової роз-

витку підприємства, а також визначає вза-

ємну підпорядкованість процесів розвитку 

організації та організаційного розвитку. У 

світлі даної пропозиції вельми цікавою є 

пропозиція Н. М. Олімських [15, с.142] що-

до виокремлення двох складових частин 

організаційного розвитку: «оргпроектуван-

ня» (створення нових організаційних відно-

син усередині підприємства, визначення 

особливості його інтеграції до мереж ство-

рення цінності тощо) та «орграціонаізації» 

(планомірна та цілеспрямована діяльність з 

удосконалення існуючих організаційних 

відносин через подолання розривів в рівнях 

організації за шаблями системної холархії).  

Організаційне проектування і органі-

заційна раціоналізація забезпечують форму-

вання виробничих і управлінських структур, 

розробку норм, правил, інструкцій. Не-

від’ємно складовою при проведенні адапта-

ції підприємства до необхідних параметрів  

є організаційна культура, яка має охоплюва-

ти всі внутрішні процеси, пов’язуючи 

суб’єкти управління з їх оточенням, визна-

чаючи цілі та стратегії розвитку. Визначен-

ня цілей розвитку організаційної культури 

та шляхів їх досягнення мають відбуватися 

на підставі науково-методичного підходу до 

управління організаційною культурою на 

підприємстві, що дозволить поєднати за-

гально філософську категорію «універсаль-

не», якою виступає організаційна культура, 

та «локальне», якою є безпечна трудова ді-

яльність на підприємстві. Такий підхід має 

враховувати специфіку всіх сфер діяльності 

на підприємстві, однією з яких є сфера охо-

рони праці, на вирішення завдань якої слід 

спрямувати норми та правила поведінки 

працівника з урахуванням інструментів 

впливу організаційної культури. 

Методи адаптації організаційної    

культури підприємства співзвучні з метода-

ми підтримки культури. Тому так важливо 

знати основні фактори, що впливають на 

культуру підприємства, а також напрямок їх 

впливу. Серед основних факторів внутріш-

нього середовища, що виявляють вплив на 

організаційну культуру, можна виділити 

наступні: особистість засновника організа-

ції; часовий період існування організації на 

ринку (стадія життєвого циклу); розмір ор-

ганізації; сфера діяльності організації; рі-

вень освіти й кваліфікації працівників; роз-

ташовувані ресурси; технологія. Вплив осо-

бистості засновника організації на організа-

ційну культуру проявляється в тому, що йо-

го основні переконання, світогляд, ідеали 

передаються його співробітникам і всієї ор-

ганізації, і згодом будуть транслюватися 

через покоління працюючих. Вплив рівня 

освіти й кваліфікації працівників на органі-

заційну культуру проявляється в тому, які 

цінності зможуть сприйняти працівники, 

наскільки можливо прояв творчого підходу 

й ініціативності з їхнього боку, які й у якій 

кількості необхідні заходи для навчання, 

ротації, підвищення кваліфікації працівників 

тощо. 

Отже, розробка функціональної мо-

делі життєвого циклу підприємства є осно-

вою для забезпечення стійкості підприєм-

ства під час «оргпроектування» та «орграці-

оналізації». Також дана модель сприяє до-

сягненню та сталості розвитку, оскільки 

створює підґрунтя для узгодження інтересів 

стейкхолдерів під час заміни обраних прак-

тик і технологій діяльності (за рахунок пре-

вентивного визначення нових ролей та біз-

нес-правил).  

Перевага створення функціональної 

моделі життєвого циклу міститься в рамках 

ще однієї концепції, яка зараз швидко наби-

рає популярності. Це концепції управління 

знаннями життєвого циклу (Product Life 

Cycle Knowledge, PLCK) створюваної цінно-

сті (життєвого циклу цільової системи, який 

забезпечується відповідними практиками 

діяльності підприємства). Відповідно до 

досліджень [19] PLCK інтегрує всю сукуп-

ність знань про продукт упродовж усього 

життєвого циклу  та виділяються п’ять типів 

знань, а саме: знання про клієнтів, знання 

щодо параметрів розвитку, знання техноло-

гій та виробництва, логістичні та сервісні 

знання та знання стейкхолдерів, які контро-

люють перебіг життєвого циклу. Саме наяв-

ність таких практик контролю й визначає 

можливість формування узгодженого рі-

шення щодо організаційного розвитку соці-

ально-економічної системи. Саме наявність 
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таких практик контролю й визначає можли-

вість формування узгодженого рішення що-

до організаційного розвитку соціально-

економічної системи. 

На рис. 2 представлено напрями    

формування організаційної культури, які 

складаються із: напряму розширення, на-

пряму оновлення та забезпечення реалізації 

змін. Кожен з яких складається з можливос-

тей його застосування. 

 
Рис. 2. Формування організаційної культури на підприємстві 

 

Для ефективного управління організа-

ційною культурою доцільним є здійснення 

комплексу послідовних процесів: 

− відбір нових працівників з мотива-

цією, ціннісним ставленням до праці, нор-

мами поведінки, близькими до організацій-

ної культури підприємства;  

− інформування працівників про цін-

ності та стандарти діяльності підприємства; 

− стимулювання та заохочення пра-

цівників, поведінка яких є нормою, зразком 

або стандартом для інших;  

− поточне управління організаційною 

культурою. 

Визнaчення основних напрямів впливу 

організаційної культури на зовнішнє та  

внутрішнє середовища підприємства  вклю-

чає в себе такі напрями, як вплив на спожи-

вачів, здатність до змін, мотивація персона-

лу, імідж підприємства, психологічна ком-

фортність. Розвиток організаційної  культу-

ри підприємства необхідно розглядати як 

обов’язковий атрибут поліпшення соціаль-

но-трудових відносин, що має значний 

вплив як на підвищення економічної ефек-

тивності підприємства, так і на сталий роз-

виток підприємства і реалізацію людського 

капіталу. 

Приріст організаційного потенціалу, 

удосконалення організаційної культури до-

цільно проводити через зміни поглядів ро-

бітників на зміни, які мають носити постій-

ний характер, їхнє місце в підвищенні ефек-

тивності діяльності підприємства і його роз-

витку, бажання і  можливостей для власного 

вдосконалення з метою поліпшити модерні-

зацію організаційного розвитку до вимог 

цифрової економіки.  

Висновки. Таким чином, дослідження 

особливостей формування й розвитку орга-

нізаційної культури та сучасних вимог до 

умов праці дає підстави сформулювати ос-

новні вимоги до управління організаційною 

культурою та забезпечення сталого розвитку 

підприємства. Чим сильніша організаційна 

культура, тим сильніше підприємство, а по-

тужне підприємство є важливим складником 

стабільності економічного й громадського 

життя держави. Тобто в сучасному бізнесі 

організаційна культура виступає важливою 

умовою успішної роботи підприємства,   

фундаментом його динамічного росту, га-

рантом прагнення до підвищення ефектив-
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ності та забезпечення сталого його розвитку. 

З посиленням конкуренції з’являється необ-

хідність у створенні додаткових конкурент-

них переваг, одним з яких є організаційна 

культура. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ И РАЗВИТИЕМ  

КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

О. В. Арефьева, д. э. н., профессор, Национальный авиационный университет,  

С. О. Арефьев, д. э. н., доцент, Киевский национальный университет технолоий и дизайна 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: 

диалектического познания,  анализа и синтеза, теоретического обобщения – для 

исследования процесса управления организационной культурой на предприятии; 

группировки и системного анализа – для выделения сфер, которые формируют 

организационную составляющую развития предприятия; абстрактно-логического анализа – 

для определения взаимной подчиненности процессов развития организации и 

организационного развития;  сравнительного анализа – для установления особенностей 

организационной культуры на предприятии; экономико-статистического – для проведения 

анализа результатов управления организационной культурой и формирования стабильного 

развития предприятия. 

Результаты. Проанализированы факторы влияния на организационную культуру 

предприятия и определено, что его развитие напрямую связано с процессом 

систематического и целенаправленного совершенствования организационной культуры 

путем построения более рациональных управленческих структур, регламентации функций 

подразделений, упорядочения во времени и пространстве производственных процессов, 

создания условий бесперебойного функционирования. Сформулированы основные 

направления влияния организационной культуры на внешнюю и внутреннюю среду 

функционирования предприятия. 

Новизна. Установлены направления влияния организационной культуры на 

деятельность современного предприятия. Проведен анализ влияния факторов внутренней 

среды на организационную культуру предприятия и определены основные методические 

подходы к их управлению. Сформированы основные методы адаптации организационной 

культуры предприятия  и обеспечения его стабильного развития.  Определены особенности 

организационной культуры на предприятии и выделены главные направления принятия 

решений по управлению данной сферой. 

Практическая значимость. Заключается в возможности применения разработанных и 

предоставленных предложений по управлению организационной культурой на предприятии 

с целью повышения эффективности его хозяйствования, роста уровня доходности и 

обеспечения конкурентоспособности как составляющей стабильного развития.  
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Ключевые слова: управление, организационное развитие, организационная культура, 

стабильность деятельности, предприятие, организационная адаптация, факторы влияния на 

организационную культуру. 

 

MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND DEVELOPMENT  

AS А BASIS OF STABLE ENTERPRISE ACTIVITY  

O. V. Arefieva, D.E., Professor, National Aviation University, 

S. O. Arefiev, D.E., Associate Professor, Kyiv National University of Technology and Design 

 

Methods. The results are obtained through the use of methods: analysis, dialectical 

cognition, comparison, analysis and synthesis, theoretical generalization – for the study of 

organizational culture management at an enterprise; grouping and systems analysis – to highlight 

the areas that form the organizational component of the enterprise development; abstract-logical 

analysis – to determine the mutual subordination of the processes of development of the 

organization and organizational development; comparative analysis – to establish the characteristics 

of the organizational culture at the enterprise; economic and statistical – to analyze the results of 

managing organizational culture and the formation of a stable enterprise development. 

Results. The factors of influence on the organizational culture of the enterprise are analyzed, 

and it is determined that its development is directly related to the process of systematic and 

purposeful improvement of the organizational culture by building more rational management 

structures, regulating the functions of divisions, streamlining production processes in time and 

space, creating conditions for uninterrupted functioning. The main directions of the influence of 

organizational culture on the external and internal environment of the enterprise are formulated. 

Novelty. The directions of the influence of organizational culture on the activities of a 

modern enterprise are determined. The analysis of the influence of factors of the internal 

environment on the organizational culture of the enterprise is carried out and the main 

methodological approaches to their management are determined. The main methods of adapting the 

organizational culture of the enterprise and ensuring its stable development are formed. The features 

of the organizational culture at the enterprise are determined and the main directions of decision-

making in the management of this area are highlighted. 

Practical value lies in the possibility of using the developed proposals for managing the 

organizational culture at the enterprise in order to increase the efficiency of its management, to 

increase the level of profitability and ensure competitiveness as a component of stable development. 

Keywords: management, organizational development, organizational culture, stability of 

activity, enterprise, organizational adaptation, factors of influence on organizational culture. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ  

В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ 

 

М. В. Болдуєв, д. держ. упр., професор, НТУ «Дніпровська політехніка», 

msidorenko.ox@gmail.com, orcid.org/0000-0002-8889-6555 

О. В. Болдуєва, д. е. н., доцент, Запорізький національний університет, 

vlada.ox@gmail.com, orcid.org/0000-0001-5267-1816 

С. М. Ісіков, к. е. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка»,  

isirovcm@gmail.com, orcid.org/0000-0003-0172-9808 

 

Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування загальнонау-

кових та спеціальних методів дослідження, зокрема: метод теоретичного узагальнення – для 

уточнення поняттєвого апарату, узагальнення сутності електронного урядування і виявлення 

його особливостей в контексті задоволення сучасних вимог громадян до системи публічного 

управління; дедукції – при розробці специфічних принципів електронного урядування; метод 

системного підходу – для виявлення закономірностей розвитку електронного урядування; 

логіки, експертних оцінок, аналізу і синтезу – для обґрунтування заходів нівелювання чин-

ників негативного впливу на розвиток системи електронного урядування в Україні.  

Результати. Виявлено необхідність побудови на основі системи електронного уряду-

вання в України платформи електронної демократії, просування альтернативних механізмів 

участі громадян в діяльність органів влади всіх рівнів з метою поліпшення якості прийнятих 

рішень. Визначено специфічні принципи функціонування системи електронного урядування 

(які доповнюють загальні принципи державного управління). Розроблено заходи подолання 

наслідків впливу негативних чинників на розвиток системи електронного урядування в Укра-

їні. 

Новизна. Удосконалено методичні основи електронного урядування шляхом обґрунту-

вання специфічних принципів (які доповнюють загальні принципи державного управління) в 

контексті стратегії подальшого розвитку та запровадження в Україні системи електронної 

демократії.  

Практична значущість. Обґрунтовано заходи спрямованні на забезпечення подальшо-

го розвитку системи електронного урядування в Україні в контексті її спрямованості на за-

доволення потреб споживачів послуг, органів публічного управління.  

Ключові слова: електронне урядування, публічне управління, електронна послуга, до-

кументообіг, державні установи, місцеве самоврядування, одержувачі послуг. 

 

Постановка проблеми. В цілому, 

найважливішими напрямами розвитку елек-

тронного урядування, що визначені перед 

органами державної влади та місцевого са-

моврядування керівництвом країни, є два 

головних проекти – це переведення послуг, 

що надаються органами державної влади та 

місцевого самоврядування в електронний 

вигляд і їх перехід на міжвідомчу електрон-

ну взаємодію. Останнє має забезпечити  

ефективну організацію обміну відомостями 

всередині системи публічного управління, 

перш за все з органами місцевого самовря-

дування територіальних громад, а також  
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надання необхідних відомостей державним 

органам виконавчої влади [3]. Це об’єктивно 

дуже складне завдання і вимагає скоордино-

ваних дій усіх суб’єктів публічного управ-

ління у забезпечення якості та швидкості 

передачі даних через інформаційні мережі, 

захисту інформації, що передається, розроб-

ки відповідних електронних сервісів. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій.  Проблематика впровадження та роз-

витку в Україні системи електронного уря-

дування, його впливу на функціонування 

органів публічного управління та процеси 

демократизації суспільства активно дослі-

джується в соціально-філософському, дер-

жавно-управлінському дискурсах. Вагомий 

внесок у сучасну теорію і практику розвитку 

електронного урядування зробили зарубіжні 

науковці Ф. Асбьёрн , Й. Чен, Ш. Чен, Р. 

Чінг, В. Ханг, Дж. Крогсти, K. Лейні, Дж. 

Лі, Ю. Лонг, Дж.  Мун, Л. Райсан, Х. Сингх, 

K. Сіау, Д. Вест. Питання становлення елек-

тронного урядування в Україні досліджува-

лись у роботах багатьох вітчизняних учених. 

В межах теми даної статті останні результа-

ти наукових наробок опублікували 

К. Кислюк [2], Є. Котух [3], Б. Куц [4], 

О. Мазур [5], Н. Мельничук [6], 

З. Павлишин [7], А. Ушаков, П. Ковалишин 

[8] , А. Юрченко [9] та інші, в яких досить 

ґрунтовно здійснено аналіз сучасного стану 

та перспектив подальшого впровадження 

електронного урядування в публічну сферу 

України. Водночас, впровадження в Україні 

електронного урядування доволі часто на-

штовхується на перепони через сукупність 

об’єктивних та суб’єктивних причин. Тому 

наукове осмислення сутності та передумов 

виникнення чинників негативного впливу на 

розвиток системи з метою розробки страте-

гічних заходів спрямованих на їх нівелю-

вання залишається актуальним завданням 

сьогодення.  

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є визначення чинників негатив-

ного впливу на розвиток системи електрон-

ного урядування в Україні та розробка стра-

тегічних заходів спрямованих на їх нівелю-

вання.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Поняття електронного урядування 

має на увазі, перш за все, надання необхід-

них адміністративних послуг фізичним та 

юридичним особам в електронній формі за 

допомогою глобальної мережі Інтернет. У 

більш широкому розумінні електронне уря-

дування являє собою пакет інформаційно-

комп’ютерних технологій і набір супутніх 

організаційних заходів нормативно-

правового забезпечення для організації еле-

ктронної взаємодії між органами державної 

влади, громадянами, організаціями та інши-

ми суб’єктами економіки. Електронне уря-

дування передбачає ефективний спосіб на-

дання інформації про діяльність органів 

державного управління, надання державних 

послуг громадянам, бізнесу, іншим гілкам 

державної влади при якому особиста взає-

модія між чиновником і заявником мінімізо-

вана, проте максимально використовуються 

можливості, надані інформаційно-

комунікаційними технологіями та мобіль-

ними технологіями на основі Інтернет. 

Сьогодні громадяни України вже оці-

нили переваги електронного урядування 

коли відсутня необхідність стояти в чергах 

або звертатися до відомств, збираючи різні 

довідки. Збором необхідних документів по-

винні займатися самі службовці, використо-

вуючи систему міжвідомчої електронної 

взаємодії. Винятки можуть становити лише 

так звані документи персонального збері-

гання (паспорт, водійські права тощо), які 

громадянин зобов’язаний пред’являти осо-

бисто. 

Можна виділити такі основні переваги 

впровадження в Україні концепції елект-

ронного урядування: 

– забезпечення населення повноцін-

ною інформацією про діяльність державних 

органів влади в електронній формі; 

– надання універсального доступу до 

цієї інформації; 

– забезпечення ефективного монітори-

нгу діяльності державних структур. Прави-

льно організоване електронного урядування 

дасть можливість громадянам здійснювати 

контроль за діями чиновників, відстежувати 

процес вирішення проблеми на кожному 

етапі, знати прізвища тих, хто з яких-небудь 
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причин не виконав свої обов’язки. Підви-

щення доступності та прозорості інформації 

про державну діяльність, стимулювання 

участі громадянського суспільства в процесі 

формування та прийняття рішень підвищує 

підзвітність і рівень довіри до держави і як 

наслідок до пропонованих ними інновацій 

[8]. 

– організація міжвідомчого електрон-

ного документообігу. Крім того введення 

електронного документообігу дає можли-

вість істотно скоротити трудові і фінансові 

ресурси на його забезпечення [7]. Коли весь 

документообіг здійснюється на паперових 

носіях, службовці витрачають багато сил і 

часу на пошук, систематизацію, зберігання 

документів. Найчастіше більше зусиль іде 

на роботу з паперами, ніж на виконання 

безпосередніх функціональних обов’язків. 

Використання системи електронного доку-

ментообігу забезпечує ряд важливих пере-

ваг: формування єдиного банку документів 

органів місцевого самоврядування та вико-

навчої влади; доступ користувачів до реєст-

раційних карток, доручень і електронних 

зразків документів після їх реєстрації або 

внесення змін; прозорість виконавської дія-

льності на всіх рівнях; оптимізацію витрат 

на розвиток системи документообігу. 

Крім того, як свідчить світовий досвід, 

найефективнішим способом боротьби з ко-

рупцією в органах публічного управління є 

віддалення чиновників від бізнесу, вірніше 

позбавлення їх можливості впливати на 

умови розвитку та діяльності підприємств 

«за власним бажанням», яке нерідко зале-

жить від розміру подяки конкретного бізне-

смена конкретному чиновнику [9]. Впрова-

дження системи електронного урядування 

дозволить автоматизувати всі процеси 

прийняття управлінських рішення, що за-

безпечить можливість не тільки бізнесме-

нам, а й пересічним громадянам вирішувати 

свої питання віддалено, через Інтернет. При 

цьому система документує  кожну дію обох 

сторін, що може значно полегшити подаль-

ше вирішення спірних питань. 

Також слід зазначати, що впроваджен-

ня на основі системи електронного уряду-

вання платформи електронної демократії, 

просування альтернативних механізмів уча-

сті громадян в діяльність органів влади всіх 

рівнів з метою поліпшення якості прийнятих 

рішень, а також вирішення складних про-

блем, на які владі не вистачає внутрішніх 

ресурсів стимулює використання технологі-

чних інновацій як державними службовця-

ми, так і громадянами [2]. 

На цей час в Україні зроблено багато 

щодо впровадження інформаційних техно-

логій в діяльність органів виконавчої влади. 

На зміну величезних черг за отриманням 

державних послуг прийшла форма елект-

ронного запису через портал державних по-

слуг. Час, що витрачається на отримання 

ряду послуг, значно скоротився за рахунок 

впровадження системи «єдиного вікна». 

Спрощено порядок отримання державних 

послуг [5]. 

Але сучасна практика впровадження  

системи електронного урядування розкрила 

ряд істотних проблем які потребують вирі-

шення. 

Не секрет, що до чинників стримуван-

ня розвитку інформаційних технологій в 

Україні відносяться недостатньо розвинена 

телекомунікаційна інфраструктура, особли-

во в малих населених пунктах, низький рі-

вень інформатизації в територіальних утво-

реннях, перш за все на рівні селищ, що ма-

ють канали зв’язку з низькою пропускною 

здатністю. Крім того слід зазначити недо-

статню кваліфікованість кадрів сфери пуб-

лічного управління. Працівники органів ви-

конавчої влади та організацій, що надають 

послуги, часто не вміють працювати на но-

вому обладнанні, а якщо і вміють, то вва-

жають за краще використовувати більш тра-

диційні способи, які не настільки ефективні. 

Дослідження засвідчують, що основними 

причинами відставання у професійній ін-

формаційно-комунікаційній підготовці кад-

рів є майже повна відсутність внутрішньої 

мотивації до використання інформаційних 

технологій у професійній діяльності [1]. 

Наступною важливою проблемою є ві-

дсутність на державному рівні єдиної мето-

дології переведення послуг в електронний 

вигляд, що в ряді випадків не дає можли-

вість зробити процес надання послуг істотно 
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швидшим, або простішим. Недостатня 

опрацьованість механізму отримання адмі-

ністративної послуги зводить весь механізм 

до традиційної схеми [6]. Так більшість з 

представлених на сайті Єдиного державного 

порталу адміністративних послуг держпо-

слуг не надається «в електронному вигляді» 

в прямому сенсі цього слова – тобто повніс-

тю дистанційно, без особистої присутності 

заявника, а скоріше є інформаційними сер-

вісами. 

Ряд дослідників відзначає, що, при 

всій інноваційності впровадження інформа-

ційно-комунікаційних технологій, більшість 

населення і співробітників органів влади 

вважають за краще працювати не з відомос-

тями (з державних інформаційних систем, 

завірених електронним цифровим підпи-

сом), а з паперами [5, 6, 7]. Неготовність 

населення обумовлюється його консервати-

вним мисленням, недостатньою популяри-

зацією онлайн-послуг та відсутністю публі-

чної системи інформування заявників дер-

жавних послуг. Громадяни в основному ко-

ристуються системою   електронного уряду-

вання для отримання інформації, а не пос-

луг. При цьому рівень їх використання за-

лишається низьким, і багато громадян вва-

жають онлайн-процедури не дуже зручними. 

Для вирішення зазначених проблем в 

Україні необхідно переглянути, розширити і 

зміцнити стратегію формування системи  

електронного урядування, а також розроби-

ти детальну стратегію переходу до елект-

ронних адміністративних процесів. Важливо 

створити плани використання інформацій-

но-комунікаційних технологій для кожного 

органу державної влади. 

Крім того застосування електронних 

державних послуг має бути орієнтоване на 

користувача. З точки зору громадян елект-

ронне урядування повинне бути доступним 

завжди й всюди. Також воно має бути пер-

соналізованим, орієнтованим на вирішення 

конкретних завдань, викликати довіру і бути 

краще, ніж альтернативи. З точки зору уряду 

воно повинно бути «цифровим» від початку 

й до кінця, і перш за все в роботі необхідно 

використовувати дані, а не документи. Крім 

того, в системі електронного урядування 

єдині дані повинні спільно використовува-

тися усіма органами публічного управління, 

що зумовлює необхідність розробки інтег-

рованих сенсорів, аналітики та уніфікації 

автоматизованих рутинних процедур.  

До основних стратегічних завдань по-

дальшого розвитку системи цифрового уря-

ду слід віднести. По-перше, формування 

єдиної міжрегіональної політики в сфері 

інформатизації, координатором якої має 

виступати держава. По-друге, розвиток єди-

ної технічної і технологічної інфраструкту-

ри, в тому числі створення єдиного центру 

обробки даних, який має використовуватися 

для потреб усіх органів влади. По-третє – 

використання єдиного програмного забезпе-

чення для всіх органів влади і підвідомчих 

установ, керованого з єдиного центру. 

Також вважаємо за необхідне визначи-

ти специфічні (які б доповнювали загальні 

принципи державного управління) принци-

пи функціонування системи електронного 

урядування з урахуванням потреби суспіль-

ства в розвитку електронної демократії [4], а 

саме: 

1. Принцип взаємодії без кордонів – 

державні та послуги органів місцевого са-

моврядування повинні реалізовуватися від-

повідно до вимог будь-який громадянин – 

будь-яке відомство – будь-який час – будь-

яке місце. Принцип характеризує можливос-

ті для покращення якості електронних пос-

луг, що виключає відчуття будь-якою кате-

горією набуття бюрократичних бар’єрів, 

просторових і часових обмежень. При цьому 

забезпечується персональна відповідаль-

ність державних (муніципальних) службов-

ців на усіх етапах надання послуг. 

2. Принцип повної автоматизації елек-

тронного урядування передбачає прагнення 

до показників «нуль паперу», «нуль чинов-

ників», «нуль проблем взаємодії». Принцип 

характеризує стан максимально ефективного 

і результативного електронного урядування, 

в якому рутинні процедури повністю авто-

матизовані, а також зведений до мінімуму 

суб’єктивний компонент у прийнятті рі-

шень, у тому числі в межах контролю та 

нагляду. При цьому підтримується безпере-

рвна електронна взаємодія на всіх рівнях 
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компетенцій, так що необхідність викорис-

тання паперових документів практично від-

сутня. 

3. Охоплення всіх адміністративних 

етапів публічного управління. Принцип ха-

рактеризує такий рівень прозорості, динамі-

чності та гнучкості нових форм інтеграції 

між урядом, бізнесом і громадянами, коли 

інформування про діяльність органів влади 

здійснюється на всіх адміністративних ета-

пах, а при публічному обговоренні питань 

державного управління діє механізм враху-

вання думок кожною учасника взаємодії з 

метою задоволення всіх потреб. 

Для забезпечення успішного результа-

ту в реалізації перерахованих вище цілей 

необхідно враховувати успішний досвід ін-

ших держав щодо впровадження електрон-

ного уряду та системи надання державних 

послуг в електронному вигляді. Вивчення 

зарубіжного досвіду системи електронного 

надання державних послуг дає можливість 

визначити основні напрями його запозичен-

ня та впровадження в практику публічного 

управління України: 

– розвиток інфраструктури для вдос-

коналення системи інформування потенцій-

них споживачів про державні послуги та 

порядок їх надання; 

– створення системи належного нав-

чання державних службовців щодо ефекти-

вного обслуговування споживачів послуг; 

– підвищення ефективності державної 

служби, підвищення відповідальності та під-

звітності органів влади перед громадянами; 

– підвищення клієнторієнтованості,  

відкритості доступу до даних, які необхідні 

для взаємодії з державою; 

– перехід до максимального викорис-

тання мобільних пристроїв для надання еле-

ктронних послуг, інформування, оповіщен-

ня; 

– надання всіх масових і соціально 

значущих послуг повністю в електронному 

вигляді; 

– підвищення рівня довіри громадян до 

використання електронного підпису; 

– реалізація орієнтації на інтереси й 

потреби заявників в різних життєвих і діло-

вих ситуаціях. Послуга публічного органу 

управління повинна стати корисною зруч-

ною, непомітним посередником між грома-

дянами та державою, допомагаючи людям 

мінімально відволікатися на взаємодію з 

цими органами. 

Необхідно звернути увагу також на 

вирішення проблеми доступності електрон-

них послуг для населення, яке проживає в 

сільській місцевості, оскільки, як засвідчу-

ють результати дослідження, ця група сус-

пільства набагато відстає за рівнем інформа-

тизації від міського населення [1]. А що сто-

сується якості надання послуг, то воно все 

ще залишається критично низьким для су-

часного суспільства. Відповідно для підви-

щення рівня інформатизації в сільських на-

селених пунктах необхідна підтримка орга-

нів місцевого самоврядування регіональни-

ми і державними органами влади в сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій, а 

саме: 

– придбання ліцензійного програмного 

забезпечення за рахунок коштів місцевого та 

державного бюджетів; 

– часткове фінансування заходів щодо 

введення додаткових штатних одиниць та 

придбання оргтехніки для забезпечення ді-

яльності органів місцевого самоврядування 

в сфері інформаційно-комунікаційних тех-

нологій та безпеки; 

– здійснення заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації працівників органів 

місцевого самоврядування, які відповідають 

за роботу в сфері інформаційно-

комунікаційних технологій та безпеки; 

– співфінансування заходів пов’язаних 

з підключенням до інформаційних систем. 

З метою побудови впевненого знання 

про електронні послуги, що надаються і  

формування стійкого попиту на їх спожи-

вання необхідно забезпечити регулярне про-

ведення інформаційних кампаній загально-

державного рівня в ЗМІ і рекламних кана-

лах: телебачення, Інтернет, зовнішня рекла-

ма, друковані видання, радіо тощо. При 

цьому для забезпечення максимізації ефек-

тивного охоплення аудиторії користувачів 

засобами маркетингових комунікацій, пот-

рібно використовувати всі можливі канали 

інформування про переваги, які отримує 
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користувач при використанні технологій 

електронного урядування, в тому числі пос-

тійно аналізувати пошукові запити громадян 

в мережі Інтернет. 

В кінцевому рахунку основними цін-

ностями електронного уряду для користува-

чів повинні стати: комфортне інформаційне 

середовище життєдіяльності громадян і ор-

ганізацій; повноцінне задоволення індивіду-

альних потреб кожного користувача; взає-

модія без кордонів. 

Розвиток електронної взаємодії грома-

дян, державних організацій, органів місце-

вого самоврядування яка дасть можливість 

отримання заявником державних муніци-

пальних послуг в електронній формі, а та-

кож створення мережі установ уповноваже-

них на надання державних муніципальних 

адміністративних послуг багатофункціона-

льних центрів є ключовими завданнями роз-

витку інформаційного суспільства. 

Висновки. Головною метою залучення 

населення в практику електронного уряду-

вання є підвищення якості його життя. Реа-

лізація цієї мети передбачає створення но-

вих орієнтирів поведінки на окремих тери-

торіях і врахування соціальних інтересів 

різних категорій мешканців. Стратегічною 

метою має стати створення умов для форму-

вання в Україні суспільства знань підви-

щення ефективності публічного управління, 

розвиток економіки і соціальної сфери,   

формування цифрової економіки, а також 

формування інформаційного простору з 

урахуванням потреб бізнесу і суспільства в 

отриманні якісних послуг та достовірних 

відомостей, використання інфраструктури 

електронного урядування для надання дер-

жавних, а також затребуваних громадянами 

комерційних і некомерційних послуг. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ УКРАИНЫ 

М. В. Болдуев, д. гос. упр., профессор, НТУ «Днепровская политехника» 

О. В. Болдуева, д. э. н., доцент, Запорожский национальный университет  

С. М. Исиков, к. э. н., доцент, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения общенаучных и 

специальных методов исследования, в частности: метода теоретического обобщения – для   

уточнения понятийного аппарата относительно сущности электронного управления и выяв-

ления его особенностей в контексте удовлетворения современных требований граждан к си-

стеме публичного управления; дедукции – при разработке специфических принципов элек-

тронного правительства; системного подхода – для выявления закономерностей развития 

электронного правительства; логики, экспертных оценок; анализа и синтеза – для обоснова-

ния мероприятий нивелирования факторов негативного влияния на развитие системы элек-

тронного управления в Украине.  

Результаты. Выявлена необходимость построения на основе системы электронного 

управления в Украине платформы электронной демократии, продвижения альтернативных 

механизмов участия граждан в деятельности органов власти всех уровней с целью улучше-

ния качества принимаемых решений. Определены специфические принципы функциониро-

вания системы электронного управления (которые дополняют общие принципы государ-

ственного управления). Разработаны меры преодоления последствий влияния негативных 

факторов на развитие системы электронного управления в Украине.  

Новизна. Усовершенствованы методические основы электронного управления путем 

обоснования специфических принципов (которые дополняют общие принципы государ-

ственного управления) в контексте стратегии дальнейшего развития и внедрения в Украине 

системы электронной демократии. 

Практическая значимость. Обоснованы мероприятия, направленные на обеспечение 

дальнейшего развития системы электронного управления в Украине в контексте ее направ-

ленности на удовлетворение потребностей потребителей услуг, органов публичного управ-

ления. 

Ключевые слова: электронное правительство, публичное управление, электронная 

услуга, документооборот, государственные учреждения, местное самоуправление, получате-

ли услуг. 

 

CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF ELECTRONIC 

GOVERNMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE 

M. V. Bolduev, Dr. Sc. (Publ. Adm.), Professor, Dnipro University of Technology,  

O. V. Boldueva, D.E., Associate Professor, Zaporizhzhia National University, 

S. M. Isikov, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Dnipro University of Technology 

 

Methods. The results were obtained through the use of general scientific and special research 

methods, in particular: the method of theoretical generalization – to clarify the conceptual appa-

ratus, generalize the essence of e-government and identify its features in the context of meeting 

modern citizens' requirements for the public administration system; deduction – when developing 

specific principles of e-government; systematic approach method – to identify patterns of develop-

ment of electronic government; logic, expert assessments, analysis and synthesis – to substantiate 
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measures to level the factors of negative impact on the development of the e-government system in 

Ukraine. 

Results. There is stressed the necessity of building an e-democracy platform on the basis of 

the e-government system in Ukraine, promoting alternative mechanisms for citizens' participation in 

the activities of government bodies at all levels in order to improve the quality of decisions. The 

specific principles of functioning of the e-government system (which complement the general prin-

ciples of public administration) have been determined. Measures have been developed to overcome 

the consequences of the influence of negative factors on the development of the electronic govern-

ment system in Ukraine. 

Novelty. The methodological foundations of e-government have been improved by substanti-

ating specific principles (which complement the general principles of public administration) in the 

context of a strategy for the further development and implementation of an e-democracy system in 

Ukraine. 

Practical value. The activities aimed at ensuring the further development of the e-

government system in Ukraine in the context of its focus on meeting the needs of consumers of ser-

vices and public authorities are substantiated. 

Keywords: e-government, public administration, e-service, document flow, state institutions, 

local government, service recipients. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

УДК 165:330.142                                                                      https://doi.org/10.33271/ebdut/71.126 

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ 

СТАЛОГО  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

В. К. Лебедєва, к. е. н., професор, Національна металургійна академія України, 

lebtoval@gmail.com, orcid.org/000-0002-2744-5435, 

Л. М. Савчук, к. е. н., професор, Національна металургійна академія України, 

dialog.aktiv@gmail.com, orcid.org/0000-0003-2603-7218, 

Г. К. Ковальчук, к. е. н., доцент, Національна металургійна академія України, 

 metric@i.ua, orcid.org/0000-0002-8877-3360, 

Р. В. Савчук, старший викладач, Національна металургійна академія України, 

prepodrvs@gmail.com 

 

Методологія дослідження. Результати дослідження отримано з використанням насту-

пних методів, як: абстракції – при визначенні сутності категорії «сталий економічний розви-

ток»; економіко-математичні методи – при моделюванні процесів сталого економічного роз-

витку; концептуальні підходи фізичної економії – при розробці критерію оптимізації у моде-

лі. 

Результати. Розкрито недоліки існуючих моделей процесу сталого економічного роз-

витку. Показано, що економічна дія має розглядатись як узагальнюючий критерій у моделі 

процесів сталого економічного розвитку. Цей критерій відповідає принципам сталого розви-

тку, визначеним Дж. В. Форрестером та Д. Л. Мідоузом, а також концепції фізичної економії 

С. А. Подолинського. Задача управління сталим розвитком розглядається як оптимізаційна 

задача за різними критеріями оптимізації, а саме: мінімуму часу або мінімуму енергії. Синтез 

критеріїв економії енергії та економії часу виступає більш точним індикатором при визна-

ченні магістральних траєкторій сталого економічного розвитку. Згідно з варіаційним прин-

ципом, таким узагальнюючим критерієм може бути критерій мінімуму соціально-

економічної дії, що має розмірність добутку енергії на час. Запропонована оптимізаційна мо-

дель дозволяє отримати енергетичні та часові параметри щодо процесів сталого економічно-

го розвитку.  

Новизна. Визначено узагальнюючий критерій економічної дії, який враховує парамет-

ри часу та енергії у моделюванні процесів сталого економічного розвитку. 

Практична значущість.  Запропонована оптимізаційна модель може бути використана 

в управлінні економічними системами, орієнтованими на принципи сталого розвитку.  

Ключові слова: сталий економічний розвиток, економія енергії, економія часу, соціаль-

но-економічна дія, економіко-математична модель, цільова функція, валовий внутрішній 

продукт, коефіцієнти еластичності, енергетична константа, функція Лагранжа. 

 

Постановка проблеми. Питання ста-

лого економічного розвитку набули особли-

вої актуальності в останні десятиліття, коли 

перманентні економічні кризи охоплюють 

національні економіки окремих країн, регіо-

нів та світову економіку в цілому. Економі-

ко-математичне моделювання процесів ста-

лого економічного розвитку спрямовано на 

отримання такої інформації, яка б дозволила 

приймати більш виважені рішення щодо  
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економічної політики окремих держав, а та-

кож надавала орієнтири міждержавним та 

наддержавним органам регулювання еконо-

міки. Виходячи з цього, важливе значення 

має визначення типу та параметрів економі-

ко-математичних моделей, які б найбільш 

відповідали теоретико-економічним засадам 

сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Останні дослідження з проблем мо-

делювання сталого економічного розвитку 

знайшли відображення у публікаціях таких 

учених, як Лицур І. М. [1], Британь І. А. [2], 

Карпінський Б. А. [3], Петровська С. А. [4], 

Гончаренко М. Ф. [5], Біленко В. О. [6] та 

інших. 

Дослідження та розробка моделей ста-

лого розвитку базуються на такому розумін-

ні сталого розвитку, яке відповідає програм-

ному документу ООН «Порядок денний на 

XXI століття» (Agenda 21) [7]. Виходячи з 

даного підходу, І. М. Лицур вводить поняття 

потенціалу сталого розвитку, тобто такого, 

який задовольняє потреби людей теперіш-

нього часу, не ставлячи під загрозу здатність 

майбутніх поколінь людей задовольняти 

свої потреби [1, с.17]. Запропонована М. Л. 

Скорик «ідеальна» соціально-економічна 

модель сталого розвитку суспільства базу-

ється на загальних принципах самоорганіза-

ції відкритих систем, до яких автор відно-

сить і соціально-економічні системи,   

ускладнення структури яких супроводжу-

ється зменшенням ентропії [1, с.34]. На еко-

логічній складовій сталого розвитку акцен-

тує увагу інноваційна модель економіки Ук-

раїни на засадах невиснажливого природо-

господарювання та природозбереження, за-

пропонована С. К. Хорічковим та В. І. Кру-

тяковою [1, с.222]. У загальному плані дані 

моделі досліджують пасивну енергетичну 

складову процесів сталого економічного  

розвитку у широкому контексті природних 

ресурсів як акумуляторів енергії за концеп-

цією С. А. Подолинського [8]. Трудові ре-

сурси як активна складова в моделях стало-

го розвитку розглядається В. В. Королько-

вим [1, с.404]. Тим самим, до розглядання 

вводиться важливий параметр робочого часу 

– часу задієння ресурсу праці у виробництві. 

Умови та чинники переходу України 

до моделі сталого розвитку досліджено І. А. 

Брижаньом. Автор справедливо підкреслює, 

що теорія сталого розвитку є альтернативою 

парадигмі економічного зростання, що ігно-

рує екологічну небезпеку. В основу запро-

понованої моделі покладено розуміння ста-

лого розвитку як сукупності трьох компоне-

нтів: екологічної цілісності, еко-ефек-

тивності економічної діяльності та справед-

ливості при доступі до благ [2, с.130]. До-

сліджуються концептуальні передумови пе-

реходу України до моделі сталого розвитку, 

серед яких висуваються принципи враху-

вання можливостей природних комплексів 

витримувати антропогенні навантаження і 

забезпечувати нормальне функціонування 

біосфери й локальних екосистем. Основним 

інструментом реалізації концепції сталого 

розвитку автор вважає інновації, що мають 

екологічну орієнтацію і спрямовані на зни-

ження деструктивного впливу на навколиш-

нє середовище [2, с.133]. 

Модель сталого розвитку економіки, 

запропонована Б. А. Карпінським, передба-

чає поділ науково-технічного прогресу на 

види: науково-технічний прогрес першого 

виду впливає на конкурентоспроможність 

продукції через підвищення ефективності 

праці; науково-технічний прогрес другого 

виду впливає на конкурентоспроможність 

продукції через ресурсозбереження, що дає 

змогу оцінювати роль науково-технічного 

прогресу з позицій сталого розвитку [3, с.7]. 

Автор розглядає сталий розвиток економіки 

як збалансований знаннєво природний роз-

виток, який ґрунтується на цілеспрямовано-

му впровадженні досягнень науково-

технічного прогресу у виробництво, що веде 

до зростання продуктивності праці, забезпе-

чує раціональне витрачання природно-

сировинних ресурсів, а також стан довкілля, 

за якого встановлюються контрольовані 

(нормативні) обмеження на витрачення при-

родно-сировинних ресурсів та екстернальної 

школи [3, с.15]. 

Процесним й еколого-економічним ас-

пектам проблеми моделювання сталого роз-

витку присвячено також дослідження С. А. 

Петровської. Автор приводить ґрунтовний 

аналіз існуючих науково-методичних підхо-

дів до побудови моделей сталого розвитку, а 

також порівняння глобальних і регіональних 

моделей розвитку [4]. При цьому викорис-
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товується категорія еколого-економічних 

систем, яка є найбільш відповідною в кон-

тексті сучасного розуміння концепції стало-

го економічного розвитку. В даному кон-

тексті, на думку С. А. Петровської, основ-

ним завданням є досягнення оптимальних 

економічних результатів з мінімальним  

збитком для природного середовища [4, 

с.159]. Іншими словами, розглядаючи мо-

дель сталого економічного розвитку як оп-

тимізаційну, автор у якості цільової функції 

приймає економічні результати, виводячи 

збитки для природного середовища в її об-

меження. 

Аналізуючи еволюцію застосування 

математичних моделей в економіці, екології 

та соціології, автор відзначає перехід від по-

гляду на екологію як складову економічних 

систем до формування проблем оптимізації 

еколого-економічних взаємодій. Не запере-

чуючи значення перших моделей Дж. Фор-

рестера [9] та Д. Медоуза [10], С. А. Петров-

ська указує на їх спільний недолік – нереалі-

стичну вимогу нульового економічного  

зростання. Наступна модель «органічного 

росту», запропонована Римським клубом, 

виходить з того, що основною причиною 

екологічної кризи є економічний розрив між 

розвиненими і слаборозвиненими країнами 

[4, с.162]. Відтак, згідно даної моделі, ос-

новні зусилля світової спільноти мають бути 

спрямовані на подолання цього розриву. 

Із проаналізованих регіональних моде-

лей сталого розвитку привертає увагу мо-

дель, в якій порівняння природних і вироб-

ничих потенціалів базується на припущен-

нях про зв'язок енергетики виробництва й 

енергетики природи. «Оскільки основні гос-

подарські витрати енергії йдуть на видобу-

ток, транспортування й переробку сировини, 

а відповідні матеріальні потоки в процесі 

виробництва розподіляються між продукці-

єю і відходами у співвідношенні близько 

1:9, то робиться висновок про існування до-

сить тісного зв’язку між енергоспоживанням 

і забрудненням навколишнього середовища. 

Вводиться показник, що відображає співвід-

ношення між масою шкідливих викидів і 

витратою енергії (витратою палива)» [4, 

с.164]. 

Розглядаючи антропоцентричний, біо-

сферний та інтегративний підходи до моде-

лювання сталого розвитку, автор вельми об-

ґрунтовано надає перевагу інтегративному 

підходу, який передбачає гармонізацію від-

носин людства й біосфери через їх взаємо-

дію; розвиток людства в межах законів роз-

витку біосфери та задоволення потреб люд-

ства з урахуванням можливостей відновлен-

ня біосфери [4, с.60]. 

Визначенню методологічних засад 

сталого розвитку через детальний розгляд 

моделей сталого розвитку регіону присвяче-

не дослідження М. Ф. Гончаренка. Автор 

оперує категорією природного капіталу і 

вважає, що сталий розвиток не можна забез-

печити без накладання певних обмежень на 

діяльність, пов’язану з виснаженням при-

родного капіталу [5, с.57]. Звертає на себе 

увагу введення поряд з кількісними параме-

трами природного капіталу його якісних ха-

рактеристик, зокрема рівень біорізноманіт-

тя. Біорізноманіття розглядається як істот-

ний чинник функціонування екосистем. То-

му певний мінімальний рівень біорізнома-

ніття має бути збереженим, щоб забезпечити 

багатоваріантність економічної діяльності 

майбутніх поколінь [5, с.57]. 

Особливості економіко-математичного 

моделювання сталого розвитку досліджено 

В. О. Біленко [6]. Автор аналізує певні іс-

нуючі моделі, з одного боку, вказуючи на їх 

обмеження, а з іншого боку, намагається на-

дати пропозиції щодо їх удосконалення. Од-

на з пропозицій пов’язана з інформаційним 

забезпеченням економіко-математичних мо-

делей сталого розвитку. Виходячи з ключо-

вих індикаторів, визначених ООН, автор 

конкретизує їх щодо сфери сільського гос-

подарства національної економіки України, 

виділяючи, зокрема, такі показники, як ін-

декс продуктивності праці та енергетичні 

потужності в сільськогосподарських підпри-

ємствах [6, с.69]. 

Таким чином, більшість сучасних до-

сліджень обмежуються логіко-аналітичними 

моделями сталого розвитку, а в економіко-

математичному моделюванні базуються на 

аналізі уже існуючих моделей і містять їх 

певні уточнення і модифікації. При цьому, в 

оптимізаційних моделях, як правило, еколо-

гічна складова виводиться в обмеження, а у 

якості цільової функції розглядається мак-

симізація економічних параметрів. 
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Застосовуючи концепцію С. А. Подо-

линського, в економіко-математичному мо-

делюванні процесів сталого розвитку мож-

ливо розглядати природні ресурси в еквіва-

ленті накопиченої ними енергії, яку можна 

використовувати у людській діяльності. Не-

обхідно також враховувати, що підвищення 

продуктивності праці водночас означає еко-

номію часу праці на одиницю продукції, а 

також на фіксовану її кількість. З оглядом на 

це, представляє інтерес постановка задач 

управління як оптимізаційних задач за різ-

ними критеріями оптимізації [11]. У першій 

постановці задача полягає в тому, щоб пере-

вести фазові координати точки від початко-

вих значень у задані кінцеві значення за мі-

німальний час [11, с.394]. У другій постано-

вці задача полягає в тому, щоб перевести 

фазові координати точки від початкових 

значень у задані кінцеві значення з мініма-

льними витратами енергії [11, с.396]. Кожна 

з цих постановок виступає не достатньою 

для випадку еколого-економічних систем, 

що вимагає подальших досліджень щодо 

застосування оптимізаційного підходу у 

економіко-математичному моделюванні 

економічних процесів сталого розвитку. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є визначення критерію оптимі-

зації у моделі сталого розвитку, а також  

формування системи обмежень для рівня 

національної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Для побудови оптимізаційної еко-

номіко-математичної моделі процесів стало-

го економічного розвитку, найбільш відпо-

відної реальним еколого-економічним сис-

темам, необхідно передусім визначити тео-

ретико-економічні засади моделювання, на 

основі яких можна встановити адекватну 

цільову функцію та обмеження моделі. 

Узагальнюючи результати попередніх 

досліджень, можна констатувати, що осно-

вою вибору критерію оптимізації, як прави-

ло, являються одна з двох теоретичних кон-

цепцій. Перша концепція за критерій стало-

го розвитку соціально-економічних систем 

приймає економію енергії. Згідно з цим кри-

терієм оптимальною є та траєкторія розвит-

ку, яка забезпечує досягнення бажаного ста-

ну системи з мінімальними витратами енер-

гії.  

Друга концепція виходить з того, що 

критерієм сталого розвитку соціально-

економічних систем виступає економія часу. 

Закон економії часу розглядається як всеза-

гальний економічний закон, який відобра-

жає зростання продуктивності праці, тобто 

зменшення витрат часу на виробництво 

одиниці продукції. Суспільно необхідний 

робочий час при цьому розглядається як мі-

ра суспільно необхідних витрат праці на ви-

робництво одиниці продукту. 

Перехід від енергії до часу здійсню-

ється через певну енергетичну константу – 

витрати енергії у процесі праці при серед-

ньому рівні її інтенсивності, кваліфікації та 

технічної оснащеності. Традиційно, фіксація 

певної на даний момент константи питомих 

витрат енергії за годину праці в суспільно 

нормальних умовах дозволяла користувати-

ся критерієм економії часу як універсальним 

критерієм технічного та соціального прогре-

су, що визначає магістральні шляхи всього 

соціального розвитку. 

Синтез критеріїв економії енергії та 

економії часу виступає більш точним інди-

катором при поясненні та визначенні магіст-

ральних траєкторій сталого соціально-

економічного розвитку. Внаслідок цього 

можна вважати за один із провідних варіа-

ційних принципів економіки принцип най-

меншої соціально-економічної дії, згідно з 

яким із множини варіантів розвитку соці-

ально-економічної системи здійснюється 

той, для якого соціально-економічна дія мі-

німальна. Під соціально-економічною дією 

розуміється величина, що має розмірність 

добутку соціально-економічної енергії на 

час. Соціально-економічна енергія як кіль-

кісна міра руху соціально-економічної фор-

ми матерії повинна виражатися певним 

комплексом показників. Економічну енер-

гію у вузькому сенсі можна трактувати як 

інтегрований показник усіх видів енергії, які 

втілені у факторах виробництва, що задіяні 

у виробничому процесі. 

Принцип найменшої соціально-еконо-

мічної дії більш адекватно, ніж закон еко-

номії часу характеризує джерело та спосіб 

підвищення ефективності суспільного ви-

робництва, а економічна дія виступає більш 

відповідною узагальнюючою мірою еконо-

мічних ресурсів суспільства. Особливої ак-
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туальності даний підхід набуває у зв’язку з 

проблемою вичерпаності ряду природних 

ресурсів, коли стає очевидним, що тільки за 

рахунок збільшення швидкості, темпів пере-

робки економічних ресурсів, економії часу, 

живої та уречевленої праці не можна вийти 

на нову сталу траєкторію соціально-

економічного прогресу. 

Припустимо, що мінімальними витра-

тами праці вводиться в переробку переваж-

на частина природних вичерпуваних ресур-

сів, тобто ці ресурси, втілюючи мінімум 

людської праці, містять в собі значну вели-

чину інших форм енергії, оптимізація вико-

ристання яких не передбачена при такій по-

становці задачі. Економія часу на виготов-

лення певного матеріалу (наприклад, дере-

вини) не тотожна економії самого матеріалу, 

хоча зворотне вірно – економія матеріалу 

призводить до економії часу. Чи йдеться 

мова про живу працю або уречевлену (тобто 

минулу живу працю), критерієм її оптиміза-

ції при заданому результаті не може бути 

лише економія часу, але таким є також і 

економія енергії, у тому числі, фізіологічної 

енергії людини. У зворотному випадку ми 

будемо мати лише критерій підвищення ін-

тенсивності праці аж до вичерпаності ресур-

сів організму і руйнування його цілісності. 

Таким чином, якщо для заданої еконо-

мічної дії користуватися критерієм мініміза-

ції часу, то близькі до максимально можли-

вих витрати енергії можуть привести до са-

моруйнування економічної системи. Якщо 

виходити тільки з часткового критерію мі-

німізації (збереження) енергії, то економічна 

система може зруйнуватися внаслідок по-

рушення ритму її взаємодії із середовищем. 

Більш відповідним для аналізу процесів оп-

тимізації соціально-економічних систем є 

інтегральний критерій мінімізації економіч-

ної дії як добутку енергії на час. 

Виходячи із загальних засад моделю-

вання сталого економічного розвитку,    

сформуємо загальну модель вибору стратегії 

заданого росту валового внутрішнього про-

дукту (ВВП) з мінімальними затратами со-

ціально-економічної дії. 

За цільову функцію моделі сталого  

розвитку соціально-економічної системи 

(СЕС) виступає критерій соціально-

економічної дії, який необхідно мінімізува-

ти: 

 

minTEa)T,E(M 21 bb
= , (1) 

 

де M – кількість соціально-економічної 

дії, мінімально необхідної для заданого   

зростання ВВП; 

E, T – відповідно, кількість затрат  

енергії і суспільно необхідного часу для за-

даного росту ВВП; 

b1, b2 – коефіцієнти еластичності роз-

витку СЕС по відношенню, відповідно, до 

затрат енергії і суспільно необхідного часу; 

a – фактор шкали вимірювання. 

В ролі інвестиційного обмеження мо-

делі сталого розвитку СЕС виступає заданий 

приріст ВВП на визначеному інтервалі уп-

равління: 

 

QTpEp TE =+ ,  (2) 

 

Ep , Tp  – відповідно, вартість енерге-

тичного та часового ресурсів соціально-

економічної дії; 

Q – заданий приріст ВВП. 

Визначення оптимального співвідно-

шення між енергетичними та часовими ре-

сурсами розвитку СЕС здійснюється в такій 

послідовності: 

1. Формується функція Лагранжа: 

 


−+
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maxmin)QTp
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)T,E(
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    (3) 

   

2. Визначається умова оптимуму шля-

хом прирівнювання до нуля перших частин-

них похідних функції Лагранжа. Відповідна 

система видань має вигляд: 
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3. Оптимум сталого розвитку СЕС ви-

значається таким співвідношенням: 
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4. Визначається гранична економія 

енергетичних ММЕ та часових ММТ ресур-

сів як перші частинні похідні від функції 

соціально-економічної дії: 
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5. Визначається відношення граничної 

економії затрат енергетичних та часових ре-

сурсів зростання ВВП: 
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6. Оптимальна структура ресурсів роз-

витку СЕС визначається як розв'язок систе-

ми рівнянь відносно невідомих Е* і Т*: 
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7. Мінімальна кількість соціально-

економічної дії М*, яка необхідна для досяг-

нення заданого зростання ВВП Q визнача-

ється за формулою: 
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Модель показує оптимальне співвід-

ношення між ефективністю (коефіцієнти 

еластичності b1, b2) і обмеженістю (вартість 

pЕ, pТ)  енергетичних Е і часових Т ресурсів 

для досягнення зростання ВВП Q, а також 

дає можливість проведення аналізу динамі-

ки отриманих показників у зв’язку із зміна-

ми вхідних даних. 

Висновки. Екологічні проблеми, у то-

му числі, проблема вичерпаності природних 

ресурсів, становлять новий контекст оптимі-

зації розвитку соціально-економічних сис-

тем. Постає задача економії не тільки часу 

живої та уречевленої праці в умовах діючих 

енергетичних констант та зміни цих кон-

стант у напрямку їх зменшення, але й безпо-

середнього урахування та мінімізації витрат 

тієї енергії, яка була акумульована в при-

родних ресурсах до процесу виробництва. 

Тому запропонована економіко-матема-

тична модель відповідає умовам сталого  

розвитку в його сучасній інтерпретації, орі-

єнтованій, перед усім, на необхідність та 

можливість збереження й відтворення при-

родного середовища разом із соціально-

економічним прогресом. Використання кри-

терію мінімізації соціально-економічної дії 

дозволяє визначити оптимальну структуру 

ресурсів для сталого економічного розвитку 

при визначених обмеженнях. Подальші до-

слідження доцільно сконцентрувати на ви-

рішення прикладних організаційних, тех-

нічних та інформаційних завдань щодо 

впровадження запропонованої моделі у 

практику управління за принципами сталого 

економічного розвитку. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ        

УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В. К. Лебедева, к. э. н., профессор, Л. М. Савчук, к. э. н., профессор,  

А. К. Ковальчук, к. э. н., доцент, Р. В. Савчук, старший преподаватель, 

Национальная металлургическая академия Украины  

 

Методология исследования.  Результаты исследования получены с использованием 

таких методов, как: абстракции – при определении сущности категории «устойчивое эконо-

мическое развития»; экономико-математические методы – при моделировании процессов 

устойчивого экономического развития; методы физической экономии – при разработке кри-

терия оптимизации в модели. 

Результаты. Раскрыты недостатки существующих моделей процессов устойчивого 

экономического развития. Показано, что экономическое действие должно рассматриваться 

как обобщенный критерий в модели процессов устойчивого экономического развития. Этот 

критерий соответствует принципам устойчивого развития, определенным Дж. В. Форресте-
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ром и Д. Л. Мидоузом, а также концепции физической экономии С. А. Подолинского. Задача 

управления устойчивым развитием рассматривается как оптимизационная с разными крите-

риями оптимизации, а именно: минимума времени или минимума энергии. Синтез критериев 

экономии энергии и экономии времени выступает более точным индикатором при определе-

нии магистральных траекторий устойчивого экономического развития. Согласно вариацион-

ному принципу, таким обобщенным критерием может быть критерий минимума социально-

экономического действия, который имеет размерность произведения энергии на время. 

Предложенная оптимизационная модель позволяет получить энергетические и временные 

параметры относительно процессов устойчивого экономического развития.   

Новизна. Определен обобщенный критерий экономического действия, учитывающий 

параметры времени и энергии в моделировании процессов устойчивого экономического раз-

вития.  

Практическая значимость. Предложенная оптимизационная модель может быть ис-

пользована в управлении экономическими системами, ориентированном на принципы устой-

чивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое экономическое развитие, экономия энергии, экономия 

времени, социально-экономическое действие, экономико-математическая модель, целевая 

функция, валовой внутренний продукт, коэффициенты эластичности, энергетическая кон-

станта, функция Лагранжа. 

 

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF THE SUSTAINABLE ECONOM-

IC DEVELOPMENT PROCESSES 

V. K. Lebedeva, Ph. D (Econ.), Professor, L. N. Savchuk, Ph. D (Econ.), Professor,                        

A. K. Kovalchuk, Ph. D (Econ,), Associate Professor, R. V. Savchuk, Senior lecturer,                     

National Metallurgical Academy of Ukraine  

 

Methods. The results are obtained with the following methods: the method of abstractions in 

determining the essence of the category of «sustainable economic development»; economic and 

mathematical methods in the modeling of the sustainable economic development processes; the 

methods of the physical economy in the development of the optimization criterion in the model. 

Results. There are revealed the defects of some models of the sustainable economic develop-

ment processes. It is shown that economic activity is the generalized criterion for the model of the 

sustainable economic development processes. This criterion corresponds to the principles of the 

sustainable development by Jay W. Forrester, Dennis L. Meadows and concept of the physical 

economy by Serhei A. Podolynskyi. The problem of sustainable development management is con-

sidered as an optimization one with different optimization criteria, namely: minimum time or mini-

mum energy. The synthesis of energy saving and time saving criteria is a more accurate indicator in 

determining the main paths of sustainable economic development. According to the variational 

principle, such a generalized criterion can be the criterion of the minimum of socio-economic ac-

tion, which has the dimension of the product of energy over time. The proposed optimization model 

makes it possible to obtain energy and time parameters for the processes of sustainable economic 

development. 

Novelty. The generalized criterion of the economic activity, what takes into account parame-

ters of the time and energy for sustainable economic development. 

Practical value. The proposed optimization model may be used in the economic systems 

management oriented at the principles of the sustainable development. 

Keywords: sustainable economic development, energy saving, time saving, socio-economic 

activity, economic-mathematical model, objective function, gross domestic product, elasticity 

coefficients, energy constant, Lagrange function. 
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Методологія дослідження. Дослідження виконано з використанням методів: теоретич-

ного узагальнення – при дослідженні існуючих методичних підходів до розробки стратегії 

управління підприємством; аналізу й синтезу – при виокремленні ключових параметрів ди-

версифікаційно-інтеграційного розвитку; декомпозиції та структурно-логічного аналізу – для 

виділення етапів процесу формування комплексної стратегії управління диверсифікаційно-

інтеграційним розвитком підприємства. 

Результати. Визначено та охарактеризовано етапи процесу формування комплексної 

стратегії управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємства на основі де-

терміновано- результативної технології. Окреслено результати, які повинні бути отримані від 

реалізації заходів на кожному із етапів. Обґрунтовано необхідність виділення окремої скла-

дової етапу процесу формування комплексної стратегії управління диверсифікаційно-

інтеграційним розвитком підприємства – «оцінювання впливу стейкхолдерів на розвиток 

підприємства», що дозволить отримати максимальний рівень синергетичного ефекту від  да-

ного типу розвитку.  Показано, що такий підхід сприятиме оптимальній побудові стратегіч-

ної піраміди ефективного розроблення синергетичного стратегічного набору управління ди-

версифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівного підприємства в умовах неотех-

нологічного відтворення. 

Новизна. Запропоновано процес формування комплексної стратегії управління дивер-

сифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівного підприємства, який  враховує нео-

технологічні умови відтворення і який розроблений на основі загально-наукового підходу до 

побудови детерміновано-результативної технології. 

Практична значущість. Результати дослідження будуть корисними для машинобудів-

них підприємств при виборі комплексної стратегії управління їх розвитком в сучасних умо-

вах неотехнологічного відтворення. Завдяки формуванню синергетичного стратегічного на-

бору на основі стратегічної піраміди для підприємств відкривається можливість обрати  пра-

вильний напрямок розвитку та забезпечити більш високу  ефективність нарощування свого 

потенціалу за рахунок оптимально-результативної взаємодії бізнес- одиниць. 

Ключові слова: процес формування стратегії, комплексна стратегія управління розвит-

ком, диверсифікаційно-інтеграційний розвиток, стейкхолдери, стратегічна піраміда, синерге-

тичний стратегічний набір, детермінанти розвитку, технологія побудови стратегії. 

 

Постановка проблеми. Ефективне 

функціонування сучасних підприємств в 

умовах динамічних і непередбачуваних змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища 

(які сприяють виникненню умов неотехно-

логічного відтворення) залежить від опера-

тивно вибраного напрямку стратегічного 

розвитку і оптимально-результативних шля-

хів його реалізації згідно заданого вектору. 

Інструментом ефективної реалізації обрано-

го напрямку розвитку підприємства є опти- 
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мально-результативно сформована комплек-

сна стратегія розвитку, яка являє собою ра-

ціональну сукупність стратегій всіх рівнів 

управління підприємством, що складає його 

певний стратегічний набір. Результативність 

стратегічного  набору  залежить від точності  

виконання етапів процесу його формування 

залежно від специфіки підприємств. Уза-

гальнивши різні методи і підходи до форму-

вання стратегії розвитку підприємства   

сформовано процес розроблення і реалізації 

стратегії розвитку підприємства в сучасних 

умовах неотехнологічного відтворення. 

При формуванні комплексної стратегії 

управління диверсифікаційно-інтеграційним 

розвитком машинобудівного підприємства 

значну увагу потрібно приділити аналізу 

підприємств, діяльність яких може бути ці-

кавою за певними параметрами для дослід-

жуваних машинобудівних підприємств і роз-

глядатися ними як засіб розширення конк-

ретної складової власного потенціалу з ме-

тою оптимізації діяльності та структури для 

забезпечення максимального досягнення 

синергійного ефекту взаємодії відповідних 

бізнес одиниць. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Процес формування стратегії розвит-

ку підприємства широко описаний в науко-

вій літературі. Дане питання досліджували 

як вітчизняні, так і зарубіжні науковці: Ба-

ланович А. М. [1], Гудзь О. І. [3], Єпіфанова 

М. Ю. [4], Крочак М. С. [8], Меркулов М. М. 

[9], Муляр Т. С. [10], Олійник Л. В. [11],  

Сотник І. М. [15], Козик В. В. [18]. 

Узагальненні результати досліджень 

свідчать, що в загальному процес форму-

вання стратегії складається із трьох основ-

них етапів: стратегічний аналіз; стратегіч-

ний вибір; реалізація стратегії. Різними нау-

ковцями просто ці етапи уточнювалися і  

розширювалися з метою ефективнішого  

формування за ними стратегій розвитку під-

приємств: конкретної галузі, сфери діяль-

ності, розмірів, форми власності тощо у   

певний момент часу. Окремо розглядалися 

особливості формування диверсифікаційних 

[5, 6, 16] та інтеграційних стратегій [12], як 

основних видів загальної стратегії корпора-

тивного рівня управління. Поряд із цим, 

проводилися дослідження, які стосуються 

формування стратегій диверсифікованих [7] 

та інтегрованих підприємств [13, 14]. Окре-

мо розглядалися особливості стратегій уп-

равління [2]. Крім цього, підхід до форму-

вання стратегії змінювався залежно від 

пріоритетності певних елементів цього про-

цесу (умов, передумов, чинників впливу то-

що) і особливостей функціонування підпри-

ємства. 

Вище перелічені питання ґрунтовно 

досліджені і окремо всесторонньо описані у 

наукових працях, однак, відсутнє висвітлен-

ня питання розробки стратегії управління 

диверсифікаційно-інтеграційним розвитком 

машинобудівного підприємства. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є розробка науково-методичного під-

ходу до формування комплексної стратегії 

управління диверсифікаційно-інтеграційним 

розвитком машинобудівного підприємства 

враховуючи неотехнологічні умови відтво-

рення. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. У зв’язку з наявністю значної кіль-

кості підходів, моделей і пропозицій щодо 

формування стратегії підприємства, кожен із 

яких має свою цінність і практичне застосу-

вання, пропонуємо побудувати процес фор-

мування комплексної стратегії управління 

диверсифікаційно-інтеграційним розвитком 

машинобудівного підприємства на основі 

детерміновано-результативної технології 

зображеної на рис.1. 

Результат, який отримується може бу-

ти як позитивним, так і негативним, що від-

повідно вимагає при управлінні диверсифі-

каційно-інтеграційним розвитком машино-

будівних підприємств формуючи і реалізо-

вуючи комплексну стратегію опиратися на 

розроблені песимістичний, оптимістичний і 

реалістичний сценарії розвитку. Детерміно-

вано-результативна технологія побудови  

комплексної стратегії управління диверси-

фікаційно-інтеграційним розвитком маши-

нобудівного підприємства подана на рис. 2.  

Перший етап процесу формування 

комплексної стратегії управління диверси-

фікаційно-інтеграційним розвитком підпри-

ємства являє собою класичний підготовчий 

етап стратегічного управління, зміст якого 

полягає у стратегічному аналізі чинників 

впливу на диверсифікаційно-інтеграційний 

розвиток підприємства. 
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Стратегічний аналіз може бути періо-

дичним з метою покращення позиції маши-

нобудівного підприємства на ринку або точ-

ковим, наприклад, необхідним при виході на 

нові ринки збуту. 

Детермінанти Технологія Результативність

Вимоги до технології:

- високий ступінь поділу 

процесу на стадії;

- системна повнота 

(цілісність);

- регулярність процесу і 

однозначність його фаз;

- передбачає певну 

сукупність дій, які 

виконуються в часі 

Види детермінант за 
класифікаційною ознакою: 

- керованість (керовані); 
(некеровані);

- середовище функціонування 
(внутрішні; зовнішні); 

- характер впливу (стимулюючі; 
дестимулюючі);

- джерело виникнення 
(економічні; соціальні; політичні; 

екологічні; технічні)  

Характеристики поняття: 
- міра досягнутих результатів 
(цілей) за визначений термін;

- кількість досягнутих 
результатів (цілей) за 

визначений термін

Сфери виникнення 

результатів: економічна; 

соціальна; політична; 

технічна; екологічна) 

Детермінованість 

екзогенного економічного 

середовища

Детермінованість 

ендогенного економічного 

середовища

Рис. 1. Наукова основа детерміновано-результативної технології побудови стратегїї 

 як   економічного процесу 

 

Аналіз зовнішнього середовища до-

цільно здійснювати у розрізі двох складових 

макро- і мікросередовища, що дозволить 

врахувати довгостроковий характер впливу 

їх чинників, оскільки, чинники макросере-

довища можуть виникати в один час, а 

вплив результатів їх реалізації – відчуватися 

в пізніші терміни (прийняття законів, підпи-

сання угод щодо співпраці між країнами, 

залучення іноземних інвесторів до розвитку 

регіону тощо). 

Аналіз зовнішнього макросередовища 

зазвичай здійснюють за допомогою PEST – 

аналізу, який достатньо успішно використо-

вується як зарубіжними, так і вітчизняними 

підприємствами. Однак, враховуючи неочі-

кувану появу певних подій, які здійснюють 

значний вплив на розвиток країн, регіонів, 

галузей і підприємств та несуть суттєві змі-

ни у їх функціонуванні, доцільно до прийня-

тих чотирьох складових  PEST – аналізу 

(стан економіки країни, політико-правові 

відносини, розвиток НТП, соціально-

культурний розвиток) додати ще одну скла-

дову «s» – ситуаційні чинники (форс мажор 

«situatioonal environment»), яка стосується 

появи несподівано раптових небезпек: при-

родних чи техногенних катаклізмів (напри-

клад, «синдром 14 серпня» (2003 рік – уда-

ром блискавки виведено із ладу Ніагарську 

ГЕС), військових дій (воєнні операції на те-

риторії певних країн), терористичних актів 

(США, 11 вересня 2001 року), соціальні ви-

бухи в суспільстві (covid-2019) тощо. 

Аналіз факторів мікросередовища до-

цільно проводити з використанням  моделі 

«галузевої структури», яка заснована на ото-

тожненні мікросередовища підприємства з 

галуззю або галузями в яких воно функціо-

нує. 

Аналіз внутрішнього середовища біз-

нес одиниць можна здійснити з використан-

ням різних методів економічного, балансо-

вого, кластерного аналізів, а також викорис-

товуючи особливості Збалансованої системи 

показників (в межах оцінювання діяльності 

за певними внутрішніми складовими, взає-

мозв’язку між показниками цих складових 

відповідно взаємозв’язків цілей, ефектив-

ність яких вони оцінюють), ланцюжка цін-

ностей Портера, системи McKensey тощо.  

Важливою умовою даного етапу є зі-

ставлення чинників зовнішнього і внутріш-

нього середовищ, що дозволить визначити 

конкурентні переваги бізнес одиниць відпо-

відно до наявних та потенційних  ключових  

факторів розвитку ринку. Найчастіше в та-

кому випадку застосовують SWOT – аналіз, 

який дозволяє систематизувати наявну ін-

формацію про чинники зовнішнього і внут-

рішнього середовищ, та на перетині відпо-

відних позицій сформувати можливі варіан-

ти розвитку подій за рахунок: використання 

можливостей зовнішнього середовища за-

пропонувати заходи підвищення внутріш-

нього потенціалу підприємства; викорис-
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тання власних сильних сторін зменшити 

вплив зовнішніх загроз шляхом їх уникнен-

ня або послаблення; вдало реалізованих   

сильних сторін підприємства і можливостей 

зовнішнього середовища покращити позиції 

підприємства на ринку. 

Аналіз зовнішніх
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Аналіз внутрішнього середовища діяльності бізнес диниць

чинників макросередовища

чинників мікросередовища

Визначення сильних, слабких сторін, можливостей і загроз середовища функціонування бізнес одиниць підприємства 

(проведення SWOT – аналізу)

Визначення конкурентних переваг бізнес одиниць підприємства з врахуванням ключових факторів розвитку регіону, 

галузі

Формування стратегічних цілей розвитку бізнес одиниць підприємства відповідно загальної мети існування 

підприємства
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стратегічної піраміди 

диверсифікаційно-

інтеграційного розвитку 

підприємства 

- формування концепції розвитку бізнес одиниць підприємства враховуючи особливості  

функціонування бізнес одиниць і підприємств з якими вони інтегруються;

- формування стратегічної піраміди (стратегічних альтернатив диверсифікаційно-

інтеграційного розвитку відповідно альтернативних сценаріїв взаємодії бізнес одиниць 

підприємства із певними його стейкхолдерами;

- визначення альтернативних варіантів синергійного стратегічного набору 

підприємства 

Оцінювання впливу 

стейкхолдерів на розвиток 

підприємства

- класифікація підприємств;

- виділення критеріїв оцінювання;

- збирання даних;

- оцінювання рівня впливу та аналіз результатів;

- виявлення прогнозованих можливостей розвитку субєктів господарювання

Формування можливих сценаріїв взаємодії бізнес диниць підприємства із певними його стейкхолдерами

Вибір оптимально результативних сценаріїв взаємодії бізнес одиниць підприємства із певними його стейкхолдерами
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Оцінювання варіантів синергійного стратегічного набору відповідно до існуючого й 
можливого потенціалу підприємства та його бізнес одиниць

Коригування та формування остаточного варіанту комплексної стратегії 
диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства на основі результатів 

попередніх досліджень 
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Розробка плану організаційно-технічних заходів виконання конкретних дій відповідними бізнес одиницями 

підприємства

Розподіл ресурсів відповідно до обраної структури і стратегії диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства

Аналіз ефективності і результативності реалізації стратегії диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства

Контроль за реалізацією стратегії диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства

Управління змінами й коригування цілей

Оцінка можливості інтеграції підприємства із певними його стейкхолдерами

Визначення цілей диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства (побудова дерева цілей)

Вибір ефективного синергійного стратегічного набору диверсифікаційно-

інтеграційного розвитку підприємства 

Рис. 2. Детерміновано - результативна технологія побудови  комплексної стратегії управлін-

ня диверсифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівного підприємства 

 
Умовні позначення:                    Обмежуючі умови  

                                                      Зворотній зв'язок   
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Однак, за даними матриці не зрозумі-

ло, які заходи реалізовувати першочергово, 

чи їх варто реалізувати усі одночасно, а як-

що послідовно, то залежно від чого. Крім 

цього, для вибору певного стратегічного на-

прямку розвитку підприємства недостатньо 

проаналізувати вплив на нього всіх факторів 

середовища, необхідно визначити і врахува-

ти рівень впливу найважливіших із них у 

певний момент часу, що дозволило б окрес-

лити перспективи розвитку підприємства 

(стабільності, скорочення, зростання, стабі-

лізації) залежно від рівня вагомості певних 

чинників зовнішнього середовища для його 

діяльності та наявних у підприємства на цей 

момент ресурсів. 

У такому випадку, для аналізування 

даних про чинники впливу зовнішнього і 

внутрішнього середовищ на диверсифіка-

ційно-інтеграційний розвиток підприємства 

необхідно використати удосконалену мат-

рицю SWOT – аналізу[19]. В якій фактори 

зовнішнього і внутрішнього середовищ про-

понується подавати у порядку їх зростання 

чи спадання, відповідно, значення інте-

грального показника важливості чинників. 

Комплексний аналіз середовищ функ-

ціонування бізнес одиниць підприємства і 

співставлення отриманих результатів між 

собою для прийняття ефективних рішень 

щодо вибору конкретної стратегії подаль-

шого розвитку можна здійснити також за 

допомогою Збалансованої системи показни-

ків або матриць портфельного аналізу. 

Відповідно до отриманих даних про 

наявні конкурентні переваги бізнес одиниць 

і перспектив ринку на якому вони знахо-

диться можна зробити висновок про доціль-

ність функціонування цих бізнес одиниць та 

сформувати цілі їх подальшого розвитку.  

Часто в зовнішньому середовищі фор-

муються сприятливі умови ефективного   

розвитку підприємства, однак, для цього у 

нього може бути недостатньо потенціалу і 

можливих резервів його оптимального на-

рощення. 

Тому, важливим питанням, яке вини-

кає після визначення цілей є пошук опти-

мальних шляхів їх досягнення, за рахунок: 

наявного потенціалу і можливих резервів 

його нарощення власними бізнес одиниця-

ми; об’єднання зусиль власних бізнес оди-

ниць із привабливими, за певними парамет-

рами, на цей час підприємствами; зміни не-

перспективної внутрішньої бізнес одиниці 

привабливими сторонніми підприємствами 

чи їх бізнес одиницями.  

Диверсифікованій компанії, яка немає 

достатньо коштів для формування повного 

спектру власних послуг, варіант інтеграції із 

привабливими господарськими структурами 

буде ефективно- результативним, оскільки, 

протягом певного періоду, необхідного для 

нарощення власного потенціалу, вона мати-

ме можливість, за рахунок використання 

відсутніх, але необхідних для зацікавлення 

значної кількості споживачів товарів і пос-

луг сторонніх компаній,  ознайомитися із 

потребами, мотивами, характером спожива-

чів, рівнем конкуренції на ринку, особливо-

стями діяльності можливих партнерів, репу-

тацією компаній, які надають необхідні пос-

луги тощо.  

Відповідно другим етапом процесу 

формування комплексної стратегії управ-

ління диверсифікаційно-інтеграційним роз-

витком машинобудівних підприємств є мо-

делювання диверсифікаційно-інтеграційного 

розвитку підприємства, результатом реалі-

зації якого є розроблення раціональних сце-

наріїв взаємодії бізнес одиниць підприєм-

ства із привабливими господарськими   

структурами інших підприємств та форму-

вання альтернативних стратегій розвитку 

всіх бізнес одиниць спрямованих на забез-

печення ефективної реалізації комплексної 

стратегії, яка базується на раціональній вза-

ємодії цих бізнес одиниць з метою досяг-

нення певного синергійного ефекту.  

Важливим моментом при визначені 

привабливих для інтеграції суб’єктів госпо-

дарювання є оцінювання рівня їх можливого 

впливу на розвиток досліджуваного підпри-

ємства. 

Спочатку варто визначити сукупний 

вплив на досліджуване підприємство під-

приємств: певних галузей, сфер, напрямків 

діяльності; рівня їх зацікавленості у діяль-

ності підприємства; можливості впливу на 

розвиток підприємства тощо. Для цього, 

перш за все, необхідно класифікувати під-

приємства за певною ознакою, пізніше обра-

ти метод оцінювання, здійснити збір даних 

необхідних для проведення розрахунків, 
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оцінити вплив за виділеними показниками 

та проаналізувати отримані результати.  

Як приклад для визначення впливу пе-

вної групи підприємств на досліджуване 

підприємство, можна використати модель 

запропоновану у роботі [17], яка являє со-

бою матрицю, де на осі х відкладаються  

якісні параметри, а по осі у – кількісні, за 

чотирма складовими: економічна складова; 

соціальна складова; техніко-технологічна 

складова; складова зовнішня привабливість. 

По кожній із запропонованих складових не-

обхідно сформувати певний перелік оціню-

вальних показників.  При чому, показники 

необхідно формувати таким чином, щоб бу-

ла можливість порівнювати отримані зна-

чення показників для певної групи підпри-

ємств як в межах певної складової, так і за 

допомогою інтегрального значення цих по-

казників кожної складової.  

По осях матриці можна відкладати за-

гальні значення для групи підприємств ви-

ділених за певною класифікаційною озна-

кою або окремо для підприємств різних 

груп, які з точки зору досліджуваного під-

приємства з певних причин будуть корис-

ними для його стратегічного розвитку.  

Визначення точок дотику на осях мат-

риці для окремих груп підприємств дозво-

лить відобразити картину в якому напрямку 

і розмірі впливають одні підприємства на 

розвиток і результативність досліджуваного 

підприємства, що сприятиме детальнішому 

визначенню отриманих можливих ефектів 

від їх взаємодії та особливостей подальшої 

їх співпраці. 

 Дальше для обраної групи підпри-

ємств чи окремо сукупності привабливих 

підприємств необхідно здійснити оцінку ін-

теграційних можливостей досліджуваного 

підприємства з іншими господарськими 

структурами ринку. Така оцінка дозволить 

визначити необхідність, міру (в якій кіль-

кості), тривалість взаємодії досліджуваного 

машинобудівного підприємства чи його біз-

нес одиниць із привабливими суб’єктами 

господарювання на ринку чи їх структурни-

ми одиницями. 

Провівши оцінку інтеграційних мож-

ливостей досліджуваного підприємства із 

потенційними партнерами (стейкхолдерами) 

визначеними за результатами загального 

аналізу впливу різних груп підприємств на 

його діяльність, отримаємо найкращий варі-

ант можливої поведінки (часткова, повна 

інтеграція, самостійне функціонування) цьо-

го підприємства в стратегічній перспективі, 

відповідно до дійсних умов середовищ його 

функціонування в напрямку ефективного 

досягнення генеральної мети існування 

компанії. 

Результат цього етапу подається у ви-

гляді комплексу цілей диверсифікаційно-

інтеграційного розвитку машинобудівного 

підприємства згідно ієрархії управління, які 

формуються враховуючи величину синер-

гійного ефекту, отриману від взаємодії його 

бізнес одиниць.  

Наступний етап присвячений виборові 

шляхів ефективного досягнення поставле-

них цілей через розробку комплексної стра-

тегії диверсифікаційно-інтеграційного роз-

витку машинобудівного підприємства. Ком-

плексна стратегія диверсифікаційно-

інтеграційного розвитку машинобудівного 

підприємства складається із синергійного 

стратегічного набору вибудованого за допо-

могою стратегічної піраміди, підкріпленого 

синергійним ефектом від взаємопроникності 

результатів діяльності одних бізнес одиниць 

в інші на кожному рівні ієрархії управління 

та набором управлінських інновацій спря-

мованих на максимальне досягнення ефекту, 

який забезпечить оптимально-результа-

тивний диверсифікаційно-інтеграційний  

розвиток машинобудівного підприємства в 

умовах неотехнологічного відтворення.  

Заключним етапом процесу формуван-

ня комплексної стратегії управління дивер-

сифікаційно-інтеграційним розвитком під-

приємства є забезпечення ефективної реалі-

зації синергійного стратегічного набору, 

тобто формування належних передумов і 

умов його ефективного втілення та резуль-

тативного виконання. 

Даний етап включає заходи, які перед-

бачають формування плану конкретних дій, 

включаючи завдання і терміни їх виконання, 

визначення відповідальних осіб, отримання 

очікуваного результату за даними оціню-

вання реалізації певних стратегічних захо-

дів, планів та програм, розмір і джерела фі-

нансування, способи проміжного контролю і 

зворотного зв’язку, формування системи 
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оперативного управління виробничою ді-

яльністю на кожному рівні управління під-

приємством тощо.  

Виконання встановлених заходів і ви-

значених дій на кожному етапі запропоно-

ваного процесу повинно коригуватися зале-

жно від зміни чинників зовнішнього і внут-

рішнього середовищ функціонування під-

приємства на момент часу конкретної їх ре-

алізації.    

Увесь процес формування комплексної 

стратегії управління диверсифікаційно-

інтеграційним розвитком машинобудівного 

підприємства повинен бути підкріплений 

елементами функцій управління: вдалими 

мотиваційними системами; вчасними захо-

дами контролювання і регулювання; чіт-

кими організаційними діями і вдало розроб-

леними планами на всіх управлінських рів-

нях.  

Обмежуючими умовами у даному ви-

падку можуть бути мотиви інтеграції 

стейкхолдерів, стратегії розвитку регіону, 

національні стратегії розвитку тощо. 

Висновки. Науково-методичний під-

хід до формування (розробки і реалізації) 

комплексної стратегії управління диверси-

фікаційно-інтеграційним розвитком підпри-

ємства, який на відміну від існуючих базу-

ється на побудові детерміновано- результа-

тивної технології, що дозволяє ефективно 

вибудувати стратегічну піраміду забезпе-

чення вибору оптимально-результативного 

синергетичного стратегічного набору необ-

хідного для максимальної реалізації постав-

лених цілей та циклічності процесу дивер-

сифікаційно-інтеграційного розвитку маши-

нобудівного підприємства в умовах неотех-

нологічного відтворення. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИОННО-

ИНТЕГРАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:   

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Х. Я. Залуцкая, к. э. н., доцент, НУ «Львовская политехника» 

 

Методология исследования. Исследование выполнено с использованием методов: 

теоретического обобщения – при исследовании существующих методических подходов к 

разработке стратегии управления предприятием; анализа и синтеза – при выделении ключе-

вых параметров диверсификационно-интеграционного развития; декомпозиции и структур-

но-логического анализа – для выделения этапов процесса формирования комплексной стра-

тегии управления диверсификационно-интеграционным развитием предприятия. 

Результаты. Определены и охарактеризованы этапы процесса формирования ком-

плексной стратегии управления диверсификационно-интеграционным развитием предприя-

тия на основе детерминированно-результативной технологии. Очерчены результаты, которые 

должны быть получены от реализации мероприятий на каждом из этапов. Обоснована необ-

ходимость выделения отдельной составляющей этапа процесса формирования комплексной 

стратегии управления диверсификационно-интеграционным развитием предприятия – 

«оценки влияния стейкхолдеров на развитие предприятия», что позволит получить макси-

мальный уровень синергетического эффекта от данного типа развития. Показано, что такой 

подход будет способствовать оптимальному построению стратегической пирамиды эффек-

тивной разработки синергетического стратегического набора управления диверсификацион-

но-интеграционным развитием машиностроительного предприятия в условиях неотехноло-

гического воспроизведения. 

Новизна. Предложен процесс формирования комплексной стратегии управления ди-

версификационно-интеграционным развитием машиностроительного предприятия, который 

учитывает неотехнологические условия воспроизводства, который разработан на основе 

научного подхода к построению детерминированно-результативной технологии. 

Практическая значимость. Результаты исследования будут полезными для машино-

строительных предприятий при выборе комплексной стратегии управления их развитием в 

современных условиях неотехнологического воспроизводства. Благодаря формированию си-

нергетического стратегического набора на основе стратегической пирамиды для предприя-

тий открывается возможность выбора правильного направления развития и обеспечения бо-

лее высокой эффективности наращивания своего потенциала за счет оптимально-

результативного взаимодействия бизнес-единиц. 

Ключевые слова: процесс формирования стратегии, комплексная стратегия управления 

развитием, диверсификационно-интеграционное развитие, стейкхолдеры, стратегическая пи-

рамида, синергетический стратегический набор, детерминанты развития, технология постро-

ения стратегии. 

 

COMPREHENSIVE MANAGEMENT STRATEGY FOR DIVERSIFICATION-AND-

INTEGRATION DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES: ECONOMIC 

DETERMINANTS OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION 

 

Kh. Ya. Zalutska, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Lviv Polytechnic National University 

  

Methods. The study is carried out using the following methods: theoretical generalization – in 

the study of existing methodological approaches to the development of an enterprise management 

strategy; analysis and synthesis – when highlighting the key parameters of diversification and inte-

gration development; decomposition and structural and logical analysis - to highlight the stages of 

the process of forming an integrated strategy for managing the diversification and integration de-

velopment of an enterprise. 
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Results. The stages of the process of forming a comprehensive strategy for managing the di-

versification and integration development of an enterprise on the basis of deterministic and effective 

technology are determined and characterized. The results to be obtained from the implementation of 

activities at each of the stages are outlined. The necessity of highlighting a separate component of 

the stage of the process of forming a comprehensive strategy for managing the diversification and 

integration development of an enterprise – «assessing the influence of stakeholders on the develop-

ment of the enterprise», which will allow obtaining the maximum level of synergetic effect from 

this type of development. It is shown that such an approach will contribute to the optimal construc-

tion of a strategic pyramid for the effective development of a synergetic strategic set of manage-

ment of diversification and integration development of a machine-building enterprise in the context 

of neotechnological reproduction. 

Novelty. There is proposed the process of forming a comprehensive strategy for managing the 

diversification and integration development of a machine-building enterprise, which takes into ac-

count the neotechnological conditions of reproduction, which is developed on the basis of a scien-

tific approach to the construction of a deterministic-effective technology. 

Practical value. The research results will be useful for machine-building enterprises when 

choosing a comprehensive strategy for managing their development in modern conditions of neo-

technological reproduction. Thanks to the formation of a synergistic strategic toolset based on the 

strategic pyramid, enterprises have the opportunity to choose the right direction of development and 

ensure higher efficiency in building their potential through the optimal and effective interaction of 

business units. 

Keywords: strategy formation process, integrated development management strategy, diversi-

fication and integration development, stakeholders, strategic pyramid, synergistic strategic toolset, 

development determinants, strategy construction technology. 
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Методологія дослідження. Результати дослідження ґрунтуються на застосуванні насту-

пних методів: аналітичного – при визначенні чинників інвестиційної діяльності підприємств; 

статистичного – при виявленні тенденцій інвестиційної діяльності промислових підприємств 

в Україні та світі; наукового узагальнення та систематизації – при розробці рекомендацій щодо 

підвищення ефективності інвестиційного процесу на промисловому підприємстві.  

Результати. Охарактеризовано сучасний стан розвитку ринку промислової продукції на 

прикладі автомобілебудування. Виявлено особливості здійснення інвестиційного процесу та 

показана його динаміка в галузі автомобілебудування. Визначено основні напрями вдоскона-

лення автомобільної продукції задля підвищення її конкурентоспроможності на ринку. Роз-

роблено методичний підхід до оцінки ефективності здійснення інвестицій у підвищення кон-

курентоспроможності продукції автомобілебудування. Обґрунтовано, що спрямування інвес-

тицій у розробку нової продукції підприємства або модифікацію вже існуючої має передба-

чати оцінку грошових потоків та витрат за кожним варіантом з урахуванням стадій життєвого 

циклу відповідної продукції на ринку.       

         Новизна. Створено методичні основи вибору найбільш доцільного варіанту інвесту-

вання коштів підприємства у збереження конкурентоспроможності та підвищення ефектив-

ності виробництва його продукції.  

           Практична значущість.  Доведено до рівня практичних рекомендацій методичне по-

ложення стосовно планування інвестицій промислового підприємства відповідно до змін рин-

кового попиту на його продукцію, що може бути використане відповідними підприємствами 

при обґрунтуванні їх інвестиційної стратегії.  

         Ключові слова: інвестиції, ринок автомобільної продукції, інвестиційна діяльність, кон-

курентоспроможність, ефективність, грошовий потік, інвестиційний проект.  

 

         Постановка проблеми. На сьогодні 

жоден вид транспорту не має таку саму дос-

тупність та універсальність як автомобіль. З 

року в рік у світі зростає попит на автомобілі 

як приватного, так і виробничого призна-

чення (рис. 1) [1].  Світова автомобільна про-

мисловість на сучасному етапі розвитку ха-

рактеризується надшироким асортиментом 

автомобільної продукції, який забезпечують 

такі гіганти авто індустрії, як німецький 

Volkswagen, японські Honda, Toyota, 

Mitsubishi, Suzuki, корейські Hyundai та KIA, 

американський Ford та ін. Цей ринок є перс-

пективним, проте для тих виробників, які 

здатні здійснювати ефективні інвестиційні 

заходи у поліпшення та розвиток свого  мо-

дельного ряду. Ефективність інвестицій у та-

кому випадку буде вимірюватись співвідно-

шенням прибутку від реалізації автомобіль-

ної продукції до обсягу інвестиційних ресур-

сів.  
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Рис. 1. Обсяги виробництва автомобілів у світі (відповідно – приватного (внизу) та              

виробничого призначення (зверху) [1] 

          

Незначні коливання не  змінюють  ос-

новний тренд: суттєвий попит на автомобілі 

робить цей ринок привабливим як для тради-

ційних виробників, так і нових фірм. Напри-

клад, у 2003 році була заснована американ-

ська компанія Tesla,  а в 2019 році вже реалі-

зувала на ринку 367.500 одиниць автомобілів 

на електричному приводі. На ринку будуть 

залишатись ті виробники, що здатні пропо-

нувати нетрадиційні рішення та враховувати 

запити споживачів та законодавчі обмеження 

щодо характеристик продукції, що ними 

створюється.  

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Зважаючи на важливість автомобіле-

будівної галузі для розвитку економіки в ці-

лому, її проблеми та перспективи займають 

вагоме місце серед досліджень вітчизняних 

науковців. Так, Костриченко В. М. [2] зазна-

чає, що автомобільний ринок, який до недав-

нього часу був однією з найбільш розвине-

них галузей української економіки, характе-

ризується нестабільністю та практично не-

прогнозованістю, активізацією ринку вто-

ринних автомобілів, що ускладнює розробку 

стратегічних напрямів розвитку галузі. Сав-

ченко С. М., Селіверстова А. С. наголошують 

на тому, що в Україні існує значний потенц  

ійний попит на продукцію автомобілебудів-

ної галузі, але не  дивлячись на це,  автомо-

більний ринок в Україні значно більше напо-

внений імпортною продукцією, ніж вітчизня-

ною [3]. Це вимагає пошуку шляхів підви-

щення ефективності виробничого процесу, 

що дозволить створювати автомобілі більш 

прийнятні за ціною для вітчизняного спожи-

вача. У роботі [4] стверджується,  що покра-

щення показників розвитку автомобілебуду-

вання досягається виключно за рахунок інве-

стиційного механізму. Таким чином, дослід-

ження проблем здійснення ефективної інвес-

тиційної діяльності на на підприємствах з ви-

готовлення автомобільної продукції на сьо-

годні становить суттєву проблему, вирі-

шення якої сприятиме підвищенню конку-

рентоспроможності вітчизняних автомобіле-

виробників.  

Формулювання мети статті. Метою 

даної роботи є визначення особливостей ін-

вестиційного процесу та обґрунтування ме-

тодичних підходів до оцінки доцільності 

здійснення інвестування у підвищення кон-

курентоспроможності продукції автомобіле-

виробників.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Автомобіль нині, так само як і ра-

ніше, розглядається як об’єкт бажання, який 

надає чимало важливих переваг порівняно з 

будь-яким іншим видом транспорту. У 

всьому світі споживачі розглядають автомо-

біль як зручний, практичний, швидкий та орі-

єнтований на майбутнє засіб пересування. 

Автомобільна промисловість, її продукція і 

рухливість, яку вона забезпечує, визнані ва-

жливим фактором для суспільного добро-

буту [5].  На світовому авторинку існує така 

класифікація автомобілів: мікро, особливо 

малий, малий, середній, великий середній, 
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представницький, а також класи позашляхо-

виків, мінівенів і мікроавтобусів, спортив-

них, вантажних автомобілів, автобусів і т. п. 

У цих напрямах і працюють автомобільні 

компанії, створюючи свої моделі. 

Проте ринковий успіх  автомобілеви-

робників дедалі більше залежить від їх здат-

ності здійснювати ефективний інвестицій-

ний процес, без якого неможливе технічне 

вдосконалення та розширення виробництва, 

розробка нової та модифікація існуючої про-

дукції. Слід, зазначити, що автомобільна 

промисловість перебуває у досить складному 

становищі: їй доводиться вкладати мільярди 

євро в нові технології, такі як електромобіль-

ність, за допомогою яких спочатку вона не заро-

бить грошей [6]. 

Торік 16 провідних автомобільних ком-

паній у світі майже подвоїли свої інвестиції в 

електродвигун. Якщо в 2017 році компанії 

скерували 4,3 мільярда євро інвестицій для 

нових заводів електричних автомобілів або 

розширення та перетворення існуючих фаб-

рик для електричної мобільності, то мину-

лого року інвестиції сягали вже понад 8,4 мі-

льярда євро. Порівняно з 2016 роком загаль-

ний обсяг інвестицій збільшився більш ніж у 

вісім разів. На той час мільярд євро вкладався  

в проекти з електромобільності, згідно з дос-

лідженням, проведеного консалтинговою 

службою EY. 

Для розрахунків у дослідженні EY  вра-

хувано інвестиції в електромобільність 16 

найбільш продаваних автомобільних груп у 

2015-2018 роках. Інформація надходила із 

щорічних звітів, презентацій інвесторів або 

прес-релізів відповідних компаній. Дані 

включають лише інвестиційні проекти на ос-

нові місцезнаходження компаній. Витрати на 

дослідження та розробки не включаються. 

До аналізованих компаній належать пред-

ставники німецької промисловості BMW, 

Daimler та Volkswagen Group. Є також амери-

канські, французькі та японські компанії, 

такі як Ford, General Motors, Renault та Toyota 

[7]. Згідно джерела [8] 29 міжнародних ви-

робників планують інвестувати щонайменше 

300 мільярдів доларів США в електромобілі. 

Понад 135 мільярдів – або понад 45 відсотків 

– з них призначені для мегаринку в Китаї. Ос-

новними причинами здійснення великих ін-

вестицій є збільшення екологічних проблем, 

пов'язаних із глобальним перевезенням та 

постійно високим споживанням викопного 

палива, а також сприяння урядами багатьох 

країн розробці альтернативних приводів. Це 

зумовлено швидким технічним розвитком 

електротехніки, що робить акумуляторні ма-

шини все більш доступними для повсякден-

ного використання. Прискорений перехід на 

електромобілі та пов'язані з  цим великі ін-

вестиції значною мірою очолюються групою 

Volkswagen. Але інші компанії також інвес-

тують великі суми в майбутні технології. 

Таким чином, нині інвестиційна діяль-

ність підприємства скерована на реалізацію 

техніко-економічних рішень, необхідних для 

забезпечення його конкурентоспроможності 

в ринкових умовах. Обсяг інвестиційних ре-

сурсів, необхідних підприємству, зумовлю-

ється запланованим ним рівнем конкуренто-

спроможності, для досягнення  якого необ-

хідно витрачати матеріальні та  фінансові ре-

сурси, залучати  інформаційні та  трудові ре-

сурси.  

Загальний порядок дослідження, оцін-

ки та, в цілому, управління конкурентоспро-

можністю підприємства охоплює такі прин-

ципові етапи: 1. встановлення чинників зов-

нішнього та внутрішнього середовища, що 

впливають на рівень  конкурентоспромож-

ності підприємства, та оцінка їх значимості; 

2. оцінка впливу обраних для дослідження 

чинників (або груп чинників) на рівень кон-

курентоспроможності підприємства та кіль-

кісне визначення цього рівня; 3. прогнозу-

вання змін включених у модель чинників 

внаслідок можливих змін умов зовнішнього 

та внутрішнього середовища; 4. прогнозу-

вання рівня конкурентоспроможності під-

приємства; 6. з'ясування шляхів та методів 

підвищення конкурентоспроможності; 5.   

Розробка комплексу заходів щодо підви-

щення конкурентоспроможності; 6. оцінка 

прямих та опосередкованих витрат на реалі-

зацію розроблених заходів; 7. вибір критерію 

ефективності заходів з підвищення конку-

рентоспроможності підприємства; 8. визна-

чення ефективності розроблених заходів та 

вибір оптимального комплексу регулюючих 

впливів; 9. прийняття відповідних управлін-

ських рішень. Інвестиційні рішення підпри-

ємства повинні використовувати у якості ін-
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формаційної основи результати кожного зо-

браженого вище етапу оцінки конкуренто-

спроможності підприємства для можливості 

підвищення ефективності інвестиційного 

процесу в цілому. 

Конкурентоспроможність підприєм-

ства визначають показники, які характеризу-

ють: 

– конкурентоспроможність продукції; 

– фінансовий стан підприємства; 

– ефективність збуту та просування то-

варів; 

– ефективність виробництва; 

– імідж підприємства тощо. 

Виходячи з цього, напрями  розвитку ви-

робничого підприємства, для забезпечення яких 

формуються і витрачаються інвестиційні ресур-

си, можна розглядати як:   

– напрями розширення меж ринку  

(охоплення нових сегментів ринку,  нові спо-

соби використання товару, вихід на нові ре-

гіони);   

–  розроблення і реалізації нового про-

дукту (нових модифікацій існуючого);  

–  нові товари, що замінюють тради-

ційні;   

–  нові товари, що задовольняють існу-

ючі потреби іншим способом;   

– диверсифікації виробництва і збуту 

(пропозиція на нових ринках нових товарів,  

які розвивають традиційні напрямки  діяль-

ності підприємства);   

– пропозиція на нових ринках нових то-

варів,  не пов’язаних із попередніми видами 

діяльності,  орієнтація на ніші ринку).   

Для виробників автомобілів наразі є 

властивими намагання потрапити на нові   

ринки збуту (наприклад, Китай у 2019 р. ви-

готовив близько 18 млн. автомобілів, для 

збуту яких проводиться активна зовнішня 

експансія),  модифікація  існуючих  та роз-

робка нових моделей автомобілів,  випуск ав-

томобілів з новим видом палива, підвищення 

функціональності автомобільної продукції. 

До того ж, експерти прогнозують, що у май-

бутньому для успішної бізнес-моделі автови-

робників буде недостатньо просто продати 

чи надати в оренду якомога більше  автомо-

білів. Оскільки поведінка споживачів щодо 

використання автомобілів змінюється. Якщо 

наразі на продаж автомобілів, комплектую-

чих та запасних частин все ще припадає 99 

відсотків прибутку галузі, то за розрахун-

ками консалтингової компанії Boston 

Consulting, у 2035 році цей показник станови-

тиме лише 60 відсотків. Решту 40 відсотків 

доходу автовиробники отримуватимуть че-

рез нові послуги мобільності. 

Виробників автомобілів, за оцінки інве-

стиційних проектів, цікавить, у першу чергу, 

наскільки довгим буде очікуваний період 

збуту їх продукції на ринку, чи матиме він 

вигляд класичної кривої або розвиватиметься 

за іншим сценарієм. Наприклад, крива жит-

тєвого циклу автомобіля Volkswagen Käfer 

має вигляд, зображений на рис. 2.  
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Рис. 2. Обсяг збуту автомобілів  моделі Volkswagen Käfer впродовж її життєвого      

циклу на ринку  
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Жодна модель автомобіля у світі не   

повторила успіх цієї моделі на ринку. Таким 

чином, виробники автомобілів зацікавлені у 

тривалих періодах збуту своєї автомобільної 

продукції у порівнянні з тривалістю активної 

фази їх інвестиційного процесу. Врахування 

якомога більшої кількості факторів викорис-

тання автомобілів, їх безпечність для             

довкілля сприятиме подовженню їх життє-

вого циклу [9].  

Виробники автомобілів стикаються з 

усе новими умовами діяльності у конкурент-

ному ринковому середовищі. Вони повинні 

створювати все більш комфортні, надійні, 

доступні та безпечні автомобілі, а з іншого 

боку – забезпечити їх виробництво та експлу-

атацію з усе меншими негативними наслід-

ками для навколишнього природного середо-

вища. Водночас, тривалість періоду реаліза-

ції інвестицій у розробку та впровадження 

нових моделей автомобілів у більшості  ви-

падків не перевищує 10…12 років. Якщо про-

аналізувати модельний ряд автомобілів ЗАЗ, 

починаючи з 1960 року, то отримаємо насту-

пні дані щодо тривалості інвестиційних пері-

одів відповідних марок (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Тривалість періоду реалізації інвестиційних проектів щодо створення моделей ЗАЗ 

Модель Тривалість випуску, роки Кількість модифікацій 

ЗАЗ-965 10 9 

ЗАЗ-966 6 6 

ЗАЗ-968 10 5 

ЗАЗ-968М 15 6 

ЗАЗ-1102 Таврія 10 26 

ЗАЗ-1103 Славута 12 9 

ЗАЗ Lanos 14 5 

 

Постійний розвиток (модифікація) мо-

дельного ряду є неодмінною умовою поси-

лення конкурентоспроможності моделі, 

проте, це вимагає додаткових інвестицій на 

стадії розробки, випробувань та початкових 

випусків моделі.  Наприклад, у 2020 році 

під маркою Volkswagen у світі продукувалось 

близько 50 моделей автомобілів.  Перед  ви-

робниками автомобілів постає вибір моменту 

часу, коли, виходячи з ринкового попиту, не-

обхідно здійснювати інвестиції у випуск но-

вих моделей автомобілів, або у здійснення їх 

модифікацій з метою збереження конкурен-

тоспроможності на ринку.  Грошовий потік 

інвестиційного проекту у випуск нової чи мо-

дифікованої продукції автомобілебудівного 

підприємства матиме  неординарний харак-

тер, через постійну  необхідність поліпшення 

(або модифікації) цієї продукції (рис. 3).  

Грошовий потік інвестиційного проекту 

з виробництва моделі 1 автомобіля залежа-

тиме від обсягів її збуту на ринку. Життєвий 

цикл моделі на ринку проходитиме відповідні 

етапи A (конструювання, тестові випробу-

вання),  D (випуск на ринок) C (насичення   

ринку) D (виведення з ринку). На етапі наси-

чення ринку розробник повинен прийняти рі-

шення щодо модифікації моделі 1 або її за-

міни на іншу модель (модель 2) для збере-

ження своїх позицій на ринку. Очікуваний 

грошовий потік від обох зображених варіан-

тів подано на  рис. 3. Можлива також ситуа-

ція, коли виробник приймає рішення щодо 

припинення виробництва автомобілів пев-

ного класу і модельного ряду.  В такому  ви-

падку виробництво автомобілів моделі 1 буде 

доцільним доти, доки грошовий потік інвес-

тиційного проекту зберігатиме своє додане 

значення.  У кожен момент часу для здій-

снення вибору між модифікацією та розроб-

кою нової моделі є можливим використову-

вати наступний вираз: 

 

Е= 
∆В1

∆І1
:
В2

І2
, якщо E > 1,  

 

то більш доцільно здійснювати модифі-

кацію моделі 1, якщо E < 1, то слід відмовля-

тися від виробництва модифікованої моделі 1 

на користь моделі 2.  
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Рис. 3. Грошовий потік інвестиційного проекту з виробництва моделі 1 автомобіля 

 

Діджиталізація автомобілів вимагає 

здійснення інвестицій у галузі, що раніше не 

вважались технологічно спорідненими з ви-

робниками автомобілів. Наприклад, на сього-

дні такі корпорації як Google та Apple слід 

вважати серйозними конкурентами для тра-

диційних виробників автомобілів, як BMW, 

Daimler чи Volkswagen. Якщо традиційні ви-

робники автомобілів ігноруватимуть необхід-

ність цифрового забезпечення управління ав-

томобілем, то їх продукція не витримуватиме 

конкурентний тиск. Інвестиційний процес, 

відповідно до нових реалій, передбачатиме 

усе більшу диференціацію об’єктів інвесту-

вання та скорочення періоду реалізації відпо-

відного інвестиційного проекту.  

Висновки. Сучасний ринок продукції 

автомобілевиробників характеризується 

структурними зрушеннями, посиленням кон-

курентного середовища та необхідністю здій-

снення суттєвих за обсягом інвестицій у мо-

дернізацію продукції та процесів підприєм-

ства. Виходячи з цього, інвестиційна діяль-

ність підприємства з виробництва автомобі-

лів повинна розглядатись як важіль забезпе-

чення конкурентоспроможності його продук-

ції у конкурентному та динамічному ринко-

вому середовищі. Інвестиційні рішення в ав-

томобілебудуванні повинні враховувати ви-

значення загальної суми грошового потоку, 

що генерується впродовж періоду реалізації 

інвестиційного проекту. Найбільш сприятли-

вим варіантом інвестування коштів у вироб-

ництво чи модифікацію автомобільної про-

дукції слід вважати їх найбільшу віддачу у ви-

гляді  виторгу від продажу відповідної  про-

дукції в окремий момент часу реалізації про-

екту у порівнянні з альтернативними варіан-

тами розміщення інвестиційних засобів.  
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ          

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

А. Г. Вагонова, д. э. н., профессор, НТУ «Днепровская политехника», 

С. А. Госалов, аспирант, НТУ «Днепровская политехника», 

Е. В. Терехов, к. э. н., доцент, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. Результаты исследования основаны на применении следу-

ющих методов: аналитического – при определении факторов инвестиционной деятельности 

предприятий; статистического – при определении тенденций инвестиционной деятельности 

промышленных предприятий в Украине и мире; научного обобщения и систематизации – при 

разработке рекомендаций по повышению эффективности инвестиционного процесса на про-

мышленном предприятии. 

Результаты. Охарактеризовано современное состояние рынка промышленной продук-

ции на примере автомобилестроения. Выявлены особенности осуществления инвестицион-

ного процесса и показана его динамика в области автомобилестроения. Определены основные 

направления совершенствования автомобильной продукции для повышения ее конкуренто-

способности на рынке. Разработан методический подход к оценке эффективности осуществ-

ления инвестиций в повышение конкурентоспособности продукции автомобилестроения. 

Обосновано, что направление инвестиций в разработку новой продукции предприятия или мо-

дификацию уже существующей должно предусматривать оценку денежных потоков и затрат 

по каждому варианту с учетом стадий жизненного цикла соответствующей продукции на 

рынке. 
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Новизна. Созданы методические основы выбора наиболее целесообразного варианта ин-

вестирования средств предприятия в сохранение конкурентоспособности и повышения эффек-

тивности производства его продукции. 

Практическая значимость. Доведено до уровня практических рекомендаций методи-

ческое положение по планированию инвестиций промышленного предприятия в соответствии 

с изменениями рыночного спроса на его продукцию, что может быть использовано соответ-

ствующими предприятиями при обосновании их инвестиционной стратегии. 

Ключевые слова: инвестиции, рынок автомобильной продукции, инвестиционная дея-

тельность, конкурентоспособность, эффективность, денежный поток, инвестиционный про-

ект. 

 

SPECIFICS OF INVESTMENT ACTIVITY OF INDUSTRIAL PRODUCTION ENTERPRISES 

O. H. Vagonova, D.E., Professor, Dnipro University of Technology, 

S. А. Gosalov, Post-graduate student, Dnipro University of Technology, 

E. V. Terekhov, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Dnipro University of Technology 

 

Methods. The results of the study are based on the application of the following methods: ana-

lytical – in determining the factors of investment activity of enterprises in the field of research; sta-

tistical – when depicting trends in investment activities of industrial enterprises in Ukraine and the 

world; scientific generalization and systematization – in the development of recommendations for 

improving the efficiency of the investment process in an industrial enterprise. 

Results. The current state of development of the market of industrial products is defined on the 

example of automobile industry. The specifics of the investment process and its dynamics in the 

automotive industry are presented. The main directions of improvement of automobile production for 

increase of its competitiveness in the market are defined. There is developed the methodical approach 

to the estimation of efficiency of realizing investments aimed at the increase of competitiveness of 

automobile production. It is substantiated that the direction of investment in the development of new 

products of the enterprise or modification of existing products should include an assessment of cash 

flows and costs for each option, taking into account the stages of the life cycle of the product in the 

market. 

 Novelty. There are shown the methodical bases of the choice of the most expedient variant of 

investment of the enterprise assets in preservation of competitiveness and increase of efficiency of 

manufacture of its production. 

 Practical value. The methodical position is brought to the level of practical recommendations 

concerning planning the investments of the industrial enterprise according to changes of market de-

mand for its production, which can be used by respective enterprises while substantiating their in-

vestment strategy. 

 Keywords: investments, market of automobile products, investment activity, competitiveness, 

efficiency, cash flow, investment project. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ            

АДАПТАЦІЇ ДО ВИКЛИКІВ ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

А. М. Ковальчук, старший викладач, Національний авіаційний університет, 

alenam9697@gmail.com, orcid.org/0000-0002-9059-8303 

 

Методологія дослідження. Базисом проведеного дослідження є наукові праці вітчиз-

няних вчених, практичні дослідження розвитку цифрового середовища підприємств.  Дослід-

ження проведено із застосуванням таких наукових методів: аналізу та узагальнення теоре-

тичних підходів до визначення сутності понять «фінансово-економічна безпека підприєм-

ства», «цифрова економіка», «цифрові тренди»; графічного методу – при побудові етапів  

цифрової трансформації підприємства та удосконалення механізму забезпечення його фінан-

сово-економічної безпеки в умовах цифрового середовища; методу порівняння в поєднані з 

табличним методом  – для виокремлення викликів та можливостей адаптації підприємства до 

цифрових трендів та їх впливу на фінансово-економічну безпеку.  

Результати. Результати проведеного дослідження полягають у формуванні удосконале-

ного механізму  забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Досліджено ос-

новні  виклики, що постають перед підприємствами з розвитком цифрового середовища та 

визначено можливості застосування цифрових трендів для забезпечення належного рівня 

фінансово-економічної безпеки.   

Новизна. У статті вперше запропоновано удосконалити  механізм забезпечення фінан-

сово-економічної безпеки підприємства з урахуванням викликів впровадження цифрових 

трендів в економіку країни та розвитку цифрового середовища.   

Практична значущість.  Дослідження адаптації підприємства та системи його фінан-

сово-економічної безпеки до умов  цифрового середовища дозволить виявити нові загрози 

безпеці  та буде сприяти  зростанню їх конкурентоспроможності у довгостроковій перспекти-

ві, постійному економічному зростанні основних показників діяльності, інтенсивному вико-

ристанню інноваційних технологій та залучення інвестиційних ресурсів.   

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, адаптивність, адаптація, цифровізація  

економіки, цифрове середовище, цифрові тренди, виклики, можливості, цифровізація бізне-

су, Індустрія 4.0. 
 

Постановка проблеми. Діяльність   

вітчизняних підприємств постійно підлягає 

науковому дослідженню. Фінансово-еконо-

мічна безпека є важливою складовою до-

слідження стану підприємства. Сучасні умо-

ви розвитку підприємств включають в себе 

аспекти цифрового середовища, а швидкі 

темпи цифровізації  спонукають економістів 

до поглибленого вивчення впливу цих про-

цесів на діяльність та розвиток підприємств, 

в тому числі й на його фінансово-

економічну безпеку. Українські реалії функ-

ціонування підприємств передбачають пос-

тупову адаптацію до цифрового середовища, 

проте, одночасно  викликають значні ризики 

порушення оптимального стану фінансово-

економічної безпеки  підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Питання, що присвячені фінансово-

економічній безпеці підприємств досліджу-

вали у свої працях Педько А., Барташевська 

Ю., Бондарчук. Н. Ареф’єва О., Копча Ю., 

Прохорова В. Штангрет, А., Безпелько, І. та 

інші [1–3; 9–11]. 

Процеси трансформації та адаптації 

підприємств до умов цифрового середовища 

сьогодні широко підлягають обговоренню у  

суспільстві, а також у досліджених Г. Анд-

рощук, В. Куйбіди, О. Петроє, Л. Федулової, 
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Т. Лазоренко, І. Шолом, О. Савицької, В. 

Салабай, Лепейко Т. та інших [4; 6-7; 12]. 

Проте, вважаємо, що вплив цифровізації на 

фінансово-економічну безпеку підприємств 

та виклики, що з’являються перед підприєм-

ствами в новому цифровому середовищі не 

достатньо розкриті та потребують подаль-

шого дослідження. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є дослідження основних викли-

ків, що виникають перед підприємством у 

процесі адаптації до сучасного цифрового 

середовища.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Фінансово-економічна безпека є 

комплексним механізмом, який забезпечує 

оптимальний розвиток підприємства за будь 

яких умов господарювання. У широкому 

розумінні, фінансово-економічна безпека – 

це стан захищеності інтересів господарюю-

чого суб’єкта, за якого він може здійснюва-

ти діяльність, виконувати основну мету та 

забезпечувати свій розвиток. Барташевська 

Ю. М. визначає, що  під економічною безпе-

кою підприємства розуміється комплекс 

заходів, реалізація яких дає змогу забезпе-

чувати економічну стабільність підприєм-

ства та його розвиток за невизначеності вну-

трішнього і зовнішнього середовища та ри-

зику інвестиційної діяльності [1, c.190]. 

Тобто, автор вказує на те, що економічна 

безпека включає в себе фінансову складову 

(інвестиційну діяльність) та залежить від 

внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Фінансово-економічна безпека відіграє 

значну роль у функціонуванні будь-якого 

підприємства, особливо в нестійких умовах 

їх функціонування, яка виражається у про-

веденні наступних заходів:  

– виконання цілей і досягнення по-

ставлених завдань підприємства; 

– доступ до економічних ресурсів і  

ринків; 

– забезпечення достатнього рівня   

ефективності фінансово-економічної діяль-

ності;  

– створення передумов до стійкого   

розвитку; 

– захищеність від зовнішніх та внут-

рішніх загроз та небезпек [2, с.296]. 

Оскільки фінансово-економічна безпе-

ка є важливою складовою діяльності під-

приємства, то її система, механізм та забез-

печення мають відповідати сучасним тен-

денціям розвитку та уміти адаптуватися до 

них.  

Вибір напрямків підвищення рівня по-

тенціалу економічної безпеки підприємств, 

відповідних стратегічних орієнтирів дифе-

ренційованого зростання і достатнього рівня 

зони економічної безпеки, є найважливішим 

завданням кожного підприємства [3, c.111]. 

На рівень фінансово-економічної без-

пеки впливають низка внутрішніх та зов-

нішніх факторів. Дот зовнішніх факторів 

належить економічна політика держави,  

нормативно-правове забезпечення, кон'юнк-

тура ринку, стратегія розвитку держави, по-

даткові та відсоткові ставки, інвестиційна  

активність, споживчий ринок, розвиток   

цифрового середовища та інші. Основними 

внутрішніми чинниками є виробництво та 

його технологія, інновації, потенціал персо-

налу та управління, інвестиційна активність 

тощо.  

Особливості розвитку сучасних еко-

номічних систем та глобального світу зу-

мовлені процесами, переходу до економіки 

знань та інформаційного суспільства і поси-

лення цифровізації (цифрової трансформа-

ції), що визначають економічний та соціаль-

ний тип розвитку міжнародної й національ-

ної економік, регіонів та підприємств. Нео-

індустріалізація (реіндустріалізація), інфор-

матизація, поява нових технологій і мобіль-

них автоматизованих високотехнологічних 

виробництв – усе це привело до радикаль-

них змін, які продовжують формувати еко-

номіку розвинених держав і справляють 

суттєвий вплив на діяльність підприємств 

[4]. 

Сьогодні підприємства функціонують 

у нових умовах цифрової економіки. Циф-

рова економіка – це тип економіки, де клю-

човими факторами та засобами виробництва 

є цифрові дані (бінарні, інформаційні тощо) 

та мережеві транзакції, а також їх викорис-

тання як ресурсу, що дає змогу істотно збі-

льшити ефективність та продуктивність дія-

льності та цінність для отриманих продуктів 

та послуг [5].  

Цифрова економіка ґрунтується на  

цифровій трансформації (або цифровізації) –

це перетворення наявних аналогових  про-
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дуктів, процесів та бізнес-моделей організа-

ції, в основі якої лежить ефективне викорис-

тання цифрових технологій Цифрова транс-

формація означає інтеграцію цифрових тех-

нологій у всі сфери бізнесу. Ця інтеграція 

призводить до принципових змін у тому, як 

діють громадяни, підприємства та організа-

ції, як вони забезпечують цінність для себе, 

своїх працівників, клієнтів, партнерів, дося-

гаючи власних та спільних, економічних та 

соціальних цілей швидше, дешевше та з но-

вою якістю [5]. Для трансформації виробни-

чих процесів на підприємствах в Україні 

було розроблено Національну стратегію Ін-

дустрії 4.0. У свою чергу, цифрова економі-

ка та цифровізація формують цифрове сере-

довище, у якому функціонують усі суб’єкти 

економічних відносин. Таким чином, меха-

нізм забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства потребує адаптації до 

сучасного цифрового середовища.  

Цифрова трансформація на підприєм-

ствах проходить у три основині етапи: ана-

ліз бізнес-процесів та стратегічних можли-

востей, сформувати команду, що впровад-

жуватиме зміни, оцінка результатів (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Етапи цифрової трансформації     

підприємства 

 

На першому етапі  необхідно провести 

аналіз всіх бізнес-процесів та стратегічних 

можливостей компанії, а саме: визначити 

ефективність роботи відділів, внутрішніх та 

зовнішніх комунікацій, та проаналізувати, 

як діджиталізація може вплинути на їх по-

кращення. Для того, щоб мінімізувати ризи-

ки, потрібно сформувати стратегію, в якій 

нові технології не повинні докорінно зміню-

вати бізнес-процеси, а лише їх спростити та 

покращити. Другий етап передбачає форму-

вання відповідно підготовленого персоналу, 

який зможе впроваджувати нові технології. 

Після реалізації кожного діджитал-рішення 

потрібно провести детальний аналіз ефек-

тивності та прибутковості даних нововве-

день, без шкоди бізнесу [6].  Отже, відповід-

но до рисунку 1 бачимо, що адаптація підп-

риємства до цифрового середовища та циф-

рова трансформація   охоплює усі сфери і 

процеси діяльності підприємства.  

Слід зауважити, що цифрові технології 

створюють ряд конкурентних переваг під-

приємства, а саме: високий рівень конкурен-

тоспроможності; економію фінансових та 

природних ресурсів; лояльність клієнтів; 

оптимізацію роботи з масивом; формування 

іміджу підприємства; швидке зростання да-

них та здатності їх застосовувати для сучас-

них технологій; швидке зростання іннова-

цій, що підвищує ефективність; штучний 

інтелект в усіх сферах життя: від масової 

роботизації до біотехнологій [7, 8]. 

Швидкі темпи формування цифрового 

середовища вимагають від системи управ-

ління підприємством удосконалення механі-

змів забезпечення фінансово-економічної 

безпеки, тобто врахування нових умов циф-

рового середовища (рис. 2). Як бачимо з рис. 

2, усі складові  механізму забезпечення фі-

нансово-економічної безпеки підприємства  

мають цифрову складову, яка з кожним цик-

лом виробничого процесу поглиблюється. 

Важливо зауважити, що частина адміністра-

тивних та економічних складових механізму 

дублюється у цифровій складовій. Вважає-

мо, що із поглибленням процесів цифровіза-

ції майже усі складові механізму забезпе-

чення фінансово-економічної безпеки ста-

нуть цифровими.  

Цифровізація підприємств та націо-

нальної економіки породжує низку викликів 

забезпечення фінансово-економічної безпе-

ки підприємств на оптимальному рівні.  Роз-

глянемо виклики та можливості для підпри-

ємств у процесі впровадження цифрових 

трендів, ключовими з яких в Україні є [5]: 

I. Дані стають активом. Вміння працю-

вати з даними та їх аналізувати – це можли-

вість першим отримувати цінну ринкову 

інформацію і бути конкурентоздатнішим.  

II. Розвиток сфери Інтернету речей, 

тобто мережі, що складається із взаємо-

пов’язаних фізичних об’єктів (або речей) 

або пристроїв. Дає змогу розвиватись вели-

Етапи цифрової трансформації підприємства 

1) аналіз бізнес-процесів та стратегічних можли-

востей 

2) формування персоналу  

3) оцінка результатів  
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ким корпораціям та глобалізувати ринки.  

III. Цифровізація бізнесу та галузей 

економіки. Цифрові технології стали базою 

для створення нових продуктів, цінностей, 

властивостей та, відповідно, основою отри-

мання конкурентних переваг. Цифровізація 

дала можливість малому бізнесу створювати 

нові продукти та швидко виводити їх на ри-

нок нарівні з великими компаніями.  

IV. Поширення бізнес-моделей, що на-

лежать до ідеології економіки спільного ко-

ристування. Остання охоплює спільне про-

живання, використання автомобілів, офісів, 

одягу і навіть їжі. Це створює нові види під-

приємств, змінює способи ведення бізнесу, 

впливає на процеси попиту та пропозиції.  

V. Віртуалізація фізичних інфраструк-

турних IT-систем та перехід до сервісних 

моделей дозволяють значно зменшити обсяг 

початкових капітальних витрат на розгор-

тання необхідної цифрової інфраструктури. 

VI. Штучний інтелект. На основі опра-

цювання великих масивів даних дає змогу 

оптимізувати процеси та підвищити якість 

товарів і послуг.  

VII. Цифрові платформи як джерела 

формування цінності. Ці платформи  є «біз-

несом, заснованим на створенні цінностей 

шляхом взаємодії між зовнішніми ви-

робниками і споживачами». Основне за-

вдання платформи – об'єднувати користува-

чів і полегшувати обмін продуктами.  

 
Рис. 2. Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах 

цифрового середовища 
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Усі ці цифрові тренди поступово впро-

ваджуються у різні сфери діяльності підпри-

ємств: від сфери обслуговування і вироб-

ництва до  державного управління. Кожен із 

них різною мірою впливає на фінансово-

економічну безпеку.  

Адаптація механізму фінансово-

економічної безпеки підприємства в кон-

тексті цифрового середовища супроводжу-

ється викликами та можливостями розвитку 

підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1  

Виклики та можливості адаптації підприємства до цифрових трендів та їх вплив на           

фінансово-економічну безпеку* 

Виклики Можливості 

I. Дані стають головним джерелом конкурентоспроможності. 

− Відсутність системи правил, регламентів, стандартів 

збирання, класифікації, зберігання та використання даних 

(національний, регіональний, галузевий та інші рівні). 

− Проблеми захисту інтелектуальної власності. 

− Проблеми щодо захисту даних, ризики кібербезпеки. 

− Відсутність у громадян достатніх компетентностей 

роботи з даними (цифрових навичок), відповідної освіти, 

професій тощо. 

− Розвиток нової галузі економіки, нові робочі 

місця. 

− Створення бази для розвитку всіх галузей та 

цифрової економіки. 

− Поява ефективного інструменту управління. 

− Створення середовища, що унеможливлює 

корупцію як явище 

II. Розвиток сфери Інтернету речей 

− Необізнаність бізнесу та потенційних користувачів 

щодо переваг та цінності технології, що впливає на низь-

кий попит та відсутність ринку. 

− Низький рівень R&D та інноваційної діяльності у сфері 

hardware, а наявні стартапи здебільшого орієнтовані ви-

ключно на зовнішні ринки з погляду комерціалізації. 

− Брак фахівців та інженерів у сфері ОТ (operational 

technology), неготовність системи освіти, відсутність 

кадрів тощо. 

− За широкого застосування тренд може істотно 

підвищити ефективність секторів економіки, ма-

лого та середнього бізнесу тощо. 

− Можливості для трансформаційних інновацій, 

створення українськими компаніями відповідних 

продуктів та розробок світового рівня. 

− Ефективність виробництв, організації бізнесу, 

логістики, транспорту тощо. 

− Сфера, що створює можливості для залучення 

інвестицій та R&D міжнародних компаній 

IІI. Цифровізація бізнесу та галузей економіки 

− Відсутність національних (державних) програм, інфра-

структур підтримки та стимулювання бізнесу до викорис-

тання цифрових інструментів та рішень, а також розвитку 

інноваційного підприємництва. 

− Відсутність у країні бачення, стратегії та ініціатив циф-

ровізації економіки та сфер життєдіяльності суспільства 

та країни в цілому. 

− Відсутність сталої системи культивування цифрових 

навичок та навичок інноваційного підприємництва на 

рівні середньої та вищої освіти, в секторах економіки та в 

суспільстві взагалі. 

− Підвищення конкурентоздатності секторів еко-

номіки. 

− Розвиток цифрової економіки, ринку праці 

тощо. 

− Поява нових індустрій (кросплатформових із 

цифровою індустрією). 

− Розвиток інноваційного підприємництва. 

IV. Поширення бізнес-моделей, що належать до ідеології економіки спільного користування 

− Фінансові бар’єри для роботи українських компаній 

на глобальних ринках, а саме в частині безперешкодного 

отримання коштів на рахунки, відкриті в Україні. 

− Наявність законодавчих перепон для поширення ідео-

логії спільної економіки на внутрішніх ринках. Як при-

лад, у сфері розподілу частотного ресурсу — відсутність 

технологічної нейтральності. 

− Легке започаткування нових бізнесів, не пот-

ребує великих початкових витрат. 

− Розвиток сервісних моделей, вплив на ефекти-

вність та конкурентоздатність українського бізне-

су без значних капіталовкладень. 

− Швидкий запуск комерційних Інтернет-

проектів, створення нових marketplace, розши-

рення ринків споживання українських продуктів, 

сервісів та трудових ресурсів, комерційна глоба-

лізація. 

V. Віртуалізація фізичних інфраструктурних IT-систем та перехід до сервісних моделей. 

− Відсутність законодавства щодо хмарних технологій. 

− Відсутність хмарної стратегії для таких секторів, як 

державне управління, освітянський, науковий тощо. 

− Відсутність локальних постачальників хмарних послуг 

найвищого рівня безпеки. 

− Бізнес, підприємства, державні установи та 

громадяни мають можливість швидко та дешево 

розгортати необхідну цифрову інфраструктуру та 

користуватися перевагами цифрового світу. 

− Країна може ефективно розбудовувати цифро-

ву інфраструктуру як основу цифрової економіки. 
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Продовження табл. 1 

VI. Штучний інтелект 

− Брак експертизи (мала кількість фахівців, таких як AI 

researchers та data scientists). 

− Низький рівень інвестицій у проекти ШІ як із боку 

бізнесу, так і з боку держави. 

− Відсутність єдиної національної стратегії розвитку ШІ 

та дорожніх карт по галузях. 

− Мала кількість та низька якість даних, що збираються. 

− Застарілість legacy-систем, що не дає можливості 

швидко інтегрувати ШІ у виробничі процеси. 

− Брак потужної ІТ-інфраструктури. 

− Відсутність законодавства 

− Підвищення конкурентоспроможності бізнесу 

через оптимізацію процесів та кастомізацію циф-

рових продуктів та сервісів. 

− Підвищення якості послуг. 

− Зменшення кадрового апарату завдяки автома-

тизації рутинних повторюваних процесів. 

− Імпульс усім видам трудової діяльності, 

пов’язаним із хмарними обчисленнями, обслуго-

вуванням потужної ІТ-інфраструктури 

та опрацюванням даних. 

VII. Цифрові платформи як джерела формування цінності в цифровій економіці 

− Брак потужної ІТ-інфраструктури. 

− Відсутність законодавства 

− використання ресурсів її користувачів замість 

її власних ресурсів 

− перехід від акценту на якість внутрішніх біз-

нес-процесів до вдосконалення зовнішніх комуні-

кацій між користувачами платформи 

* побудовано автором на основі [5] 

 

Провівши аналіз викликів та можли-

вості адаптації підприємства до цифрових  

трендів та їх впливу на фінансово-

економічну безпеку можемо сформувати 

основні виклики, що виникають перед під-

приємством у процесі адаптації до сучасно-

го цифрового середовища: 

1) відсутність нормативного-право-

вого поля впровадження цифрових трендів 

та адаптації до них; 

2) кадрові виклики: брак фахівців у 

сфері цифровізації економіки та відсутність 

їх належної підготовки; 

3) неможливість проведення належно-

го контрою за процесами впровадження  

цифрової економіки; 

4) низька зацікавленість підприємств 

та споживачів у розвитку діджиталізаці; 

5)  застаріла матеріальна база; 

6) відтік інвестиційного капіталу за 

кордон; 

7) низький рівень кібербезпеки; 

8) корупція регіональної та національ-

ної влади. 

Висновки. Отже, процеси адаптації 

підприємств до нових умов цифровізації 

економіки продовжують невпинно поглиб-

люватись. Проте в українських реаліях тем-

пи впровадження цифрової економіки знач-

но сповільнюються. 

Цифрове середовище суттєво впливає 

на фінансово-економічну безпеку підприєм-

ства.  Пороте цей вплив може бути як пози-

тивним (зростання конкурентоспроможнос-

ті, розвиток інноваційного підприємництва, 

зростання прибутків), так і негативним (по-

силення монополізації ринків та факторів 

виробництва, звільнення працівників, зміна 

способів ведення бізнесу тощо).  

Результати проведеного дослідження 

сформовано в удосконаленому механізмі  

забезпечення фінансово-економічної безпе-

ки підприємства, виокремленні основних 

викликів, що постають перед ним із розвит-

ком цифрового середовища.   

Дослідження адаптації підприємства та 

системи його фінансово-економічної безпе-

ки до умов цифрового середовища дозво-

лить виявити нові загрози безпеці та сприя-

тиме  зростанню його конкурентоспромож-

ності у довгостроковій перспективі, постій-

ному зростанні основних показників діяль-

ності, інтенсивному використанню іннова-

ційних технологій та залученню інвестицій.   
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОН-

ТЕКСТЕ АДАПТАЦИИ К ВЫЗОВАМ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 
А. Н. Ковальчук, старший преподаватель, Национальный авиационный университет 

 

Методология исследования. Основой проведенного исследования являются научные 

труды отечественных ученых, практические исследования развития цифрового среды пред-

приятий. Исследование проведено с применением таких научных методов: анализа и обоб-

щения теоретических подходов к определению сущности понятий «финансово-

экономическая безопасность предприятия», «цифровая экономика», «цифровые тренды»; 

графического метода – при построении этапов цифровой трансформации предприятия и со-

вершенствование механизма обеспечения финансово-экономической безопасности предпри-

ятия в условиях цифровой среды; метода сравнения в сочетании с табличным методом – для 
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выделения вызовов и возможностей адаптации предприятия к цифровым трендов и их влия-

ния на финансово-экономическую безопасность. 

Результаты. Результаты проведенного исследования заключаются в формировании 

усовершенствованного механизма обеспечения финансово-экономической безопасности 

предприятия. Исследованы основные вызовы, возникающие перед предприятиями с развити-

ем цифровой среды и определены возможности применения цифровых трендов для обеспе-

чения надлежащего уровня финансово-экономической безопасности. 

Новизна. В статье впервые предложено усовершенствовать механизм обеспечения фи-

нансово-экономической безопасности предприятия с учетом вызовов внедрение цифровых 

трендов в экономику страны и развития цифровой среды. 

Практическая значимость. Исследование адаптации предприятия и системы его фи-

нансово-экономической безопасности в условиях цифровой среды позволит выявить новые 

угрозы безопасности и будет способствовать росту их конкурентоспособности в долгосроч-

ной перспективе, постоянном экономическом росте основных показателей деятельности, 

интенсивному использованию инновационных технологий и привлечения инвестиционных 

ресурсов. 

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, адаптивность, адаптация, 

цифровизация экономики, цифровая среда, цифровые тренды, вызовы, возможности, цифро-

визация бизнеса, Индустрия 4.0 

 
FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF 

ADAPTATION TO THE CHALLENGES OF THE DIGITAL ENVIRONMENT 

A. M. Kovalchuk, Senior Lecturer, National Aviation University 

 

Methods. The research is based on the scientific works of domestic scientists, as well as on 

the practical research on the development of digital environment of enterprises. The study was con-

ducted using the following scientific methods: analysis and generalization of theoretical approaches 

to defining the essence of the concepts of «financial and economic security of an enterprise», «digi-

tal economy», «digital trends»; graphical method – when building the stages of digital transfor-

mation of an enterprise and improving the mechanism for ensuring the financial and economic secu-

rity of an enterprise in a digital environment; the combination of the comparison method and the 

tabular method – to highlight the challenges and opportunities for enterprise adaptation to digital 

trends and their impact on financial and economic security. 

Results. The results of the study consist in the formation of an improved mechanism for en-

suring the financial and economic security of the enterprise. The main challenges faced by enter-

prises with the development of the digital environment are investigated and the possibilities of ap-

plying digital trends to ensure an appropriate level of financial and economic security are identified. 

Novelty. For the first time, the improvement of the mechanism for ensuring the financial and 

economic security of an enterprise is proposed, taking into account the challenges of introducing 

digital trends into the country's economy and developing the digital environment. 

Practical value. The study of the adaptation of the enterprise and the system of its financial 

and economic security in the digital environment will reveal new security threats and will contribute 

to the growth of their competitiveness in the long term, as well as to the constant economic growth 

of the main performance indicators, the intensive use of innovative technologies, and the attraction 

of investment resources. 

Keywords: financial and economic security, adaptability, adaptation, digital economy, digital 

environment, digital trends, challenges, opportunities, digital business, Industry 4.0. 
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ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ  ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

О. Г. Вагонова, д. е. н., професор, НТУ «Дніпрвська політехніка», vagonova@nmu.org.ua, 
orcid.org/0000-0001-6553-7771, 

Д. О. Бєклєшов, аспірант, НТУ «Дніпрвська політехніка», orcid.org/0000-0002-6510-9512 

 

Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: 

аналізу – для виявлення проблем у діяльності українських промислових підприємств; моде-

лювання – для створення моделі процесу відтворення основних засобів в контексті інно-

ваційного розвитку; факторного аналізу – при формуванні організаційного середовища для 

відтворення основних засобів на засадах інтрапренерства.   

Результати. Окреслено умови, які дозволяють підприємству здійснити перехід від 

фрагментарних заходів з поліпшення стану наявних основних засобів виробництва до їх    

систематичного відтворення. Підґрунтям цього процесу обрано науково-прикладний підхід, 

який визначатиме принципи та орієнтири його здійснення безпосередньо персоналом 

підприємства.  Визначено чинники ризику, які унеможливлюють концентрацію уваги та ре-

сурсів на розробці нових інноваційних моделей бізнесу. Продемонстровано, що за умов 

орієнтації на збереження традиційних ринків пріоритетними заходами щодо оновлення зно-

шених основних засобів може залишитися їх ремонт та модернізація. Відтворення основних 

засобів на засадах внутрішнього підприємництва (інтрапренерства) потребує інвестицій в 

розвиток людського капіталу підприємства для інтелектуального забезпечення цього про-

цесу.  

Новизна.  Виокремлено чинники, що мотивують до процесу відтворення основних за-

собів з огляду на стан внутрішнього середовища (підприємство, інтрапренерство). Доведено, 

особиста відповідальність кожного працівника підприємства за колективний людський 

капітал є похідною його власного капіталу, який визначатиме зміни в стратегічному управ-

лінні підприємством, організації бізнес-процесів, системі контролю та мотивації, передусім, 

управлінського персоналу. 

Практична значущість.  Підходи, запропоновані авторами статті, можуть суттєво по-

кращити результативність діяльності підприємств, перед якими в сучасних умовах постає 

завдання утримання на ринку традиційної продукції та забезпечити портфель замовлень в 

умовах закриття традиційних ринків окремими країнами.    

Ключові слова: основні засоби, підприємництво, інтрапренерство, інноваційна діяль-

ність, внутрішнє середовище, бізнес-проект, людський капітал. 

 
Аналіз основних досліджень і публі-

кацій. Управління основними засобами (ОЗ) 

підприємства є складним, конфліктним та 

вимогливим до ресурсів процесом, що при-

зводить до переваги оперативних рішень в 

управлінні ними, насамперед, заходів під-

тримки придатності наявного устаткування 

до виготовлення продукції. Інноваційний 

характер оновлення засобів пов’язаний з ри-

зиками та вимагає від повноважних 

суб’єктів певної рішучості, ініціативності й 

інших якостей, притаманних підприємниць-

кій діяльності [1,2]. У той же час управління 

основними засобами є невід’ємною складо-

вою управління розвитком підприємства, що 

ставить  додаткові  наукові та  практичні  

завдання   стосовно   сценарію  та  концепції  
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відтворення машин, агрегатів, пристроїв, які 

застосовуються.  

За даними [3] Державного комітету 

статистики 22,9% кількості машинобудівних 

підприємств України отримали збитки за 

підсумками господарської діяльності в 2017 

році, проте рівень рентабельності їх опера-

ційної діяльності у цей період становив 

9,3% [4]. Підприємницька активність про-

мислових підприємств з метою підвищення 

працездатності основних засобів виробниц-

тва шляхом їх модернізації та оновлення є 

недостатньою: питома вага підприємств, що 

впроваджували інновації в 2017 р., склала 

14,3 %, а частка реалізованої інноваційної 

продукції в обсязі промислової досягла істо-

ричного мінімуму з 2000 року – 0,7 %.  

Дослідження стану основних засобів, 

як результату управління ними, та напрямів 

їх відтворення проведено на прикладі ПАТ 

«Дніпроважмаш» (ДВМ). Основний вид 

економічної діяльності Дніпроважмашу є 

виробництво важкого машинного обладнан-

ня [5]. Для основних засобів ДВМ характер-

но: тенденція до підвищення рівня зносу та 

зменшення рівня придатності в період 2011–

2016 рр.; високе значення коефіцієнту зносу 

(80%) на кінець періоду аналізу. На кінець 

2016 р. 84,2% обладнання підприємства має 

термін використання більше 25 років.  Отже, 

зношеність основних засобів ДВМ є чинни-

ком підвищеного ризику невиконання ви-

робничої програми підприємства у разі ви-

ходу з ладу робочого устаткування та додат-

кових витрат на відновлення його придатно-

го стану.  

Постановка проблеми. Високий знос 

основних засобів машинобудування, обме-

женість доступних джерел фінансування 

проектів оновлення основних засобів, від-

сутність можливостей виробляти конкурен-

тну продукцію на зношеному устаткуванні – 

це основні проблеми, які стримують розви-

ток цієї перспективної галузі національної 

економіки. Нижче проаналізований сучас-

ний досвід та узагальнені науково-практичні 

оцінки ефективності відтворення основних 

засобів машинобудування, визначено під-

приємницькі складові інструментарію відт-

ворення придатності цих засобів. Методич-

ною особливістю викладених авторами дос-

ліджень є більш ґрунтовне вивчення чинни-

ків, мотивуючих до ініціації процесу відтво-

рення основних  засобів в аспекті уваги до 

формування факторів, що впливають на стан 

внутрішнього середовища (підприємство, 

інтрапренерство).  

Формулювання мети статті. Особли-

вість управління основними засобами під-

приємств машинобудування визначається 

необхідністю використання прогресивної 

техніки та інших матеріальних активів для 

виробництва власної продукції – інновацій-

них машин, механізмів, конструкцій, які на-

далі виступатимуть в якості основних засо-

бів споживачів цієї продукції. Тому відтво-

рення основних засобів машинобудівних 

підприємств розглядається як похідна змісту 

та результатів їх поточних та перспективних 

підприємницьких проектів.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Пошук і впровадження нових підхо-

дів до модернізації виробничого устатку-

вання машинобудівного підприємства, що 

забезпечують підвищення конкурентоздат-

ності його продукції, у цілому зводяться до 

розв’язання бізнес-проектів підвищення   

технічного рівня основних засобів вироб-

ництва. Розглянемо концептуальні підґрунтя 

щодо формування підприємницької складо-

вої, а саме наявності суб’єктів та умов, за 

яких будуть ініційовані та реалізовані під-

приємницькі проекти відтворення основних  

засобів. Результати дослідження мають міс-

тити розробку елементів дієвого інструмен-

тарію відтворення виробничого устатку-

вання на підставі інноваційного та інвести-

ційного контексту підприємницької діяль-

ності.  

За період 2011–2016 рр. підприємство 

щорічно вводило в експлуатацію нові ос-

новні засоби, але їх вартість суттєво відріз-

нялася за роками, що було пов’язано з фі-

нансовим станом підприємства (рис. 1). 

Найбільший обсяг капітальних інвестицій в 

оновлення основних засобів спостерігався в 

2013 та в 2016 роках, отже попередні роки 

були фінансово успішними або підприєм-

ство отримуваало доступ до інших джерел 

інвестицій.  Упродовж періоду сукупні  

амортизаційні відрахування склали 76,5 

млн. грн. та повністю забезпечили відповід-

ну суму капітальних інвестицій в основні 

засоби на рівні 73,9 млн. грн. 
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Рис. 1. Показники оновлення основних засобів Дніпроважмашу 

 

Загальним підсумком аналізу стану 

основних засобів підприємства є високий 

знос, нерегулярне та незначне за обсягом 

оновлення.  Звідси, потребує дослідження 

середовище прийняття рішень щодо онов-

лення основних засобів, де мотивація та 

якості ключових повноважних суб’єктів 

процесу оновлення будуть ідентифіковані як 

його базисні передумови. Протягом останніх 

років ДВМ активно впроваджувало у вироб-

ництво нові види продукції та опановувало 

новітні технології (рис. 2). Це свідчило про 

стратегічну гнучкість підприємства, 

пов’язану з відновленням проектної діяль-

ності, що орієнтована на перспективні спо-

живчі ринки. 
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Рис. 2. Кількість інноваційної продукції ДВМ, одиниць 

 
За умови орієнтації на збереження тра-

диційних ринків пріоритетними заходами 

щодо оновлення зношених засобів може за-

лишитися їх ремонт та модернізація. Отже, 

така політика підприємства стосовно управ-

ління основними засобами переважно спря-

мована на виживання підприємства в склад-

них ринкових та фінансових ситуаціях. То-

му, актуальним є удосконалення моделі уп-

равління відновленням основних засобів з 

акцентом уваги на контроль динамки проце-

су та рівня їх інноваційності, а також на за-

ходи ініціації діяльності повноважних та за-

цікавлених в оновленні основних засобів 

суб’єктів. 

Результати процесу управління основ-

ними засобами на відбиває показник їх зно-

су, що дозволяє визначити придатність ос-
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новних засобів підприємства до ефективного 

здійснення виробничих процесів та його по-

тенціал щодо випуску конкурентної продук-

ції в цілому. За даними [4]  стан основних  

засобів машинобудівних підприємств, які 

здійснюють однакові з ПАТ «Дніпро-

важмаш» види економічної діяльності (Сек-

ція С, розділи 28, 25, 24 за КВЕД ДК 

009:2010), характеризується значним ступе-

нем їх зносу – 50 % й вище (рис. 3).  
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Рис. 3. Динаміка ступеня зносу основних засобів за видами діяльності, характерними 

ПАТ «Дніпроважмаш»  (за даними [6]) 

 

В період 2014–2017 рр. ступінь зносу 

основних  засобів підвищився у металургій-

ному виробництві (+25,9 п.п.), а також у ви-

робництві машин та устаткування, не відне-

сених до інших угрупувань (+7,7 п.п). Вра-

ховуючи, що обсяги допоміжного металур-

гійного виробництва ПАТ «Дніпроважмаш» 

малі у порівнянні з профільними металур-

гійними заводами, можна прогнозувати по-

гіршення стану основних засобів за умов 

зберігання сучасної моделі бізнесу з відпо-

відними її наслідками – відсутністю власних 

коштів підприємства на відтворення основ-

них засобів та його низькою інвестиційною 

привабливістю для здійснення додаткової 

емісії акцій.  

Станом на початок 2018 р. ступінь 

зносу основних засобів ПАТ «Дніпро-

важмаш» сягнула 84%, що відповідно відби-

ває ступінь готовності засобів – 16%. Серед 

основних українських підприємств-

конкурентів ПАТ «Дніпроважмаш» най-

більший ступінь зносу основних засобів ви-

робничого призначення в групах «Машини 

та обладнання», «Транспортні засоби» ма-

ють ПАТ «Азовмаш», ПрАТ «Старокрама-

торський машинобудівний завод», ПрАТ 

«Ново-краматорський машинобудівний за-

вод» (табл. 1). Що стосується групи «Інші 
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основні засоби», за якою можуть вести облік 

інструменту, приладів, інвентарю, офісного 

обладнання, меблів та інших ОЗ, то анти-

лідерами є ПАТ «Азовмаш» та ПрАТ «Ста-

рокраматорський машинобудівний завод».  

Таблиця 1 

Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення  

підприємств-конкурентів ПАТ «Дніпроважмаш» 

 

Основні 

засоби 

ПрАТ «Старо-

краматорський 

машинобудівний 

завод» [7] 

ПрАТ «Краматор-

ський завод важкого 

верстатобудування» 

[8] 

ПАТ «Азов-

маш» [9] 

ПрАТ «Ново-

краматорський 

машинобудiв-

ний завод» [10] 

Будівлі та 

споруди 
10,32 10,39 35 45 

Машини та 

обладнання 
53,02 28,43 70 51 

Транспор-

тні засоби 
86,0 40,30 77 85 

Інші осно-

вні засоби 
74,07 37,00 99 54 

 

Вихлодячи з результатів аналізу, стала 

тенденція щодо підвищення ступеню зносу 

технологічного устаткування у цілому на 

підприємствах машинобудівної галузі Укра-

їни буде продовжуватися.  Загалом наведені 

оцнки незадовільного стану основних засо-

бів дозволяють припустити, що такий стан 

також може бути пов'язаний з відсутністю 

або недоліками політики підприємств сто-

совно відтворення основних засобів в кон-

тексті стратегії розвитку бізнесу.  

Під відтворенням основних засобів тут 

і далі загалом розуміються придбання нових 

ОЗ, капітальний ремонт, реконструкція, мо-

дернізація та технічне переозброєння наяв-

них машин, механізмів, конструкцій тощо. 

Кожний з наведених заходів визначатиме 

певну модель відтворення (МВ) основних  

засобів, що має власні цілі, змістовні особ-

ливості та можливості ресурсного забезпе-

чення. Модель відтворення основних засобів 

визначає обсяг та статті витрат на його здій-

снення, згідно з чим встановлені способи 

відшкодування цих витрат. Наприклад, ви-

трати на поточний ремонт включають до 

операційних витрат періоду, а витрати на 

капітальний ремонт збільшують вартість ос-

новних  засобів та призводять до підвищен-

ня розміру амортизаційних відрахувань. 

Звідси витікає різний обсяг прибутку та по-

датку на прибуток підприємства. На сам кі-

нець, модель суттєво впливає на інвестицій-

ну привабливість проекту відтворення ос-

новних засобів.  

Основними моделями відтворення ос-

новних виробничих засобів, що  відрізня-

ються між собою принциповими ознаками 

та особливостями застосування, виділені 

вибуття, ремонт, модернізація і оновлення 

(табл. 2). Визначена авторами характеристи-

ка цих моделей наведена в публікації [11]. 

Таблиця 2 

Моделі та особливості відтворення основних виробничих засобів 
Особливості Модель відтворення 

вибуття ремонт модернізація оновлення 

Зміст за приз-

наченням 

списання з балансу 

підприємства фі-

зично зношених та 

морально застарі-

лих засобів вироб-

ництва, інші об-

ставини 

технічне обслуго-

вування, поточ-

ний та капіталь-

ний ремонти шля-

хом придбання 

або виготовлення 

запасних частин і 

вузлів 

удосконалення 

устаткування, що 

експлуатується, 

шляхом придбан-

ня або виготов-

лення поліпше-

них пристроїв та 

облаштування 

впровадження 

нового, придба-

ного або вигото-

вленого самім 

підприємством, 

устаткування 

вищої якості 
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Продовження табл. 2 
Рівень іннова-

ції 

 

традиційний підхід 

до об’єктів інвес-

тування 

традиційний під-

хід до конструю-

вання й вироб-

ництва 

виходячи з техні-

чного та мораль-

ного старіння ви-

робленої продук-

ції 

впровадження 

інноваційних 

розробок 

Мета (причи-

на) здійснення 

заміна технічних 

засобів виробниц-

тва 

підтримання пра-

цездатності 

поліпшення ви-

робничих харак-

теристик 

перехід на якіс-

но вищий рівень 

продукції – під-

вищення еконо-

мічних зисків 

Спосіб відш-

кодування ви-

трат 

продаж основних 

засобів, отримання 

доходу 

віднесення повної 

суми витрат до 

витрат поточного 

періоду 

віднесення витрат 

до витрат поточ-

ного періоду пов-

ністю або части-

нами згідно з ха-

рактером експлу-

атації устатку-

вання 

віднесення ви-

трат за сумою 

амортизації но-

вого устатку-

вання до кошто-

рису виробницт-

ва 

 

Визначимо умови, за якими слід 

впроваджувати певну модель МВ відтво-

рення основного засобу. Складові сумарних 

витрат Вм на виконання ремонтно-

відновлюваних процесів перебувають в тій 

або іншій залежності мijВ )(МВ  від моделі 

відтворення. Внаслідок цієї залежності до-

данки за витратами на i – й процес можуть 

або зменшуватися або збільшуватися й для j 

- ої моделі відтворення один і той же дода-

нок матиме різну величину. Частіше доціль-

ним буде такий порядок відтворення основ-

ного засобу.  

Спочатку придатність основних засо-

бів до виготовлення продукції (або надання 

послуг) забезпечується шляхом проведення 

ремонтно-відновлюваних робіт за моделлю 

1 (рис. 4). По мірі експлуатації основних за-

собів його придатність знижується, витрати 

на названі роботи збільшуються. Крім того, 

цей засіб може не задовольняти новим ви-

могам споживачів до виготовленої продук-

ції. Ураховуючи вплив цих факторів підпри-

ємець приймає рішення про відтворення 

придатності основних  засобів за моделлю 2 

(момент Tм.1-2). Безумовно, відтворений засіб 

задовольнятиме підприємця як по витратах 

на виготовлення продукції, так і по відпо-

відності вимогам споживачів цієї продукції.   

 

Рис. 4. Графіки, що демонструють зміну витрат на відтворення придатності ОЗ за  мо-

делями: 1 – ремонт; 2 – модернізація; 3 – оновлення. 
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Після деякого часу експлуатації ос-

новного засобу, відтвореного за моделлю 2, 

може скластися ситуація, коли він не буде 

здатний виготовляти конкурентну продук-

цію (згідно з вимогами її споживачів на мо-

мент оцінки під впливом тих же факторів, 

що відзначені стосовно моделі 1). Також во-

на може відзначатися недостатнім рівнем 

інноваційності. У такому разі необхідним   

відтворення основних засобів за 3-ою мо-

деллю, що передбачає впровадження новіт-

ніх засобів техніки, технології тощо (момент 

Tм.2-3). І так далі за описаним порядком може 

здійснюватись відтворення основних засобів 

з метою підтримання, розвитку та приве-

дення його в відповідність змінним у часі 

вимогам на виготовлювану продукцію.  

Стосовно описаного порядку відтво-

рення основного засобу моделі, які вибира-

ються на заміну попереднім моделям, не 

можуть призводити до погіршення еконо-

мічних результатів виробничого процесу за 

участю цього засобу. Пропонується ефек-

тивність моделей відтворення оцінювати за 

рентабельністю продукції (послуг) Rп, що 

виготовляється. Доцільність їх впроваджен-

ня підтверджується виконанням умови: 

 

𝑅п = 𝑅м.1 ≤
Пм.1

Вм.1
≤

Пм.2

Вм.2
≤. . .≤

Пм.n

Вм.n
 

,   (1) 

 де Rм.1 – порівняльна рентабельність 

продукції, що виготовляється, або послуги, 

що надається, при відтворенні придатності 

ОЗ за 1-ою з початку експлуатації моделлю; 

  Пм.1, Пм.2, … , Пм.n -  прибуток 

від реалізації продукції, виготовленої за до-

помогою основного засобу, що розглядаєть-

ся, в результаті відтворення його придатності 

до ефективного здійснення виробничих про-

цесів; 

 Вм.1, Вм.2, … , Вм.n - сумарні витрати на 

всі ремонтно-відновлювані  процеси відтво-

рення придатності основних  засобів за 1-ою, 

2-ою, …, n - ою моделями, відповідно. 

Розраховуючи за вираженням (1) на 

основі прогнозних оцінок витрат Вм та при-

бутків Пм рентабельність відтворення основ-

них засобів для всіх n можливих моделей, за 

умови підвищення рівня рентабельності по-

рівняно з попередньою моделлю визначають 

доцільні моделі відтворення та черговість їх 

впровадження. 

Обсяг основних засобів, що підляга-

ють відтворенню, є функцією їх придатності 

до виготовлення конкурентної продукції в 

заданих умовах експлуатації. Придатність 

пропонується оцінювати за різницею втра-

ченої та відновленої вартостей машин, об-

ладнання, споруджень. Враховуючи ремонт, 

оновлення й вибуття частини основних за-

собів, їх модернізацію, зміну придатності 

засобів упродовж поточного року визначено 

за коефіцієнтом: 

                    

п

онмрзввн

вз
W

WВАWW
К

++−−
+=

..

. 1     (2) 

де 
взК .
– коефіцієнт, що відображає зміну 

вартості основних засобів порівняно з їх  

вартістю пW  на початок року, частка од.;  

нW , 
вW  – вартість основних засобів 

виробництва, відповідно, що введені в екс-

плуатацію та вибули з неї упродовж поточ-

ного року, грн.; 

Ав.з , мрВ .  – відповідно, амортизаційні 

відрахування і витрати підприємства на ре-

монт і модернізацію основних засобів у по-

точному році, грн./рік; 

онW – витрати на впровадження інно-

ваційних об’єктів у поточному році. 

За допомогою формули (2) може бути 

встановлено наскільки підвищиться (при 

взК . > 1) або знизиться (при взК . <1) прида-

тність засобів, що застосовуватиме підпри-

ємство для виготовлення продукції у насту-

пному році. За цим вираженням необхідний 

обсяг коштів залежить від співвідношення 

величин залишкової вартості основних засо-

бів на початок і кінець планованого року, а 

також обсягу виділених коштів на підтрим-

ку виробничої потужності засобів у попе-

редньому році.  

 Вираження (2) у зручній зрозумілій 

формі може бути корисним для  планування 

витрат мВ  на ремонтні й відновлювальні 

заходи, що слід реалізувати на кінець пото-

чного року для забезпечення прийнятного 

рівня придатності технічного устаткування 

для виготовлення конкурентної продукції в 

наступному році. Відповідно до втрати за-

лишкової вартості основних засобів на кі-
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нець цього року будуть придбані нові оди-

ниці устаткування, здійснена його модерні-

зація тощо й загалом проаналізовані всі 

процеси утворення відновленої вартості ос-

новних засобів щодо доцільності обсягів 

цих процесів згідно із призначенням ОЗ.  

 На практиці витрати на поточний і се-

редній ремонти включають до витрат вироб-

ництва, а витрати на капітальний ремонт 

відшкодовують з фонду розвитку підприєм-

ства. Значить, в одному випадку за рахунок 

собівартості продукції підприємець має 

сплачувати витрати на ремонт в повному 

обсязі, в іншому – частинами за розміром 

амортизаційних відрахувань. Звідси витікає 

різний обсяг прибутку та податку підприєм-

ства. Підприємець частіше буде інвестувати 

розширене (інноваційне) відтворення ос-

новних засобів. Це відтворення ґрунтується 

на новаторстві шляхом здійснення нових 

комбінацій щодо техніки і технології, а та-

кож випуску нових або старих видів про-

дукції новими методами. Загалом ефектив-

ність впровадження нового інноваційного 

або модернізація наявного діючого устатку-

вання для підвищення зацікавленості інвес-

тора в реалізації того чи іншого підприєм-

ницького проекту має бути обґрунтована за 

усіма можливими моделями відтворення за-

собів (табл. 2). Так контролюватиметься ди-

наміка процесу відновлення, яку відображає 

динаміка збільшення частки інноваційних 

основних  засобів та вартості їх ремонту для 

підтримки в працездатному стані.   

          Ініціація процесів відтворення основ-

них засобів, які оцінюються за коефіцієнтом 

Кз.в пов’язана з комплексом елементів інно-

ваційно-інвестиційної моделі відтворення 

основних  засобів (рис. 5). Порядок викла-

дення елементів моделі визначений наступ-

ними міркуваннями: 

          1) актуальність ініціації процесів від-

творення основних  засобів на діючих під-

приємствах обмовлена не лише проблемами 

їх зношеності та заходами підтримки з боку 

держави, але й наявністю пропозиції інно-

ваційних засобів, що також сприяє форму-

ванню підприємницького інтересу від інших 

суб’єктів. Саме цей елемент окреслює про-

блеми та можливості інноваційного відтво-

рення основних  засобів,  а також утворює 

інтерес до можливих зисків від процесу 

оновлення; 

2) очікувані результати, як позитивний 

мотивуючий чинник, відтворення основних  

засобів розподіляються на групи, пов’язані з 

інвестиційним інтересом, посиленням рин-

кових позицій традиційної продукції, виве-

денням на ринок нової продукції, форму-

ванням іміджу та партнерських відносин в 

інноваційній сфері. Конкретизація позитив-

них змін для підприємства від оновлення 

основних засобів є передумовою складання 

та аналізу зацікавлених сторін в різних сфе-

рах економічної діяльності і професійних 

інтересів;  

          3) залежно від характеристик суб’єктів 

процесу (вмотивованість, повноваження, 

доступ до ресурсів, ризикованість тощо) ви-

значатиметься ймовірний характер відтво-

рення основних засобів. Істотним аспектом 

вивчення суб’єктів процесу є визначення та 

оцінка взаємозв’язків між суб’єктами та їх 

групами (поточний стан та перспективні 

сценарії);  

      4) характер процесу відтворення ос-

новних засобів визначається за різними 

ознаками, що надає можливість сформувати 

індивідуальний для підприємства та умов 

його середовища профіль процесу відтво-

рення (сукупність характеристик за різними 

ознаками). Найбільші перспективи для під-

приємства закладає підприємницьке віднов-

лення засобів в послідовності «підприємни-

цький проект – оновлення основних засо-

бів», а не навпаки; 

     5) з урахуванням характеру процесу 

відтворення основних  засобів треба форму-

вати стратегію, політику, процедури та рег-

ламенти для діяльності суб’єктів відтво-

рення. Це надасть можливість розподілити 

сфери відповідальності за відтворення в ме-

жах робіт, передбачених підприємницькими 

проектами, які виконуються відповідальни-

ми виконавцями та іншими зовнішніми 

суб’єктами. 
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Рис.  5. Елементи інноваційно-інвестиційної моделі відтворення основних засобів машино-

будівних підприємств на засадах підприємницького підходу 

 

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
− повернення та збільшення інвестиційного капіталу; 
− пропозиція інноваційної продукції; 
− пропозиція традиційної продукції, виготовленої з використанням інноваційних 

основних засобів (собівартість продукції; споживчі якості продукції; вартість екс-
плуатації продукції); 
− формування/поліпшення іміджу інноваційно-орієнтованого підприємства; 
− розвиток партнерських відносин з суб’єктами інноваційної діяльності; 
− нові конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішніх ринках. 

5. ХАРАКТЕР ВПЛИВУ СУБ’ЄКТІВ ВІДТВОРЕННЯ: 
− прямий/опосередкований; − директивний/рекомендаційний;  

− стимулюючий/стримуючий; індивідуальний/груповий. 

4. ХАРАКТЕР ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ 
− звужене/просте/розширене; − реактивне/проактивне; − системне/незв’язне; 

− традиційне (типова продукція) /підприємницьке (новітня продукції) 

1. ЧИННИКИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Характеристики 
підприємства: 
− фінансовий 

стан; 
− актуальність 

бізнес-моделі; 
− стан основних 

засобів; 
− антикризові 

заходи; 
− програма роз-

витку. 

Нова підприєм-
ницька ініціати-

ва: 
− національний 

приватний бізнес; 
− експансія іно-

земних компаній; 
− спільні підп-

риємницькі прое-
кти. 

Результати 
інноваційної 
діяльності: 
− новації; 
− пропозиція 

інноваційних 
основних засо-
бів 
модернізація 
системно до 
відтворення 

Вплив середо-
вища: 

− стимулюючі 
державні заходи; 
− можливості 

кластеру; 
− кадровий по-

тенціал; 
− доступ до фі-

нансування; 
− конкуренція; 
− попит. 

− власники; 
− керівництво; 
− профільні фа-
хівці; 
− цільові / про-
ектні групи. 
 

− підприємці; 
− інвестори. 

− розробники/ 
власники інно-
вацій; 
− виробники 
інноваційних 
основних засо-
бів 

− державні структу-
ри; 
− партнери та спо-

живачі в кластері; 
− освітні заклади; 
− кредитори; 
− конкуренти; 
− споживачі. 

3. СУБ’ЄКТИ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
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Насамкінець цього підрозділу слід від-

значити, що основні засоби не треба розгля-

дати лише як похідну бізнес-проекту, ос-

кільки життєвий цикл об’єкту, обумовлений 

його фізичним та моральним зносом, може 

бути більш тривалим за життєвий цикл біз-

нес-проекту, який ініціював процес утво-

рення зазначеного об’єкту основних засобів. 

Тобто, підтримка придатності основних  за-

собів в робочому стані та наявність рішень 

щодо їх ймовірної модернізації може бути 

основою появи підприємницьких альтерна-

тив.    

Формування організаційного середовища 

для відтворення основних засобів на засадах 

інтрапренерства   

     Сутність управління складовими від-

творення основних  засобів на підприємни-

цьких засадах розкривається через основні 

функції підприємництва: інноваційну (твор-

чу); організаційну; ресурсну; стимулюючу 

(мотиваційну). Функція ініціації бізнесу 

(творча) стосується пошуку нової бізнес-ідеї 

та опрацювання майбутньої бізнес-моделі 

(рис. 6). Для реалізації цієї функції, насам-

перед, необхідні такі особисті риси як само-

стійність, креативність, спроможність прий-

няття рішень в умовах невизначеності, ком-

петентність тощо. 

           

 

Рис. 6. Функції та критерії успішності підприємницької діяльності 

Основні функції підприємництва 

генерування та реалізація нової бізнес-ідеї; здійснення 

наукових досліджень (новації); техніко-економічне 

обґрунтування проектів, пов’язаних з господарським 

ризиком тощо. 

  

утворення проектної групи; заснування суб’єкту 

підприємницької діяльності (СПД); реєстрація СПД; 

входження СПД до об’єднань; організація  

бізнес-процесів СПД (виробництво, збут тощо). 

мобілізація матеріальних, інтелектуальних, фінансових, 

людських, інформаційних ресурсів (джерела; умови 

надання, використання та повернення; якісні характе-

ристики; вартість). 

формування механізму стимулювання зацікавлених 

сторін до ефективного використання ресурсів бізнес-

проекту (сприяння реалізації проекту) з метою задово-

лення потреб споживача та отримання прибутку. 

Ініціативна 

(творча): 

Організаційна: 

Ресурсна: 

Стимулююча 

(мотиваційна): 

Основні показники та характеристики підприємницької діяльності 

прибуток; окупність капіталу; рентабельність про-

екту; збільшення статків інвесторів. 

імідж та досвід; задоволення потреб споживача; 

інші зиски виконавців та стейкхолдерів проекту. 

Економічні 

(інвестиційні) 

Соціальні 

(поза інвестиційні) 
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Організаційна функція спрямована на 

розв’язання  питань захисту інтересів влас-

ників під час створення та реорганізації біз-

несу, а також  на оптимізацію бізнес-

процесів для досягнення максимальної   

ефективності використання ресурсів. Анало-

гічно підприємництво виконує й ресурсну 

функцію: на етапі запуску бізнесу – пошук 

ресурсів для розробки продукту та виходу 

на ринок, визначення ключових ресурсів  

бізнесу для утворення споживчої цінності; 

на етапі розвитку бізнесу – систематична 

діяльність із забезпечення підприємства ре-

сурсами. В центрі стимулюючої (мотивацій-

ної) функції знаходиться задоволення пот-

реб усіх суб’єктів, залучених до необхідних 

видів діяльності (виробництво, обслугову-

вання устаткування, консультації, будівель-

ні послуги тощо).    

          Наведені особливості функцій підпри-

ємництва поглиблюються у разі здійснення 

внутрішньо-фірмового підприємництва, 

тобто інтрапренерства, що пов’язано з інди-

відуальними характеристиками кожного 

підприємства як системи з власними фор-

мальними та неформальними процессами, а 

також наявним ресурсним забезпеченням 

[12,13]. 

Інтрапренери або внутрішньо-фірмові 

підприємці – це персонал, залучений до 

процесу підготовки та прийняття рішень, які 

змінюватимуть поточні та формуватимуть 

перспективні бізнес-плани (рис. 7). До цього 

персоналу можуть належати представники 
різних категорій персоналу, але відпові-

дальність за актуальність бізнесу поклада-

ється на менеджерів найвищого рівня. По-

при схожість загальних ознак підприємниц-

тва та інтрапренерства персонал підприєм-

ства перебуває в системі формальних відно-

син, які визначаються внутрішніми норма-

тивним документами підприємства та кор-

поративною культурою.  

Головною відмінністю господарської 

діяльності від підприємницької є орієнтація 

останньої на отримання прибутку. Звісно, 

що весь персонал підприємства впливає на 

цей показник успішності бізнесу. Однак іс-

нуючі системи контролю та стимулювання 

працівників за виконання посадових 

обов’язків роблять цей зв'язок істотно опо-

середкованим, невідчутним. Виконання 

професійних функцій працівниками та дося-

гнення встановленого рівня KPI є підставою 

для отримання винагороди незважаючи на 

спільний результат – прибуток підприєм-

ства. Зауважимо, що ПАТ «Дніпроважмаш» 

має тенденцію до погіршення основних фі-

нансових результатів: чистий збиток в 2016–

2017 рр. дорівнював 70 та 71,3 млн. грн від-

повідно.  

 

 

Рис. 7. Довгостроковий розвиток підприємства в системі «підприємництво-

інтрапренерство»: 1,2 – започаткування бізнесу та створення підприємства; 3,4,5 – етапи   

циклу розвитку підприємства. 

Підприємництво (функція) 

Інтрапренерство (функція) 
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У випадку заснування нового бізнесу 

пошук та прийняття рішення щодо відтво-

рення основних засобів обумовлено ризика-

ми стартапів (рис. 8, А), а у випадку плану-

вання діяльності вже існуючого підприєм-

ства (рис. 8, Б) – ризиками його негнучкого 

бюрократичного середовища. Звідси, зни-

ження зазначених ризиків може бути 

пов’язано з використанням початківцями 

практичного досвіду партнерів/менторів та 

створенням корпоративної культури й сис-

теми стимулів до інтрапренерства на діючих 

підприємствах. Отже, поширення засад ін-

трапренерства на підприємстві потребує 

підвищення рівня самостійності персоналу, 

що має бути організовано та вмотивовано 

топ-менеджментом. Ці висновки є важливи-

ми для наявної сьогодні практики підприєм-

ництва на машинобудівних підприємствах.

 

Рис. 8. Особливості формування організаційного середовища для прийняття рішень з 

управління основними засобами 

 

Для підприємств важкого машинобу-

дування зі споживачами в гірничо-

металургійній та будівельній галузях акту-

альним буде опанування новітніх технологій 

та залучення інноваційного обладнання для 

забезпечення вищого рівня індивідуалізації 

продуктів/послуг, що обумовлено унікальні-

стю умов діяльності замовників. Успішні 

бізнес-проекти можуть бути використані як 

шаблон для підприємницьких ініціатив в 

аспекті нових підходів до управління ними, 

зокрема інтеграції з системами основного 

бізнесу. Це може бути обов’язкова іннова-

ційність технологій виробництва продуктів, 

оцінка наслідків для ділової репутації, ноу-

хау в сфері фінансування бізнес-портфелю 

тощо. Опрацювання нової бізнес-моделі та 

отримання досвіду на малих проектах дозо-

лить їх масштабувати з більшою ймовірніс-

тю комерційного успіху. 

Розглянуто досвід інтрапренерства в 

діяльності провідних компаній світового  

масштабу, за яким визначено, що інтрапре-

нерська ініціатива відзначається багатовек-

торністю, а синергетичність або конгломе-

ратність пропозицій з розвитку бізнесу обу-

мовлена рішеннями інтрапренера. 
Системні зміни в процесах управління 
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відтворенням основних засобів ПАТ «Дніп-

роважмаш», як базою його подальшого роз-

витку, мають ґрунтуватися на стратегії    

збільшення доходів від реалізації продукції 

та валового прибутку, що потребує спри-

яння генеруванню та реалізації бізнес-

ініціативи персоналу підприємства, тобто, 

поширення культури інтрапренерства із 

ефективним стимулюванням персоналу до 

відповідної активності.  

На підставі аналізу практичного досві-

ду та теоретичних засад інтрапренерства 

пропонується виокремлювати такі види його 

функції: 

1) централізована: повноваження та 

відповідальність за розвиток бізнесу кон-

центрується на вищому управлінському рів-

ні підприємства; 

2) децентралізована: повноваження з 

підготовки бізнес-проектів делегуються 

центрам відповідальності (проектним гру-

пам, інноваційним підрозділам тощо); 

3) дифузна (авторська розробка):   

функція не обмежується категорією персо-

налу та спеціалізацією підрозділу, є вільно 

розподіленою, що обумовлено спроможніс-

тю суб’єктів та груп персоналу здійснювати 

інтрапренерську діяльність. Тобто розвиток 

інтрапренерства відбуватиметься шляхом 

дифузії концепції інтрапренерства та під-

приємства – проникнення в елементи внут-

рішнього середовища підприємства принци-

пів інтрапренерської діяльності. В результа-

тів внутрішнє середовище буде змінюва-

тись, але характер та інтенсивність змін 

(сприйняття культури підприємництва) за-

лежатиме від характерристик самого під-

приємства. Каталізатором інтрапренерству є 

цілеспрямоване формування топ-

менеджментом підприємницьких компетен-

тностей та культури. Інтрапренерська ак-

тивність також може охоплювати суб’єктів 

різних структурних підрозділів, професійно-

го спрямування тощо, або зовнішніх залу-

чених осіб. Отже, дифузна інтрапренерська 

функція може бути визначена як різнорідна, 

змішана, нечітка (за постановкою цілей). 

Тому інтрапренерська ініціатива є багато-

векторною, а синергетичність або конгломе-

ратність пропозицій з розвитку бізнесу – 

рішення інтрапренера. 

Оскільки інтрапренерство виникає в 

сприятливому середовищі, то це прямо 

пов’язує інтрапренерство з розвитком люд-

ського капіталу підприємства та особистос-

ті. У такому разі: 

 

           ( )ЛКоЛКпfІФ += ,                      (3)  

                                                     

де ІФ  – інтрапренерська функція; 

ЛКп ,  ЛКо – людський капітал відповідно 

підприємства та особи (суб’єкту персоналу). 

Звідси, формуватиметься інтрапренер-

ська дифузність персоналу – спроможність 

співробітника(ів) генерувати варіанти по-

ліпшення або альтернативного використан-

ня матеріальних активів підприємства (ос-

новних засобів), пов’язаних з безпосе-

редніми функціональними обов’язками. Тут 

надзвичайно складним буде навчання та мо-

тивування суб’єктів керуючої системи щодо 

створення умов для інтрапренерів, інвесту-

вання в розвиток людського капіталу, вирі-

шення похідних завдань інтрапренерства 

(заміна інтрапренера на основному робочо-

му місці  у разі його залучення в проект). Це 

потребуватиме як саморозвитку топ-

менеджерів, так і впливу власників підпри-

ємства. 

Висновки. Відтворення основних за-

собів передбачає їх безперервне оновлення, 

що визначатиме їхній стан та спроможність 

підприємства виробляти конкурентну про-

дукцію, утримувати власну частку на товар-

ному ринку, виходити на нові ринки. Висо-

кий рівень фізичного та морального зносу 

основних засобів українських машинобудів-

них підприємств з тривалою історією функ-

ціонування та істотних реорганізаційних 

змін свідчить про актуальність переходу від 

фрагментарних заходів з поліпшення стану 

наявних засобів до їх систематичного від-

творення. Підґрунтям відтворення цих засо-

бів є науково-прикладний підхід, який ви-

значатиме принципи та орієнтири здійснен-

ня цього процесу персоналом підприємства.  

З урахуванням нестабільного фінансо-

вого стану підприємств машинобудівної га-

лузі (збиток, дебіторська заборгованість) 

утримання на ринку традиційної продукції 

та забезпечення портфелю замовлень в умо-

вах закриття традиційних ринків окремих 

країн варто розглядати як чинники ризику, 

які унеможливлюють концентрацію уваги та 
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ресурсів на розробці нових інноваційних 

моделей бізнесу. За умов орієнтації на збе-

реження традиційних ринків пріоритетними 

заходами щодо оновлення зношених основ-

них засобів може залишитися їх ремонт та 

модернізація. Отже, така політика підприєм-

ства стосовно управління основними засо-

бами переважно спрямована на виживання 

підприємства в складних ринкових та фінан-

сових ситуаціях.  

Відтворення основних засобів на заса-

дах внутрішнього підприємництва – інтра-

пренерства – потребує інвестицій в розвиток 

людського капіталу підприємства для інте-

лектуального забезпечення цього процесу. 

Про низький рівень інтрапренерства україн-

ських підприємств свідчить мала частка 

інноваційної продукції в структурі ВВП Ук-

раїни та в структурі продукції промислових 

підприємств, зокрема. За таких обставин, 

метою подальших досліджень має бути  

удосконалення методичного інструментарію 

визначення та оцінювання функції ухвален-

ня управлінських рішень щодо відтворення 

основних засобів на засадах інтрапренер-

ства. 

 Особиста відповідальність кожного 

працівника підприємства за колективний 

людський капітал має розглядатися як по-

хідна його особистого капіталу, що визнача-

тиме зміни в стратегічному управлінні під-

приємством, організації бізнес-процесів,  

системі контролю та мотивації, передусім, 

управлінського персоналу тощо. 
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ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

А. Г. Вагонова, д. э. н., профессор, НТУ «Днепровская политехника», 

Д. О. Беклешов, аспирант, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: ана-

лиза – для выявления проблем в деятельности украинских промышленных предприятий; мо-

делирования – для создания модели процесса воспроизводства основных средств в контексте 

инновационного развития; факторного анализа – при формировании организационной среды 

для воспроизводства основных средств на основе интрапренерства.   

          Результаты. Очерчены условия, позволяющие предприятию осуществить переход от 

фрагментарных мероприятий по улучшению состояния имеющихся средств производства к 

их систематическому воспроизводству. В качестве основы данного процесса избран научно-

прикладной подход, который будет определять принципы и ориентиры его осуществления 

непосредственно персоналом предприятия. Определены факторы риска, которые делают не-

возможным концентрацию внимания и ресурсов на разработке новых инновационных моде-

лей бизнеса. Продемонстрировано, что при условии ориентации предприятий на сохранение 

традиционных рынков приоритетными мероприятиями по обновлению изношенных основ-

ных средств могут стать их ремонт и модернизация. Воспроизводство основных средств на 

принципах внутреннего предпринимательства (интрапренерства) требует инвестиций в раз-

витие человеческого капитала предприятия для интеллектуального обеспечения этого про-

цесса.  

Новизна.  Выделены факторы, мотивирующие к процессу воспроизводства основных 

средств в аспекте состояния внутренней среды (предприятие, интрапренерство). Доказано, 

что личная ответственность каждого работника предприятия за коллективный человеческий 

капитал является производной его личного капитала, который будет определять изменения в 

стратегическом управлении предприятием, организации бизнес-процессов, системе контроля 

и мотивации, прежде всего, управленческого персонала.  

Практическая значимость. Подходы, предложенные авторами статьи, могут суще-

ственно улучшить результативность деятельности предприятий, перед которыми возникает 
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задача удержаться на рынке традиционной продукции и обеспечить портфель заказов в усло-

виях закрытия традиционных рынков отдельными странами.   

Ключевые слова: основные средства, предпринимательство, интрапренерство, иннова-

ционная деятельность, внутренняя среда, бизнес-проект, человеческий капитал. 

 

FACTORS OF INNOVATIVE REPRODUCTION OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE 

IN MODERN CONDITIONS  

O. H. Vagonova, D.E., Professor, Dnipro University of Technology, 

D. O. Bekleshow, Post-graduate student, Dnipro University of Technology 

 

Methods. The results were obtained through the use of methods: analysis – to identify prob-

lems in the activities of Ukrainian industrial enterprises; modeling – to create a model of the process 

of reproduction of fixed assets in the context of innovative development; factor analysis – in the 

formation of an organizational environment for the reproduction of fixed assets on the basis of in-

trapreneurship. 

Results. There are outlined the conditions that allow an enterprise to make the transition from 

spontaneous measures to improve the state of the existing means of production to their systematic 

reproduction. As the basis of this process, a scientific and applied approach is chosen, which will 

determine the principles and guidelines for its implementation directly by the personnel of the en-

terprise. The risk factors that make it impossible to concentrate attention and resources on the de-

velopment of new innovative business models have been identified. It has been demonstrated that, 

provided that enterprises are oriented towards the preservation of traditional markets, their repair 

and modernization can become priority measures for the renewal of worn-out fixed assets. The re-

production of fixed assets based on the principles of internal entrepreneurship (intrapreneurship) 

requires investment in the development of the human capital of the enterprise for the intellectual 

support of this process. 

Novelty. There are highlighted the factors that motivate the process of reproduction of fixed 

assets in terms of the state of the internal environment (enterprise, intrapreneurship). It has been 

proved that the personal responsibility of each employee of the enterprise for the collective human 

capital is a derivative of his/her personal capital, which will determine changes in the strategic man-

agement of the enterprise, the organization of business processes, the system of control and motiva-

tion, first of all, of the management personnel. 

Practical value. The approaches proposed by the authors of the article can significantly im-

prove the performance of enterprises, which face the task of staying on the market of traditional 

products and providing a portfolio of orders in the face of closing of traditional markets by individ-

ual countries. 

          Keywords: fixed assets, entrepreneurship, intrapreneurship, innovation activity, internal envi-

ronment, business project, human capital. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ                 

ЗДАТНОСТІ ДО СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ                                       

МАШИНОБУДУВАННЯ ЯК ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СТІЙКОСТІ 

 

Д. О. Зиз, аспірант, Національний авіаційний університет, lena-2009-19@ukr.net, 

orcid.org/0000-0002-6784-5361 

 

Методологія дослідження. Результати  отримані за рахунок застосування методів: ана-

лізу та порівняння, синтезу та теоретичного узагальнення – для формування теоретико-

методичного підходу до оцінювання внутрішньої здатності до структурних перетворень під-

приємств машинобудування;  економіко-статистичного, системного та порівняльного аналізу – 

для проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємств машинобудування, їх 

динаміки, складу та структури; графічного аналізу – для наглядного відображення отрима-

них результатів дослідження. 
Результати. Проаналізовано основні структурні перетворення для підприємств маши-

нобудівної галузі України. Досліджено основні показники діяльності та розвитку підпри-

ємств машинобудівного комплексу країни у 2014–2018 роках. Проведено аналіз чистого при-

бутку, обсягів власного капіталу, фінансові результати діяльності підприємств машинобуду-

вання та визначено резерви  їх економічної стійкості. 

Новизна. Сформовано систему оцінки економічної стійкості та здатності до структур-

них перетворень підприємств машинобудування. Визначено вплив негативних чинників на 

фінансово-господарську діяльність машинобудівних підприємств, які призводять до дестабі-

лізації господарських зав’язків. Розроблено теоретико-методичний підхід до оцінювання 

внутрішньої здатності до структурних перетворень підприємств машинобудування. 

Практична значущість. Полягає у можливості застосування розроблених та наданих 

пропозицій щодо оцінювання внутрішньої здатності до структурних перетворень машинобу-

дівних підприємств  з метою підвищення ефективності їх господарювання, зростання рівня 

прибутковості та забезпечення конкурентоспроможності виробленої продукції. Отримані ви-

сновки та результати дослідження, надані методичні рекомендації сприятимуть ефективному 

функціонуванню підприємств машинобудування на світових ринках.  

Ключові слова: підприємства машинобудування, фінансові показники, оцінка, струк-

турні перетворення, теоретико-методичний підхід, зовнішнє середовище, економічна стій-

кість. 

 

Постановка проблеми. Потреба в 

структурних перетвореннях підприємства 

полягає в наявності диспропорцій в системі 

забезпечення його діяльності, зниженні кон-

курентоздатності, дисбалансу основних фі-

нансових показників, які відображають на-

явний рівень економічної стійкості. Маши-

нобудування відіграє вагому роль як в еко-

номіці країни, так і в формуванні бази для 

технологічної модернізації галузі в цілому, а 

також підвищенні конкурентоспроможності 

економіки країни. Оцінювання внутрішньої 

здатності до структурних перетворень під-

приємств машинобудування передбачає 

здійснення змін у підходах до управління 

підприємством, застосуванням новітніх ме-

тодів та інструментів адаптації підприємств 

до факторів впливу зовнішнього середови-

ща.  В зв’язку з цим особливого значення 

набуває комплексне дослідження та оціню-

вання внутрішніх  резервів підприємства, 

що дозволило  б  виявити  основні    
 

© 2020. D. O. Ziz. Published by Dnipro University of Technology on behalf of Economics bulletin of the Dnipro University of 

Technology. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http: // 

creativecommons.org/licenses/by/4,0/), which permits unrestricted reuse, distribution and reproduction in any medium provided the 

original work is property cited 

ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Economics Bulletin,  2020,  №3176_________________________________________

https://doi.org/10.33271/ebdut/71.176


теоретичні підходи та узагальнити різнома-

нітні концепції управління щодо стійкого 

економічного розвитку. Тому проблема   

формування економічної стійкості підпри-

ємств машинобудування є досить актуаль-

ною, від її вирішення залежить шлях Украї-

ни в напрямку розвитку високотехнологіч-

ної промисловості та побудову нової струк-

тури економіки. 

 Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Аналізу проблем в машинобудуванні 

приділяється увага з боку таких вітчизняних 

науковців як: Гончарова Ю. В. [1], Звягінце-

ва Ю.[2], Ареф’єва О. В., Васьковська Я. 

В.[3], Прохорова Ю. В.[4]. Питанням струк-

турних перетворень підприємств, займались 

такі науковці, як: Бондарчук Л. В. [5], Про-

хорова В. В. [6], Кузьмін О. Є. [7], Луцков 

В. О. [8] та інші. 

Гончаров Ю. В. розглядає підвищення 

потенціалу машинобудівних підприємств 

через побудови ефективної моделі управ-

ління, Звягінцева Ю. удосконалення органі-

заційної структури машинобудівних підпри-

ємства в системі ефективного менеджменту 

персоналу, Прохорова В. В. визначає взає-

мозалежність між елементами структурних 

перетворень будь-якої організаційної струк-

тури управління, Луцков В. О. досліджує 

забезпечення рівня конкурентоспроможнос-

ті національної економіки за рахунок мо-

дернізації структури економічних систем. 

Проте недостатньо розкрито основні підхо-

ди та передумови до оцінювання структур-

них перетворень підприємств машинобуду-

вання як чинника забезпечення економічної 

стійкості. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є формування теоретико-

методичного підходу до оцінювання внут-

рішньої здатності  до структурних перетво-

рень підприємств машинобудування, а та-

кож обґрунтування шляхів поліпшення ста-

ну галузі машинобудування в цілому. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. В сучасних умовах господарювання 

ефективна робота машинобудівних підпри-

ємств неможлива без змін в внутрішніх 

структурних перетвореннях, що є запорукою 

сталого розвитку економіки країни. Струк-

турні перетворення на підприємстві, обу-

мовлені обраною стратегією або її коригу-

ванням в процесі реалізації можуть бути  

частковими, локальними, радикальними. 

Оцінювання внутрішньої здатності до   

структурних перетворень підприємств ма-

шинобудування, зумовлюють часткову або 

всебічну перебудову діяльності підприєм-

ства і, як результат, забезпечують економіч-

ну стійкість. 

Оскільки, машинобудівні підприєм-

ства являються основною ланкою фінансо-

вої системи держави, а їх фінанси виступа-

ють основоположним чинником стабільнос-

ті та сталого розвитку держави, створення 

валового внутрішнього продукту та націо-

нального доходу, визначаючи стан економі-

ки і ефективність суспільного виробництва в 

цілому. Але сучасні машинобудівні підпри-

ємства функціонують в умовах постійно  

мінливого зовнішнього середовища, при 

цьому зовнішнє середовище безперервно 

впливає на їх діяльність. Економічні кризи, 

змінність курсів валют, конкуренти і спожи-

вачі - всі ці та багато інших чинників ство-

рюють умови нестабільності, до яких під-

приємство змушене пристосовуватися, щоб 

мати можливість ефективно функціонувати. 

В цих умовах важливе значення набувають 

проблеми, які пов’язані з економічною стій-

кістю машинобудівних підприємств, а саме 

з їх здатністю ритмічно функціонувати, при-

стосовуватись до умов зовнішнього середо-

вища, вчасно і адекватно реагувати на зміни 

та не допускати його негативного впливу. 

Отже, виникає необхідність оціню-

вання внутрішньої та зовнішньої здатності 

до структурних перетворень при забезпе-

ченні економічної стійкості підприємств 

машинобудування, як чинників забезпечен-

ня їх економічної стійкості (рис. 1).  

Зазначимо, що вплив негативних 

чинників на фінансово-господарську діяль-

ність машинобудівних підприємств призве-

ло до дестабілізації господарських зав’язків 

і координації в технологічних ланцюжках, 

уповільнення темпів зростання інвестицій, а 

також порушення термінів виконання зобо-

в'язань за укладеними договорами, що в кін-

цевому підсумку призвело до погіршення їх 

фінансового стану. Відповідно до методоло-

гії фінансового аналізу фінансовий стан під-

приємства характеризується показниками, 

які розглядаються в динаміці та відобража-
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ють наявність і реалізацію фінансових ре-

сурсів в ході процесу відтворювання з пози-

ції його здатності до структурних перетво-

рень з метою досягнення економічної стій-

кості (внутрішній контур оцінки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Система оцінки економічної стійкості та здатності  

до структурних перетворень підприємств машинобудування 
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ціонування та економічну стійкість маши-

нобудівних підприємств (зовнішній контур 

оцінки). 

Нестабільність зовнішнього середови-

ща дезорганізує фінансову, виробничо-

збутову, техніко-технологічну діяльність 

підприємства, що значною мірою познача-

ється на його розвитку та залежить від наяв-

ного антикризового потенціалу. Підприєм-

ство, яке стійко розвивається, здатне своє-

часно реагувати і протистояти негативному 

впливу внутрішніх та зовнішніх чинників. 

[9] 

Забезпечення економічної стійкості 

підприємства досягається у всіх сферах ді-

яльності підприємства, але таким чином, 

щоб зберегти та покращити економічні по-

казники та збільшити потенціал і конкурен-

тоспроможність. Необхідно організовувати 

процес поставлених завдань підприємством 

і забезпечити їх виконання, що реалізується 

на основі формування оцінки економічної 

стійкості та здатності до структурних пере-

творень підприємств машинобудування. 

В умовах здійснення перетворень еко-

номічних процесів підвищується невизначе-

ність дії складових конкурентного середо-

вища, що обумовлює рухливість підприєм-

ництва щодо вибору галузі реалізації. Саме 

зміна попиту та пропозиції стає передумо-

вою та рушійною силою зміни внутрішніх 

складових та основних функцій управління 

здебільшого на інноваційних засадах. Під-

приємницьке середовище будь-якої країни 

та її економіки є більш динамічним з точки 

зору адаптації до ринкової кон’юнктури за-

для більш повного задоволення потреб спо-

живачів, які постійно змінюються. Разом з 

тим, існують стійкі конкурентні переваги, 

які досить складно скопіювати, тоді конку-

рентоспроможність господарюючого 

суб’єкта триває довше.[10] 

Під системою управління стійким роз-

витком підприємств машинобудування ав-

тором визначено, організаційно-економічні 

й управлінські відносини у виробничо-

господарській діяльності, що виникають для 

досягнення динамічної рівноваги під впли-

вом конкурентного зовнішнього середовища 

й внутрішнього середовища підприємства.  

На думку, О. Квілінського, розвиток 

промислового підприємства в будь-якому 

контексті вимагає порівняння з іншими під-

приємствами та визначення місця підприєм-

ства в навколишньому середовищі. Тобто, 

необхідно оцінити конкурентоспроможність 

промислового підприємства, його здатність 

відповідати умовам сучасного світу. Сьо-

годні світова економіка дедалі більше заво-

йовує свої позиції в інформаційній економі-

ці. Традиційно в інформаційній економіці 

виділяють три основні напрямки: а) вироб-

ництво обладнання та електронного облад-

нання для збору, зберігання, обробки, пере-

дачі та відображення інформації, б) інфор-

маційна діяльність підприємств та організа-

цій у процесі виробництва та реалізації то-

варів та послуг; в) надання послуг зі збору, 

зберігання, обробки, передачі та відобра-

ження інформації [11] 

Для отримання бажаного результату 

від функціонування підприємства на ринку, 

необхідно вивести економічні відносини на 

новий рівень, що відкриває нові можливості 

та горизонти інноваційним методам, знання 

та засобам для досягнення цілей підприєм-

ства та стійкого становища в майбутньому. 

Тому фінансовий потенціал є ключо-

вим фактором, що характеризує ефективну 

ділову діяльність підприємства в поєднанні 

з фінансовими ресурсами, фінансовим капі-

талом та невикористаними фінансовими 

можливостями в сучасних мінливих умовах 

економічної нестабільності. Зростання фі-

нансового потенціалу та його обсяг впливає 

на: стабільність конкурентного середовища, 

як усередині, так і за її межами діяльності 

підприємства; інвестиційну привабливість 

підприємства для зацікавлених сторін; для 

інноваційного розвитку взагалі. [12] 

Головними важелем для реалізації тео-

ретико-методичного підходу щодо оцінки 

економічної стійкості та здатності до струк-

турних перетворень підприємств машино-

будування є визначення можливих напрямів 

і видів структурних перетворень. При їх ви-

значенні слід здійснити наступні заходи: ви-

явити внутрішні резерви економії матеріа-

льно-технічних ресурсів, оцінити можливос-

ті структурних перетворень майнового ком-

плексу, розробити пропозиції з удоскона-

лення системи управління підприємством, 

оцінити можливості залучення джерел зов-

нішнього фінансування для забезпечення 
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поточної діяльності й перспектив розвитку 

підприємств машинобудування. Автором 

розроблено теоретико-методичний підхід 

структурних перетворень підприємств ма-

шинобудування, який наведено на рис.2. 

 
 

 
Рис 2. Теоретико-методичний підхід структурних перетворень підприємств               

машинобудування 
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На першому етапі формується система 

показників оцінки внутрішніх структурних 

перетворень підприємств машинобудування: 

− -у сфері виробництва; 

− у сфері управління запасами; 

− у сфері управління обіговим капіта-

лом; 

− у сфері управління витратами; 

− у сфері управління дебіторською та 

кредиторською заборгованістю; 

− у сфері фінансового управління. 

Завдяки цьому можна порівняти від-

носну важливість показників, які визнача-

ють ефективність використання наявних ре-

сурсів підприємств. Ефективність викорис-

тання фінансових ресурсів полягає у здат-

ності підприємства самостійно розробляти і 

реалізувати фінансову стратегію відповідно 

до цілей загальнокорпоративної стратегії в 

умовах невизначеності та конкурентного 

середовища. Отже, фінансова складова пе-

редбачає оцінку ефективності використання 

фінансових ресурсів.  

 На другому етапі здійснюється   

нормування показників структурних пере-

творень. Фінансові, виробничо-збутові, тех-

ніко-технологічні та кадрові показники ма-

ють різні величини й одиниці вимірювання, 

тому нормування дозволяє привести всі по-

казники до єдиного нормованого значення, 

яке змінюється від 0 до 1. 

 На третьому етапі визначаються 

шляхи досягнення поставлених напрямів 

розвитку підприємства для досягнення еко-

номічної стійкості підприємства. 

Вищевикладений теоретико-мето-

дичний підхід дозволяє підприємствам ма-

шинобудування, здійснювати організаційно-

управлінські перетворення, по-перше, роз-

робляти і реалізовувати проект змін; по-

друге, ефективно управляти змінами за до-

помогою управлінських дій на виявлені   

фактори, що впливають на величину інвес-

тиційної вартості; по-третє, своєчасно 

приймати рішення про необхідність коригу-

вання проекту на основі моніторингу ринко-

вої вартості підприємств машинобудування.  

Оцінка внутрішньої здатності до 

структурних перетворень підприємств ма-

шинобудування, як чинників забезпечення 

їх економічної стійкості проведено на прик-

ладі таких підприємств, як ПАТ «Дніпропе-

тровський агрегатний завод», ВАТ «Мери-

дiан» iм. С. П. Корольова, ПрАТ «Вовчан-

ський агрегатний завод», ПАТ «Київський 

завод «Радар», ПАТ «ДАТА Груп», ПАТ 

«Київський радіозавод», ПАТ «Хартрон», 

які є представниками підприємства маши-

нобудування. 
Слід зазначити, що в 2015 р. на ПАТ 

«Дніпропетровський агрегатний завод», 

ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод», 

«Київський радіозавод», ПАТ «Хартрон» 

спостерігається зменшення обсягу чистого 

доходу від реалізації продукції товарів, ро-

біт та  послуг, тобто знижується привабли-

вість продукції даних підприємств та її кон-

курентоздатність, що, в свою чергу, нега-

тивно впливає на економічну стійкість. В 

2018 р. продовжується негативна тенденція 

щодо чистого доходу від реалізації продук-

ції на ПАТ «Дніпропетровський агрегатний 

завод», ПрАТ «Вовчанський агрегатний за-

вод», а позитивна тенденція щодо збільшен-

ня обсягу чистого доходу спостерігається на 

ПАТ «Хартрон», ПАТ «Київський радіоза-

вод», ВАТ «Меридiан» ім. С. П. Корольова, 

представлені на рис.3. 

Прибуток є ключовою метою функ-

ціонування підприємства незалежно від   

форми власності. Від обсягів одержаного 

прибутку залежить подальший його розви-

ток та рівень економічної стійкості. У су-

часній економічній ситуації підвищення 

прибутку стає першочерговим завданням, 

рішення якого забезпечує відповідний рі-

вень економічної стійкості підприємства. 
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Рис. 3.   Динаміка чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ма-

шинобудівних підприємств у 2014 – 2018 рр., тис.грн. 

 
Чистий фінансовий результат (чистий 

прибуток) використовується для збільшення 

оборотних коштів підприємства, формуван-

ня фондів і резервів, і реінвестицій у вироб-

ництво. На аналізованих підприємствах  

спостерігається нестабільна динаміка чисто-

го прибутку. В 2014 р. збиток мали такі під-

приємства, як ПАТ «Дніпропетровський аг-

регатний завод» та ПАТ «ДАТА Груп», в 

2015 р. підприємства покращують свій фі-

нансовий стан за рахунок прибуткової ді-

яльності, представлено на рис.4. 
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Рис. 4.  Динаміка чистого фінансового результату (чистий прибуток) машинобудівних 

підприємств у 2014–2018 рр., тис. грн. 
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Спостерігається зменшення суми   

чистого прибутку на ПАТ «Дніпропетров-

ський агрегатний завод» (з 15854 тис. грн в 

2014 р. до 481 тис. грн в 2018 р., зниження 

на 97,0%), ПАТ «ДАТА Груп» (з 86640 тис. 

грн в 2015 р. до 17679 тис. грн в 2018 р., 

зниження на 79,6%), ПрАТ «Вовчанський 

агрегатний завод» (з 27865 тис. грн в 2014 р. 

до 11902 тис. грн., зниження на 57,3%), що 

негативно впливає на їх економічну стій-

кість та обумовлює необхідність структур-

них змін на підприємствах.  

Значне зростання суми чистого фі-

нансового результату (чистого прибутку) 

спостерігається на ПАТ «Київський завод 

«Радар» (з 2307 тис. грн в 2015 р. до 208333 

тис. грн в 2018 р., збільшення більш ніж в 9 

р.), ПАТ «Хартрон» (з 6164 тис. грн в 2015 

р. до 13594 тис. грн в 2018 р., збільшення 

більш ніж в 2 р.), ПАТ «Київський радіоза-

вод» (з 10 тис. грн в 2015 р. до 102 тис. грн в 

2018 р., збільшення більш ніж в 10 р.), ВАТ 

«Меридiан» ім. С. П. Корольова (з 1017 тис. 

грн в 2014 р. до 6357 тис. грн в 2018 р.,    

збільшення більш ніж в 6 р.), оцінюється 

позитивно і свідчить про підвищення обся-

гів реалізації продукції, конкурентоспро-

можність підприємства. З метою подальшо-

го підвищення ефективності функціонуван-

ня підприємств необхідно розробити відпо-

відні стратегічні заході щодо структурних 

перетворень на досліджуваних підприєм-

ствах. 

Базою створення і розвитку підпри-

ємства є капітал, який в процесі свого функ-

ціонування створює умови для забезпечення 

інтересів держави, власників і персоналу. 

Власний капітал являє собою майно підпри-

ємства, який сформований за рахунок влас-

них коштів (прибутку і внесків засновників) 

та необхідний для функціонування підпри-

ємства, організації його виробничої і комер-

ційної діяльності, представлена на рис.5.  
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ПАТ «Київський завод «РАДАР»  
 

Рис. 5.  Динаміка власного капіталу машинобудівних підприємств у 2014 – 2018 рр., 

тис. грн. 

 
Слід зазначити, що майже на всіх 

підприємствах продовж 2014–2018 рр. спо-

стерігається збільшення обсягів власного 

капіталу, тобто простежуються позитивні 

тенденції у функціонуванні підприємств, що 

збільшує їх економічну стійкість, зменшує 

небезпеки щодо негативного впливу зов-

нішнього середовища.  

Ресурси підприємства, без яких прак-

тично неможлива діяльність будь-якого під-

приємства – це оборотні активи, які є ресур-

сним потенціалом що призначений для ви-

користання у виробничому процесі, а також 

знаходиться в сфері обігу. Дані активи ви-

магають відшкодування при споживанні, а 

їх використання передбачає отримання еко-
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номічної вигоди в майбутньому та вплива-

ють на економічну стійкість.  

Для здійснення своєї діяльності під-

приємство має у своєму розпорядженні  

певний набор економічних ресурсів, в тому 

числі поточних зобов’язань, які впливають 

на ліквідність та економічну стійкість. Ос-

новні показники діяльності машинобудів-

них підприємств України у 2014–2018 рр., 

представлено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності машинобудівних підприємств України 

у 2014–2018 рр., тис. грн. 
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Оборотні  

активи 

2014 251555 40468 125787 24289 171552 121431 137787 

2015 245314 53811 150710 8464 133466 158311 193034 

2016 277049 56328 145989 14946 100297 229198 193009 

2017 295385 52612 137449 12817 425321 256370 173075 

2018 301052 45447 141241 12404 438867 320066 203294 

Поточні  

зобов’язання 

2014 111522 11453 9469 2547 88471 256654 46652 

2015 116138 17667 13574 4258 39488 208160 95340 

2016 149719 17479 12286 5559 41403 285171 73434 

2017 149719 17787 10647 246640 200745 396651 54061 

2018 197514 15639 18813 900359 188550 412288 92329 

Активи 

2014 449967 583731 435503 74236 306943 1161702 239979 

2015 424904 590633 447317 58304 298564 1181047 505363 

2016 463266 594142 445386 59797 301882 1270173 527632 

2017 470293 595522 443649 63678 626380 1386970 505035 

2018 451988 595099 454465 63874 643784 1456969 531027 

Необоротні 

активи 

2014 198412 543263 60987 19840 135391 1040271 102192 

2015 179590 536822 296607 49840 165098 1022736 312329 

2016 186217 537814 299397 44851 201585 1040975 334623 

2017 174908 542910 306200 50861 201059 1136903 331960 

2018 150936 549652 313224 51047 204917 1130600 327733 

Довго-

строкові  

зобов’язання 

2014 281795 27514 16284 0 62433 684199 625 

2015 238616 27183 4375 0 82955 665633 621 

2016 225488 26481 2809 0 75479 606851 627 

2017 202784 25782 3502 0 82076 594517 1583 

2018 134536 25085 5245 0 87826 628548 4706 

 

За результатами аналізу табл. 1, ба-

чимо, що у 2018 р. відбулося зростання суми 

оборотних активів по всіх підприємствам, 

окрім ВАТ «Меридiан» ім. С. П. Корольова 

та ПАТ «Київський радіозавод». Найбільше 

зростання оборотних активів у 2018 р. вияв-

лено на ПАТ «Хартрон». Отже, спостеріга-

ється активізація виробничо-фінансової ді-

яльності підприємств на більшості аналізо-

ваних підприємств. 

Для вирішення фінансових питань 

багато підприємств залучають внутрішні і 
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зовнішні джерела фінансування. У другому 

випадку у підприємства на певній стадії мо-

жуть виникнути довгострокові і коротко-

строкові зобов'язання. При їх наявності од-

нієї з головних завдань підприємства є своє-

часні повернення боргів, при цьому отрима-

ні кошти не є власністю підприємств, вони 

користується ними до того моменту, коли 

прийде термін їх повернення. Довгострокові 

зобов'язання зменшують економічну стій-

кість підприємств, негативно впливають на 

їх функціонування.  

В 2018 р. порівняно з 2014 р. на ПАТ 

«Дніпропетровський агрегатний завод», 

ВАТ «Меридiан» ім. С. П. Корольова, ПрАТ 

«Вовчанський агрегатний завод» спостеріга-

ється зменшення суми довгострокових зо-

бов’язань, яку використовують в своєї ді-

яльності, а ПАТ «Київський радіозавод» не 

використовує в своїй діяльності довгостро-

кове кредитування (табл. 1), що свідчить про 

зменшення фінансової незалежності підпри-

ємств від зовнішніх кредиторів. В той же час  

на ПАТ «Хартрон» сума довгострокових зо-

бов’язань збільшилась на 40,7%, а на ПАТ 

«Київський завод «Радар» більш ніж в 7 р. 

У 2018 р. на машинобудівних під-

приємствах спостерігається зростання суми 

поточних зобов’язань (табл. 1), це може 

привести до зменшення економічної стій-

кості підприємств та обумовлює необхід-

ність проведення структурних перетворень. 

Дебіторська заборгованість займає 

значну питому вагу в оборотних активах, її 

зростання завжди свідчить про фінансову 

нестабільність і зниження економічної стій-

кості підприємства через брак коштів, спо-

стерігається зменшення оборотності грошо-

вих коштів, що призводить до збільшення 

кредиторської заборгованості перед поста-

чальниками через нестачу коштів. 

Динаміка співвідношення дебітор-

ської та кредиторської заборгованості є од-

нією з ключових характеристик економічної 

стійкості, а також ефективності діяльності 

підприємства. Значне перевищення однієї 

заборгованості над іншою сигналізує про 

негативні тенденції, а саме, про кризове ста-

новище платоспроможності, яке характери-

зується порушенням зобов'язань за укладе-

ними договорами та фінансової дисципліни, 

а також зниження кредитоспроможності. 

Аналізуючи динаміку дебіторської та креди-

торської заборгованості машинобудівних 

підприємств за період 2014–2018 рр. (табл. 

2), можна зробити висновок про негативну 

тенденцію на таких підприємствах, як ПАТ 

«Дніпропетровський агрегатний завод» 

(2018 р.), ВАТ «Меридiан» ім. С. П. Коро-

льова (2015 р.), ПрАТ «Вовчанський агре-

гатний завод» (2015 р, 2018 р.), ПАТ «Київ-

ський радіозавод» (2015 р., 2016 р.), ПАТ 

«ДАТА Груп» (2016 р., 2017 р.), ПАТ «Київ-

ський завод «Радар» (2017 р., 2018 р.), а са-

ме, темпи зростання кредиторської заборго-

ваності перевищували темпи зростання де-

біторської заборгованості, дана тенденція 

свідчить про збільшення ризиків та знижен-

ня економічної стійкості машинобудівних 

підприємств. 

Таблиця 2. 

Кредиторська та дебіторська заборгованість машинобудівних підприємств в 2014–2018 рр. 

 

Підприємства Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАТ «Дніпро-

петровський агре-

гатний завод» 

Кредиторська заборгованість, 

тис. грн 
73447 49519 58524 66789 82802 

Дебіторська заборгованість, 

тис. грн 
63910 52610 77557 97745 82560 

ВАТ «Меридiан» 

ім. С.П. Корольова 

Кредиторська заборгованість, 

тис. грн 
6661 13760 11724 11882 8496 

Дебіторська заборгованість, 

тис. грн 
7592 8743 9717 14021 9727 

ПрАТ «Вовчансь-

кий агрегатний 

завод» 

Кредиторська заборгованість, 

тис. грн 
9108 15351 12177 10518 15532 

Дебіторська заборгованість, 

тис. грн 
22164 24008 21204 19686 18286 
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Продовження табл. 2 

ПАТ «Київський 

радіозавод» 

Кредиторська заборгованість, 

тис. грн 
2143 3179 4904 5068 5124 

Дебіторська заборгованість, 

тис. грн 
3601 2278 3378 6812 6941 

ПАТ «Хартрон» 

Кредиторська заборгованість, 

тис. грн 
20744 33142 31034 161871 121736 

Дебіторська заборгованість, 

тис. грн 
53001 60500 36945 78090 107879 

ПАТ «ДАТА 

Груп» 

Кредиторська заборгованість, 

тис. грн 
234707 108469 138789 253103 350545 

Дебіторська заборгованість, 

тис. грн 
97578 115874 140621 68361 133263 

ПАТ «Київський 

завод «Радар» 

Кредиторська заборгованість, 

тис. грн 
20744 8678 8072 9546 87844 

Дебіторська заборгованість, 

тис. грн 
10678 14975 18204 14421 34779 

 
Слід врахувати, що необхідною ком-

понентою для підтримки відповідного стану 

на машинобудівному підприємстві є його 

економічна стійкість. При цьому найбільш 

значущими факторами з точки зору фінансів 

є джерело фінансування і фінансова ефек-

тивність. Економічна стійкість характеризує 

стан об’єкту по відношенню до зовнішніх 

впливів. Більш стійким є такий стан підпри-

ємства, який, при рівних зовнішніх впливах 

і внутрішніх зрушеннях, схильне до менших 

змін та структурних перетворень.  

Висновки. Аналіз ринку машинобуду-

вання України дозволив визначити струк-

турні перетворення для підприємств маши-

нобудівної галузі. Досліджені основні по-

казники діяльності та розвитку підприємств 

машинобудівного комплексу країни у 2014–

2018 роках свідчать про зростання суми по-

точних зобов’язань, що може привести до 

зменшення економічної стійкості підпри-

ємств та обумовлює необхідність проведен-

ня структурних перетворень. Проведено 

аналіз чистого прибутку, обсяги власного 

капіталу, фінансові результати діяльності 

підприємств машинобудування показав про 

нестабільну фінансову динаміку, яку під-

приємство може покращувати за рахунок 

прибуткової діяльності та визначенні основ-

них резервів до їх економічної стійкості. 

Наведений теоретико-методичний підхід до 

оцінювання внутрішньої здатності до струк-

турних перетворень підприємств машино-

будування, який сприятиме підвищенню 

ефективності господарювання, зростання 

рівня прибутковості та забезпечення конку-

рентоспроможності виробленої продукції. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВНУТРЕННЕЙ  

СПОСОБНОСТИ К СТРУКТУРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ  

МАШИНОСТРОЕНИЯ КАК ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

Д. А. Зиз, аспирант, Национальный авиационный университет 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: ана-

лиза и сравнения, синтеза и теоретического обобщения – для формирования теоретико-

методического подхода к оценке внутренней способности к структурным преобразованиям 

предприятий машиностроения; группировки, экономико-статистического, системного и 

сравнительного анализа – для проведения анализа финансовых результатов деятельности 

предприятий машиностроения, их динамики, состава и структуры; графического анализа – 

для наглядного отображения полученных результатов исследования. 

Результаты. Проанализированы основные структурные преобразования для предприя-

тий машиностроительной отрасли Украины. Исследованы основные показатели деятельно-

сти и развития предприятий машиностроительного комплекса страны в 2014–2018 годах. 

Проведен анализ чистой прибыли, объемов собственного капитала, финансовые результаты 

деятельности предприятий машиностроения и определены резервы в их экономической 

устойчивости. 
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Новизна. Сформулирована система оценки экономической устойчивости и способно-

сти к структурным преобразованиям предприятий машиностроения. Определено влияние 

негативных факторов на финансово-хозяйственную деятельность машиностроительных 

предприятий, которые приводят к дестабилизации хозяйственных завязок. Разработан теоре-

тико-методический подход к оценке внутренней способности к структурным преобразовани-

ям предприятий машиностроения. 

Практическая значимость. Заключается в возможности применения разработанных и 

предоставленных предложений по оценке внутренней способности к структурным преобра-

зованиям машиностроительных предприятий с целью повышения эффективности их хозяй-

ствования, рост уровня доходности и обеспечения конкурентоспособности производимой 

продукции. Полученные выводы и результаты исследования, методические рекомендации 

будут способствовать эффективному функционированию предприятий машиностроения на 

мировых рынках. 

Ключевые слова: предприятия машиностроения, финансовые показатели, оценка, 

структурные преобразования, теоретико-методический подход, внешняя среда, экономиче-

ская устойчивость. 

 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO EVALUATION OF  

INTERNAL ADAPTABILITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES TO  

STRUCTURAL TRANSFORMATIONS AS AN ECONOMIC STABILITY FACTORS 

D. O. Ziz, Post-graduate student, National Aviation University 

 

Methods. The results are obtained through the use of methods: analysis and comparison, syn-

thesis and theoretical generalization – to form a theoretical and methodological approach to as-

sessing the internal capacity for structural transformations of machine-building enterprises; group-

ing, systems analysis – to draw the conclusions of the study; economic-statistical, system and com-

parative analysis – to analyze the financial results of machine-building enterprises, their dynamics, 

composition and structure; graphical analysis - to visualize the results of the study. 

Results. The main structural transformations for the enterprises of machine-building branch 

of Ukraine are analyzed. The main indicators of activity and development of enterprises of the ma-

chine-building complex of the country in 2014–2018 are investigated. The net profit, volumes of 

their own capital, financial results of activity of the enterprises of machine-building enterprises is 

analized, and reserves to their economic stability are defined. 

Novelty. The system of assessment of economic stability and adaptability to structural trans-

formations of machine-building enterprises is formulated. There has been determined the influence 

of negative factors on the financial and economic activity of machine-building enterprises which 

lead to destabilization of economic ties. A theoretical and methodological approach to assessing the 

internal capacity for structural transformations of machine-building enterprises has been developed. 

Practical value. It is possible to apply the developed suggestions for assessing the internal 

adaptability for structural transformations of machine-building enterprises, in order to increase the 

efficiency of their management, increase profitability and ensure the competitiveness of products. 

The obtained conclusions and results of the research, the given methodical recommendations will 

promote effective functioning of the machine-building enterprises in the world markets. 

Keywords: machine-building enterprises, financial indicators, estimation, structural transfor-

mations, theoretical and methodical approach, external environment, economic stability. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ               

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

О. Г. Вагонова, д. е. н., професор, НТУ «Дніпрвська політехніка», vagonova@nmu.org.ua, 

orcid.org/0000-0001-6553-7771, 
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Є. В. Терехов, к. е. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», terehoff@t-online.de, 

orcid.org/0000-0002-4816-6072 

          

Методологія дослідження. Результати  отримані за рахунок застосування методів: ста-

тистичного – при дослідженні емпіричних показників, що характеризують рівень інноваційної 

активності промислових підприємств; порівняння – при співставленні рівнів фінансового за-

безпечення інноваційної діяльності в Україні та світі; наукового узагальнення та систематиза-

ції – при визначенні доцільних напрямів розвитку інноваційної діяльності промислових під-

приємств.   

Результати. Проаналізовано сучасний стан інноваційної активності промислових під-

приємств в Україні. Надана характеристика умовам інноваційної діяльності на промислових 

підприємствах. Обґрунтовано, що в сучасному ринковому середовищі діяльності промислових 

підприємств впровадження інновацій є засобом забезпечення їх конкурентоспроможності та 

досягнення ефективності виробництва. Оцінено закордонний досвід розробки інновацій у про-

мисловому секторі. Визначено найбільш актуальні напрями інноваційної активності промис-

лових підприємств, серед яких найбільш важливими є вдосконалення технології виготовлення 

продукції та поліпшення її функціональних властивостей.  

          Новизна. Запропоновано методичні основи обґрунтування доцільного напряму удоско-

налення моделі інноваційного розвитку промислового підприємства. Визначено фактори  

інноваційної активності промислового підприємства.  

           Практична значущість.  Встановлено, що перехід на інноваційну модель розвитку 

промислового підприємства необхідно здійснювати на основі змін в управлінні внутрішнім 

середовищем підприємств, відповідно до чого у статті подано рекомендації стосовно органі-

заційних перетворень, що позитивно впливатимуть на інноваційний потенціал відповідного 

суб’єкта господарювання.  

          Ключові слова: інноваційна активність, промислове підприємство, вид інновацій, ефек-

тивність, виробництво, ринок, конкурентоспроможність.   

 
         

Постановка проблеми. Промисловість 

в Україні є ключовим сектором економіки,  

темпи розвитку якого визначають динаміку 

процесів, пов’язаних з трансформацією еко-

номічних систем в цілому. Завдяки продукції 

промисловості підвищується ефективність 

суспільного виробництва, створюється най-

більше робочих місць та, відповідно, зростає 

економічний потенціал регіонів. Проте слід 

відзначити, що збереження конкурентоспро-

можності вітчизняної промисловості є мож-

ливим лише за побудови її інноваційної мо-

делі розвитку. Натомість, нині спостеріга-

ється низький рівень інноваційної активності 

промислових підприємств в Україні (не         

більше 17% підприємств систематично впро-

ваджують інновації), що актуалізує необхід-

ність подальшої оцінки можливостей зрос-

тання інноваційного потенціалу промисло-

вого виробництва.  
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Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Проблеми впровадження інновацій 

нині займають чільне місце серед публікацій, 

присвячених проблемам розвитку промисло-

вого сектору України. Слід зазначити, що 

впро-вадження інновацій у промисловості, 

як правило, пов’язане з суттєвими витратами, 

великим ризиком неповернення коштів, що 

об’єктивно  зменшує можливості відповід-

них підприємств стосовно реалізації іннова-

ційних заходів та проектів. Проте багато до-

слідників вбачають саме в розробці іннова-

цій єдиний шлях модернізації та підвищення 

ефективності  промислового виробництва.  

У роботі [1] зазначається, що вирі-

шення проблем інвестиційного забезпечення 

інноваційної діяльності підприємств полягає 

у першу чергу в обґрунтуванні теоретико-ме-

тодичних підходів для збільшення обсягів 

притоку інвестицій. Постійні зміни іннова-

ційної активності промислових підприємств 

України, спричинені фінансово-економіч-

ними кризами початку XXI ст., вимагають 

подальших досліджень у цьому напрямі. 

А. О. Касич, К. О. Канунікова [2] вказу-

ють, що інноваційна діяльність промислових 

підприємств вже давно стала головною умо-

вою їх конкурентоспроможності та вимагає 

системного управління. Дослідники наголо-

шують на важливості визначення чинників, 

які призводять до зниження рівня інновацій-

ної активності вітчизняних промислових під-

приємств.  

Амоша О. І., Саломатiна Л. М. зазнача-

ють важливість виявлення особливостей 

інноваційного  розвитку  промислових під-

приємств у регіонах України, розкриття про-

блем розробки інновацій  і визначення напря-

мів їх вирішення [3]. 

Таким чином, дослідження проблем 

оцінки рівня інноваційної  активності про-

мислових підприємств та чинників її підви-

щення становлять важливий напрям науко-

вих досліджень, скерованих на забезпечення 

зростання інноваційного потенціалу вітчиз-

няної промисловості. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної роботи є визначення сучасного стану 

інноваційної активності промислових під-

приємств та чинників, що сприяють підви-

щенню її рівня, обґрунтування засад пере-

ходу промислового підприємства на іннова-

ційну модель розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Загальні тенденції розвитку ринко-

вих економічних систем свідчать, що най-

ефективнішою є діяльність суб’єктів госпо-

дарювання, котрі обирають саме інноваційну 

модель розвитку. Для успішного господарю-

вання в сучасних економічних умовах, для 

зміцнення позицій підприємства на ринку   

важливо постійно удосконалювати існуючі 

товари, технології виробництва, методи їх 

реалізації, впроваджувати технічні нововве-

дення, розробляти нові товари й виводити їх 

на ринок.   

Підприємство, яке спирається на інно-

вації, змушене  як удосконалювати  вироб-

ничу базу (матеріально-технічне забезпе-

чення, структуру збутової мережі, систему 

руху товарів)  так і перебудовувати організа-

ційну структуру управління для пошуків 

стратегічних шляхів зростання конкуренто-

спроможності. На цій основі розширюються 

адаптаційні можливості підприємства до ди-

наміки середовища ринку.  Напрямок (роз-

робка) інноваційного розвитку повинен від-

повідати як внутрішньому так і зовнішньому 

середовищу, що зумовлений ринком (ринко-

вим можливостям та загрозам) із врахуван-

ням темпів розвитку науково-технічного 

прогресу і спричинений змінами мікро- і ма-

кросередовища.  

Для промислового підприємства техно-

логічні та продуктові інновації, що мають 

найбільший вплив на його сталий економіч-

ний розвиток, можна  розділити на такі ос-

новні категорії:  

         –  інновації, пов’язані зі способом виго-

товлення продукту; 

– зі зміною характеристик продукту; 

– зі зміною асортименту продукції. 

До інновацій першого типу відносять, 

наприклад, заміну і модернізацію облад-

нання, використання нової сировини. До 

інновацій другого типу слід віднести надання 

нових функцій продукту, збільшення терміну 

зберігання, підвищення корисності та ін. 

Інновації третього типу пов’язані зі зміною 

асортименту продукції. В асортиментному 

ряді продукції підприємства має бути при-
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сутніми 75–85% продукції, яка забезпечує 

найбільший дохід. Інші 15–25% – продукція, 

життєвий цикл якої закінчується або лише 

починається. 

Крім технологічних та продуктових 

інновацій розрізняють ринкові інновації 

(пов’язані зі створенням нових ринків збуту), 

освоєння нових джерел постачань сировини 

та матеріалів (маркетингова інновація) та 

зміна структури управління підприємством.  

Інноваційну активність виробників ви-

значають такі групи факторів [1]: 

1. Зовнішні загальноекономічні чин-

ники (політичні, правові чинники, тенденції 

інноваційної діяльності в державі, розвиток 

інноваційної інфраструктури тощо), які від-

бивають вплив макросередовища. 

2. Зовнішні регіональні фактори (част-

ка регіону в інноваційної діяльності держави, 

обсяг і структура інноваційних інвестицій ре-

гіону, його інноваційна інфраструктура, під-

тримка інновацій регіональними органами 

влади, інвестиційна привабливість регіону 

тощо). 

3. Внутрішні фактори (галузева прина-

лежність підприємств, наявність пільг і дер-

жавної підтримки, матеріальних, фінансо-

вих, інформаційних та трудових ресурсів, фі-

нансовий стан і результати діяльності вироб-

ника тощо). 

Перші дві групи факторів визначають 

загальні умови інноваційної діяльності на   

рівні країни, регіону та галузі, інтенсивність 

процесів з розробки інновацій на  рівні зов-

нішнього середовища діяльності. До зовніш-

нього середовища розробки інновацій під-

приємство може лише підлаштовуватися,  

розробляючи стратегію своєї інноваційної ді-

яльності. Натомість у підприємства є можли-

вість створювати управлінське середовища 

для позитивного впливу на внутрішні чин-

ники інноваційної діяльності. До найважли-

віших внутрішніх чинників  слід відносити: 

– інноваційна стратегія; 

– інноваційним менеджмент; 

– інноваційна культура; 

– стиль управління; 

– участь працівників  в  інноваційному 

процесі; 

         – розвиток кваліфікації та компетент-

ностей працівників. 

Водночас, до стримуючих чинників 

інноваційної активності промислових під-

приємств слід віднести недостатню мотива-

цію співробітників до участі в інноваційних 

процесах, особливо за рахунок матеріальної 

мотивації,  нестача коштів на інноваційні   

розробки та технічну модернізацію вироб-

ництва,  неготовність керівництва йти на ри-

зик, пов'язаний з розробками інновацій, труд-

нощі з комерціоналізацією результатів інно-

ваційних розробок, відсутність позитивного 

досвіду впровадження інновацій, низький 

платоспроможний попит на інноваційну про-

дукцію, недосконалість методик оцінки пот-

реби підприємства у здійсненні інноваційних 

розробок, незрілість інноваційної інфра-

структури тощо.  

У дослідженні [3]  зазначається, що для 

виготовлення сучасної високотехнологічної 

продукції необхідно здійснити технічне пе-

реоснащення підприємств, оскільки спрацьо-

ваність основних фондів у галузях промисло-

вості дорівнює 65–75%, а машин і устатку-

вання, обчислювальної техніки і вимірюваль-

них приладів є набагато вищою і в деяких ви-

падках сягає 85–90%.  

Названі чинники тісно пов’язані між 

собою та формують інноваційну активність 

суб’єктів господарювання. Зовнішнє середо-

вище може як обмежувати, так і сприяти 

інноваційному розвитку. Інноваційну актив-

ність промислових підприємств країни (або 

регіону) можуть відображати наступні  по-

казники: 

1) питома вага підприємств, що впро-

ваджують інновації; 

2) питома вага реалізованої інновацій-

ної продукції в обсязі промислової продукції; 

3) кількість освоєних інноваційних ви-

дів продукції; 

4) кількість впроваджених нових тех-

нологічних процесів (у т. ч. маловідходних та 

ресурсозберігаючих); 

5) зміна рівня матеріаломісткості та 

енергомісткості продукції; 

6) зміна екологічної безпеки продукції 

впродовж етапів її життєвого циклу; 

7) питома вага витрат на маркетингові 

інновації у структурі витрат на реалізацію 

продукції; 
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8) питома вага працівників, що прохо-

дили підвищення кваліфікації за напрямом 

інноваційної діяльності підприємства.  

Водночас,  слід зауважити, що стійкість 

економічної системи будь-якого виду час від 

часу порушується, особливо у випадку несу-

місності внутрішніх і зовнішніх її факторів. 

Однією із головних внутрішніх сфер, що 

стримує інноваційний розвиток галузі, вва-

жається слабкий технологічний розвиток ви-

робництва. 

На практиці відбувається зниження ін-

вестиційної активності промислових підпри-

ємств з року в рік. Так, наприклад, частка     

кількості інноваційно активних промислових 

підприємств у 2017 році становила 16,2%, на-

томість у 2019 році – 13,8% (в ЄС цей показ-

ник становить 49%) [4]. Це означає, що віт-

чизняні промислові підприємства є вразли-

вими перед ринковими змінами, особливо 

враховуючи те, що розробка інновацій потре-

бує систематичних заходів з розробки новов-

ведень та їх комерціоналізації. Якщо подиви-

тися структуру інноваційної діяльності про-

мислових підприємств у 2019 році, то приб-

лизно однакову вагу займають процеси впро-

вадження інноваційних видів продукції (2148 

од.) та впровадження нових технологічних 

процесів (2318 од.) [5].  

Динаміку зміни кількості інноваційно 

активних підприємств в Україні відображено 

на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Кількість інноваційно активних промислових підприємств в Україні 

(2010–2018 рр.) , од [6] 

 

Виходячи з рис. 1, можна зробити ви-

сновок, що впродовж останніх років в Укра-

їні спостерігається суттєве зниження абсо-

лютної кількості інноваційно активних про-

мислових підприємств, що частково можна 

пояснити тим, що частина території країни з 

промисловим виробництвом стала непідкон-

трольною Україні та, в цілому, погіршенням 

кон’юнктурної складової ринку промислової 

продукції. У загальному обсязі реалізованої 

продукції промислових підприємств частка 

інноваційної продукції у 2019 році становила 

лише 1,3% [7]. Така ситуація вкрай негативно 

впливає на її конкурентоспроможність та  

можливість в подальшому впроваджувати 

інновації, виготовляти більш технологічно 

складні види продукції. Наразі стають затре-

буваними екологічність виробів промисло-

вості, її функціональність та можливість ви-

користання в автоматизованих виробничих 

процесах. Продукція промисловості повинна 

характеризуватись економічністю виготов-

лення, низькою ресурсомісткістю та високим 

рівнем доданої вартості. Занадто повільне 

оновлення продукції промислових підпри-

ємств, затягування життєвого циклу продук-

ції на етапі розробки та випробувань створює 

загрози для її реалізації на глобалізованих 

ринках, що характеризуються динамічністю 

процесів.  

Інноваційна активність промислових 

підприємств в Україні напряму залежить від 

результатів їх господарської діяльності, адже 

найбільшим джерелом фінансування іннова-

цій на промислових підприємствах є їх власні 

кошти (рис. 2).  
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Рис. 2. Витрати на інновації за джерелами фінансування промислових підприємств в 

Україні у 2018 р. 

 

На противагу цьому, підхід щодо орга-

нізації фінансування інноваційної діяльності, 

що орієнтований на багато джерел, забезпе-

чує швидке і ефективне впровадження інно-

вацій та їх комерціалізацію, можливість роз-

поділити фінансові ризики між багатьма   

учасниками.  

Необхідно зазначити, що ускладнення 

умов ведення бізнесу, загострення конкурен-

ції на ринках промислової продукції обмежу-

ють можливості підприємств самостійно фі-

нансувати інноваційні розробки. У цьому ас-

пекті є важливим підвищувати частку витрат 

на наукові дослідження у складі ВВП за ра-

хунок держбюджету, місцевих бюджетів, 

грантів, зовнішніх інвестицій, адже цей по-

казник безпосередньо визначає вартість 

інноваційної продукції у складі ВВП наступ-

ного періоду.  

Емпірично виявлено високу та стійку 

залежність технологічного рівня розвитку 

країни від наукоємності ВВП. Показник роз-

раховується як відношення витрат на наукові 

дослідження до обсягу ВВП. Так при зна-

ченні цього показника 0,4–0,5% наука вико-

нує соціально-культурну функцію; 0,6–0,9% 

– підтримує сформований технологічний по-

тенціал; при значенні вище 0,9% – забезпечує 

економічний розвиток суспільства [8]  

Наприклад, у Німеччині у 2017 році ви-

трачено 3,02% ВВП на наукові дослідження, 

у середньому по ЄС  – 2,03%. У цьому ж році 

цей показник в Україні становив лише 0,45% 

[9], що свідчить про відсутність передумов 

до структурних змін в економіці у бік засну-

вання технологічно більш складних вироб-

ництв.  У цілому по Європейському союзу 

показник наукоємності ВВП збільшився з 

1,77% у 2000 р. до історично найбільших 

2,06% від ВВП у 2017 р.  

Бюджетне фінансування інноваційної 

діяльності в Україні спрямовується перева-

жно державою на проведення НДДКР. У 

2018 році 92,6 % від загального обсягу фінан-

сування припадало на НДДКР, 5,34 % – на 

маркетинг та рекламу, і лише 1,09 % – на  

придбання машин, обладнання  та програм-

ного забезпечення [3].  

Для зміни моделі фінансування та ре-

сурсного забезпечення інноваційних розро-

бок у промисловості, необхідно посилювати 

зв’язок між наукою, бізнесом та державою. 

Фірми мають ставати інноваторами, отриму-

ючи доступ до державного наукового потен-

ціалу. Тобто промислові підприємства по-

винні ініціювати інноваційні процеси, а дер-

жавні науково-дослідні установи виконувати 

цільові дослідження на замовлення виробни-

чого сектору, з розподілом витрат між під-

приємствами та державним фінансуванням. 

Не останню роль в підвищенні інноваційного 

потенціалу промислових підприємств могло 

б бути запровадження пільгового оподатку-

вання фінансових результатів, отриманих від 
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88,2%

Державний 
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реалізації інноваційної продукції протягом 

відповідного податкового періоду.  

Серед найважливіших напрямів іннова-

ційного розвитку промислових підприємств 

слід визначити подальше удосконалення 

продукції в аспекті  інтеграції до її характе-

ристик сучасних цифрових технологій, 

пов’язаних з експлуатацією виробів. Розши-

рення асортименту виробів з різним співвід-

ношенням ціна-якість також сприятиме     

охопленню більш широких верств спожива-

чів. Важливим є зміна пріоритетів розвитку 

промислового виробництва на користь тих 

галузей, які здатні створювати високотехно-

логічну продукцію та  відходять від сировин-

ної моделі розвитку національної економіки. 

Інноваційна політика підприємства повинна 

враховувати особливості тієї галузі, до якої 

воно належить, намагатися забезпечити   

ефективне використання наявних ресурсів, 

будувати партнерські відносини з усіма по-

тенційними стейкхолдерами інноваційного 

процесу. При цьому, при прийнятті управлін-

ських рішень важливим є визначення ефектів 

від впровадження інновацій за напрямами їх 

формування (економічні, технологічні, соці-

альні, екологічні). Серед перспективних на-

прямів підвищення інноваційного потенці-

алу промислового підприємства слід відзна-

чити необхідність розвитку командних мето-

дів роботи серед персоналу, підвищувати 

кваліфікацію тих працівників, діяльність 

яких пов’язана з інноваційними розробками.  

Промислові підприємства повинні бути 

готові до зміни напрямів своєї діяльності, ди-

версифікації створюваної продукції та по-

шуку нових ринків збуту. Кожен з цих напря-

мів розвитку підприємства у ринковому сере-

довищі передбачає інноваційне забезпечення 

запланованих змін.  

Висновки. Промислові підприємства в 

Україні є основними суб’єктами ринкової 

економіки, від конкурентоспроможності 

яких залежить конкурентоспроможність на-

ціональної економіки в цілому. Тому впро-

вадження інновацій на промислових підпри-

ємствах слід розглядати як постійний процес, 

скерований на створення продукції та органі-

зації процесів виробництва, що є більш     

ефективними, ніж їх існуючі аналоги у рин-

ковому середовищі. Проте найбільша частка 

інновацій у промисловому секторі  України є 

новими тільки на рівні підприємства, на га-

лузевому рівні зберігається високий рівень 

інертності технологічних та організаційних 

перетворень. Встановлено, що низький рі-

вень інноваційної активності вітчизняних 

промислових підприємств зумовлюється ни-

зьким рівнем інноваційної культури, недо-

статнім фінансовим забезпеченням розробок, 

відсутністю тісної взаємодії між усіма заці-

кавленими сторонами інноваційного процесу 

на рівні держава, регіон та бізнес-середо-

вище. Задля активізації інноваційної актив-

ності промислових підприємств необхідно 

більш точно  оцінювати  ефекти  від  впро-

вадження інновацій, підвищувати рівень дер-

жавної підтримки інноваційних розробок, 

розвивати систему управління інноваціями 

на підприємстві за рахунок підвищення кад-

рового забезпечення інноваційної діяльності.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 

А. Г. Вагонова, д. э. н., профессор, НТУ «Днепровская политехника», 

С. В. Госалова, аспирант, НТУ «Днепровская политехника», 

Е. В. Терехов, к. э. н., доцент, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. Результаты получены  за счет применения методов: ста-

тистического – при исследовании эмпирических показателей, характеризующих уровень ин-

новационной активности промышленных предприятий; сравнения – при сопоставлении уров-

ней финансового обеспечения инновационной деятельности в Украине и за рубежом; научного 

обобщения и систематизации – при определении целесообразных направлений развития ин-

новационной деятельности промышленных предприятий.  

Результаты.  Проанализировано современное состояние инновационной активности 

промышленных предприятий в Украине. Дана характеристика условиям инновационной дея-

тельности на промышленных предприятиях. Обосновано, что в современной рыночной среде 

деятельности промышленных предприятий внедрение инноваций является средством обеспе-

чения их конкурентоспособности и достижения эффективности производства. Оценен зару-

бежный опыт разработки инноваций в промышленном секторе. Определены наиболее акту-

альные направления инновационной активности промышленных предприятий, среди которых 

наиболее важными являются совершенствование технологии изготовления продукции и улуч-

шение ее функциональных свойств. 

Новизна. Предложены методические основы обоснования целесообразного направления 

совершенствования модели инновационного развития промышленного предприятия. Опреде-

лены факторы инновационной активности промышленного предприятия. 

Практическая значимость. Установлено, что переход на инновационную модель раз-

вития промышленного предприятия необходимо осуществлять на основе изменений в управ-

лении его внутренней средой, в соответствии с чем в статье даны рекомендации относительно 

организационных преобразований, которые положительно влияют на инновационный потен-

циал соответствующего субъекта хозяйствования. 

Ключевые слова: инновационная активность, промышленное предприятие, вид иннова-

ций, эффективность, производство, рынок, конкурентоспособность. 
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CURRENT STATE OF INNOVATIVE ACTIVITY AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF 

UKRAINE 

O. H. Vagonova, D.E., Professor, Dnipro University of Technology, 

S. V. Gosalova, Post-graduate student,  Dnipro University of Technology, 

E. V. Terekhov, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Dnipro University of Technology 
 

Methods. The results are obtained through the use of methods: statistical – in the depiction of 

empirical indicators that characterize the level of innovation activity of industrial enterprises; 

comparison – when comparing the level of financial support for innovation in Ukraine and abroad; 

scientific generalization and systematization – in determining the appropriate areas of innovation of 

industrial enterprises. 

Results. The current state of innovative activity of industrial enterprises in Ukraine is 

determined. The characteristic of conditions of innovative activity at the industrial enterprises is 

given. It is substantiated that in the modern market environment of industrial enterprises the 

introduction of innovations is a means of ensuring their competitiveness and achieving production 

efficiency. Foreign experience in developing innovations in the industrial sector is evaluated. The 

most relevant areas of innovation activity of industrial enterprises are identified, among which the 

most important are the improvement of manufacturing technology and improvement of its functional 

properties. 

Novelty. The methodical bases of substantiating the expedient direction of improvement of 

model of innovative development of the industrial enterprise are represented. The factors of 

innovative activity of an industrial enterprise are determined. 

Practical value. It is established that the transition to an innovative model of industrial 

enterprise development should be carried out on the basis of changes in the management of the 

internal environment of enterprises, according to which recommendations are given concerning 

organizational transformations that will positively affect the innovation potential of a business entity. 

Keywords: innovation activity, industrial enterprise, type of innovations, efficiency, 

production, market, competitiveness. 
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ІМПЕРАТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ: ФОРМУВАННЯ ТА                                        

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ  

 

О. М. Вовк, к. е. н., доцент, Національний авіаційний університет, economy.nau@gmail.com, 

orcid.org/0000 -0002-1680-1959 

 

Методологія дослідження. Науковими засадами дослідження є загальнонаукові теорії 

та визнані концепції управління економічними системами, статистична інформація, практичні 

аспекти модернізації підприємств в умовах інноваційної економіки. Застосовуючи методи іс-

торико-логічного узагальнення та діалектичний метод автором досліджено основні теорії ім-

перативізму та розвитку в філософських та економічних науках. Методи аналізу та синтезу 

дозволили розкрити основні положення авторського трактування сутності економічних імпе-

ративів, процесу їх формування та імплементації в економічних системах.  Використання ме-

тодів статистичного і трендового аналізу дозволило виявити тенденції та фактори формування 

закономірностей інноваційного розвитку національної економіки та виокремити умови імпле-

ментації модернізаційних імперативів на вітчизняних підприємствах.  

Результати. На основі проведених досліджень було сформовано авторський підхід до 

визначення сутності економічних імперативів, їх спрямованості в умовах інноваційної еконо-

міки. Це дозволило розкрити процес формування й імплементації імперативів модернізації 

підприємства, визначивши основні етапи та їх зміст, а також сформулювати окремі завдання 

методологічного забезпечення інноваційного розвитку підприємства. 

Новизна. Набуло подальшого розвитку трактування поняття «економічні імперативи» 

через концептуальні вимоги й норми, що є обов’язковими для досягнення поставлених цілей 

прибутковості й розвитку з урахування соціальних, безпекових та екологічних умов модерні-

зації підприємства, що на відміну від існуючих орієнтує наукові дослідження на інновацій-

ність функціонування та динамізм розвитку. Крім того, розкрито авторське бачення процесу 

формування й імплементації модернізаційних імперативів підприємства, який складається з 

шести основних етапів: економічне та наукове обґрунтування системи принципів та цілей мо-

дернізації; формування множини стратегій та проєктів; формування сприятливого середовища 

модернізації та базових імперативів у діяльності підприємства; формування модернізаційних 

імперативів підприємства; апробація та впровадження  модернізаційних імперативів підпри-

ємства; імплементація модернізаційних імперативів.   

Практична значущість. Імперативи модернізації підприємств формують  наукові та 

правові засади системного та комплексного регулювання модернізаційних змін і сприяння 

інноваційному розвитку. 

Ключові слова: модернізація, імперативи, підприємство, інноваційний розвиток, форму-

вання, імплементація. 

 

Постановка проблеми. Сучасні зако-

номірності та детермінанти  інноваційного 

розвитку економічних систем, базуючись на 

інноваційних засадах та цифровізованих тех-

нологіях управління активами підприємств, 

формують новітні виклики щодо актуалізації 

модернізаційних процесів в сферах техніко-

технологічного оновлення, управління         

ресурсними й інформаційними потоками, на-

рощуванні інтелектуальних можливостей та 

економічного потенціалу. Доступність інно-

вацій, інформації, проблематика збалансова-

ності та узгодженості  технологій із можли-

востями HR-системи, корпоративної та соці-

альної пріоритетності в господарюванні під-

приємств створюють запити на формалізацію  
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базових соціально-економічних імперативів 

модернізації економічних систем всіх рівнів 

регулювання. Дослідження методичних за-

сад та практики формування ключових імпе-

ративів модернізації підприємств  дозволить 

сформувати авторські положення системи 

імперативів розвитку теорії модернізації еко-

номічних систем 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Фундаментальні засади сутності поняття 

«імператив» було закладено у філософських 

дослідженнях І. Канта (1788 р.) [1]. В сучас-

них економічних наукових публікаціях щодо 

імперативів  економічного  розвитку  необ-

хідно відмітити публікації К. Карабелі [2], В. 

Гейця [3–4], О. Амоші [5], О. Ареф’євої [6], 
Н. Стукало [7], І. Тимків [8], С. Тульчинської 

[9], О. Швиданенко [10]. Теорії модернізації 

економічних систем закладено в наукових 

концепціях кейсіанства, інституціалізації, ін-

новаційній парадигмі економічного розвитку 

[11–15]. Проте методологічні засади регулю-

вання модернізаційних процесів на підпри-

ємствах і економіко-правові основи їх імпле-

ментацій в практику господарювання потре-

бують подальшого наукового пошуку і об-

ґрунтування основних положень. 

Формулювання мети статті. Метою 

дослідження є формування метологічних за-

сад формування й імплементації  соціально-

економічних імперативів модернізації під-

приємств. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження.  Основоположник  теорії  імперати-

візму з філософської точки зору І. Канта ви-

значає поняття «імперативу», як об´єктив-

ного примусу до належної поведінки і здій-

снення дій визначеного (заданого) виду (ка-

тегоричного  чи гіпотетичного) [1]. На  сьо-

годні більшість публікацій у філософських 

науках «імператив» розглядають як беззапе-

речність морально-етичних принципів та їх  

формалізація в наказовості, категоричності 

та необхідності норм і законів. Термін «імпе-

ратив» походить від лат. «imperatius» – влад-

ний, наказовий; вимога, наказ, закон., при 

цьому словник української мови дає визна-

чення «імеративу» як беззастережна, катего-

рична вимога; веління, наказ [16].  

Економічні наукові дослідження роз-

глядають імперативізм з різних точок зору: 

як необхідна умова  досягнення цілей; ін-

струментарій цілеформування та впливу на 

об’єкт; формалізація контролюючої функції 

управління;  економічне вираження основ і 

формування господарських принципів діяль-

ності на основі базових суспільних норм і за-

конів. [2, 10]. На основі сучасних трактувань 

сформульовано наступне бачення сутності 

економічних імперативів: це концептуальні 

вимоги і норми, що є обов’язковими для до-

сягнення поставлених цілей прибутковості й 

розвитку з врахування соціальних, безпеко-

вих і екологічних умов. Імперативи базу-

ються на системі принципів функціонування 

економічної системи,  формуються  законо-

мірностями і цілями розвитку цієї системи. 

Імперативи стають вимірювальними та набу-

вають економічних  властивостей  суб’єкт-

ності за умови нормативно-законодавчого за-

кріплення та суспільного визнання, що з ча-

сом переходить у економічні закони стійкого 

розвитку та апробовані концепції економіч-

ної науки. 

Досліджуючи імперативи модерніза-

ційних змін в економічних наукових, варто 

відмітити відмінність трактувань на різних 

рівнях управління. Так, модернізація підпри-

ємств досить часто обмежується технологіч-

ним оновленням наявних засобів виробниц-

тва; регіоналістика розглядає модернізаційні 

імперативи з точки зору системи принципів 

структурної перебудови: на національному 

та глобальному рівнях модернізація прирів-

нюється до інноваційного розвитку, який ре-

гламентований в законодавчій та інституцій-

ній системах. На наш думку, такий поділ 

сформувався відповідно до цілей функціону-

вання і маштабів розвитку зазначених еконо-

мічних систем. Проте на рівні підприємства 

не достатньо здійснювати лише технологічне 

оновлення, ремонт чи заміну основних засо-

бів чи інших активів. В сучасних умовах і 

диспропорціях (викликаних інтенсивністю 

інноваційних розробок, інформаційністю та 

цифровізацією, інтелектуалізацією персо-

налу) підприємства повинні вчасно впровад-

жувати науково-технічні та управлінські 

інновацій, комерціалізувати інтелектуальні 

ресурси та конкурентні переваги. Отже, мо-

дернізація підприємств має здійснюватися на 

засадах системності та різноспрямованості, 

що розкриває множинність і унікальність 
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властивостей економічних ресурсів та цілей 

розвитку потенціалу. Так, на думку В. М. 

Гейця та його колег «найбільш сприятливою 

для модернізації економіки на сьогодні вва-

жається концепція «множини модернів», яка 

затверджує різноманіття національних   про-

ектів модернізації та можливість застосу-

вання різних траєкторій переходу до сучас-

ного суспільства» [3, с. 14–15]. Ґрунтуючись 

на принципах системності та синергічності, 

управління підприємствами має забезпечу-

вати  врахування цілей не  лише  економіч-

ності й прибутковості, а й соціальної відпові-

дальності, енергоефективності та екологіч-

ності. 

Формування системи модернізаційних 

імперативів підприємства проходить ряд ета-

пів: від дослідження закономірностей функ-

ціонування і запитів середовища до конт-

ролю за виконанням поставлених цілей 

(рис.1). На кожному етапі встановлення імпе-

ративів модернізаційних змін на підприємс-

тві необхідно сформувати систему функцій 

та  інструментарію проміжних управлінських 

дій, що підпорядковують меті інноваційного 

й ефективного розвитку. 

Забезпечення комплексності та синер-

гічності системи імперативів модернізації 

підприємств передбачає складний процес, 

що пов'язаний із вирішенням наступних ме-

тодологічних завдань:  

1) формалізацією запитів та очікувань 

стейкхолдерів і орієнтація на їх задоволення 

2) виявленням та ідентифікацією як уже 

визнаних так і новосформованих імперати-

вів; 

3) проведення аналізу суперечностей, 

неузгодженості, неповноти інформації, дос-

тупності технологій, безпековості, якості та 

екологічності новостворених модернізацій-

них імперативів;  

4) теоретичному і практичному обґрун-

туванні доцільності запровадження нових ім-

перативів;  

5) моделюванням системи імперативів;  

6) створення механізму управлінням 

імперативами модернізації підприємства; 

Умови імплементації імперативів  мо-

дернізації підприємства впливають на фор-

мування засад інноваційного розвитку: 

−  інституцій регулювання діяльності й 

подальшого розвитку інституцій в окремій 

галузі чи множині підприємств, 

−  модернізаційного потенціалу підпри-

ємства, механізму виявлення і залучення 

інноваційно-інвестиційних ресурсів та аку-

мульованих резервів для інвестування у мо-

дернізаційні зміни; 

−  запитів суспільства на нові продукти, 

що провокує пошук нових технологій вироб-

ництва; 

−  нових підходів до визначення ринко-

вого та технологічного зношення, що визна-

чає напрями модернізації, яке виступає 

обов’язковою передумовою збереження ді-

яльності підприємства; 

−  нотифікації міжнародного права у   

вітчизняних нормативних актах, які вимага-

ють впровадження досягнень енергозбере-

ження, охорони  праці персоналу та навко-

лишнього середовища. 

Якщо розглядати форми та методи  ін-

вестування у формування інноваційних тех-

нологій та модернізацію на підприємствах 

України, то бачимо зниження міжнародного 

інноваційного співробітництва (рис.2), що 

негативно впливає на якість модернізацій-

ного процесу і відображає неефективність ім-

плементації задекларованих інноваційних 

імперативів в стратегіях національного роз-

витку [16–18].  Так, обсяги інвестування у 

інноваційне оновлення підприємств за період 

2000–2019 рр. збільшились з 1074,5 млн. грн 

до 10185,1 млн. грн. Крім того, у відсотко-

вому розподілі інвестицій: з 2000 року ба-

чимо нарощування частки інвестиційних ви-

трат на придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення з 61,1% до 71,6% 

в 2019 році., тому можемо констатувати пріо-

ритетність технологічної модернізації. Отже, 

на сьогоднішній день можемо відмітити     

низькі темпи інноваційного розвитку (що не 

прискорюються навіть зі  зростанням  кіль-

кості start-up проєктів), та технологічну спря-

мованість, що не відповідає деклараціям на-

ціонального рівня.   
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Рис 1. Етапи та елементи процесу формування й імплементації імперативів модернізації 

підприємства  

Джерело: розроблено автором 

І етап: економічне та наукове обґрунтування системи принципів та цілей модернізації: 

спирається на загальнонаукові методи; враховувє принципи функціонування суб’єктів та 

об’єкту модернізації; містить положення загальновизнаних, доведених наукових теорій. 

ІІ етап: формуванні множини стратегій та проєктів:  

аналіз нормативно-правової бази діяльності підприємства; формування стратегічного 

портфелю модернізації; встановлення критеріїв оцінювання досягнення цілей модернізації 

за сферами управління: економічні, екологічні, енергоефективні, конкурентні, соціальні; 

прогнозування структурних змін, що відбудуться під впливом інноваційного розвитку ок-

ремих підприємств. 

ІІІ етап: формування сприятливого середовища модернізації та базових імперативів у ді-

яльності підприємства: 

визначення кола стейкхолдерів та встановлення їх ключових запитів до діяльності й моде-

рнізації підприємства; пошук форм та методів створення конкурентних переваг; визна-

чення безпекових, ресурсних та екологічних меж, які оптимізують баланс ресурсозабезпе-

чення та ефективності; встановлення взаємодій підприємства з контролюючими та регу-

люючими інституціями щодо сертифікації, ліцензування, оподаткування та ін. процесів 

нормативно-правових відносин;  формування системи оцінювання оптимальності ресурсо-

забезпечення, комунікацій та інтелектуальності з витратами на модернізацію. 

ІV етап: формування модернізаційних імперативів підприємства: 

визначаються потенційні можливості модернізації в сферах технологій виробництва това-

рів і послуг, інтелектуалізації та розвитку HR-системи, інфрмаційно-цифрової активності, 

маркетингово-логістичної діяльності, організаційної й управлінської трансформації, кор-

поративної й соціальної відповідальності; формується множина цілей модернізації, що об-

межуються ресурсами та нормативами; формується множина ексклюзивних модернізацій-

них змін та методичних підходів/інструментів щодо забезпечення ефективності модерніза-

ції підприємства. 

V етап: апробація та впровадження  модернізаційних імперативів підприємства: 

прогнозування сценаріїв реалізації системи стратегічних цілей та інноваційних проєктів; 

оцінювання потенціального доходу та соціально-економічних наслідків; формування стій-

ких форм та методів подальшого застосування креативних підходів до управління модерні-

заційним процесом, корегування і формалізація авторських підходів в процесі їх застосу-

вання.  

VІ етап: імплементація модернізаційних імперативів: 

на основі довготривалої практики застосування інноваційних методів управління модерні-

заційним процесом на підприємстві та сформованих статистичних трендах формуються за-

кономірності модернізації економічних систем; тенденції і диспропорції, що виникають 

при впровадженні інноваційних методів регулювання модернізаційних змін, трансформу-

ються в галузеві, регіональні чи національні принципи; визнані закономірності та прин-

ципи закріплюються в нормативних та методологічних засадах регулювання модернізації 

економічних систем; формується система наукових та правових імперативів модернізації в 

межах нової парадигми. 
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Висновки. Дослідження наукових та 

прикладних здобутків у сфері управління ім-

перативами модернізації підприємств дозво-

лило сформулювати авторське трактування 

економічних імперативів, що розглядаються  

як концептуальні вимоги і норми, що є 

обов’язковими для досягнення поставлених 

цілей прибутковості й розвитку з врахування 

соціальних, безпекових і екологічних умов.  

Процес  формування    й    імплементації    мо-

дернізаційних імперативів підприємства, на 

думку автора, складається з шести основних 

етапів: економічне та наукове обґрунтування 

системи принципів та цілей модернізації;   

формування множини стратегій та проєктів; 

формування сприятливого  середовища  мо-

дернізації та базових імперативів; форму-

вання модернізаційних імперативів; апроба-

ція та впровадження  модернізаційних імпе-

ративів підприємства; імплементація модер-

нізаційних імперативів. Практика інновацій-

ної діяльності щодо запровадження техноло-

гій та оновлення систем підприємств в Укра-

їні свідчить про зростання частки технічної 

модернізації та недостатнє виконання форма-

лізованих на законодавчому рівні імперативів 

інноваційного характеру. Тому подальші дос-

лідження необхідно спрямовувати на пошук 

результативних методологічних та приклад-

них положень системного та комплексного 

регулювання модернізаційних змін і спри-

яння інноваційному розвитку підприємств. 
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ИМПЕРАТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ: ФОРМИРОВАНИЕ  

И ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ 

О. Н. Вовк, к. э. н., доцент, Национальный авиационный университет 

 

Методология исследования. Научным базисом исследования являются общенаучные 

теории и признанные концепции управления экономическими системами, статистическая ин-

формация, практические аспекты модернизации предприятий в условиях инновационной эко-

номики. Применяя методы историко-логического обобщения и диалектический метод, автор 

исследовала основные теории императивизма и развития в философских, экономических 

науках. Методы анализа и синтеза позволили раскрыть основные положения авторского виде-

ния сущности экономических императивов, процесса их формирования и имплементации в 

экономических системах. Использование методов статистического и трендового анализа поз-

волило выявить тенденции и факторы формирования закономерностей инновационного раз-

вития национальной экономики и выделить условия имплементации модернизационных им-

перативов на отечественных предприятиях. 

Результаты. На основе проведенных исследований был сформирован авторский подход 

к определению сущности экономических императивов, их направленности в условиях инно-

вационной экономики. Это позволило описать процесс формирования и имплементации им-

перативов модернизации предприятия, определив основные этапы и их содержание, что в 

дальнейшем позволило сформулировать отдельные задачи методологического обеспечения 

инновационного развития предприятия. 

Новизна. Дальнейшее развитие получило трактование понятия «экономические импера-

тивы» через концептуальные требования и нормы, которые являются обязательными для до-

стижения поставленных целей прибыльности и развития с учетом социальных, безопасност-

ных и экологических условий модернизации предприятия, что в отличие от существующих, 
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ориентирует научные исследования на инновационность функционирования и динамизм раз-

вития экономических систем. Кроме того, раскрыто авторское видение процесса формирова-

ния и имплементации модернизационных императивов предприятия, который, состоит из ше-

сти основных этапов: экономическое и научное обоснование системы принципов и целей мо-

дернизации; формирование множества стратегий и проектов; формирование благоприятной 

среды модернизации и базовых императивов в деятельности предприятия; формирование мо-

дернизационных императивов предприятия; апробация и внедрение модернизационных импе-

ративов предприятия; имплементация модернизационных императивов. 

Практическая значимость. Императивы модернизации предприятий формируют науч-

ные и правовые основы системного и комплексного регулирования модернизационных изме-

нений и содействия инновационному развитию. 

Ключевые слова: модернизация, императивы, предприятие, инновационное развитие, 

формирование, имплементация. 

 

IMPERATIVES OF ENTERPRISE MODERNIZATION: FORMATION  

AND IMPLEMENTATION 

O. N. Vovk, Ph. D (Econ.), Associate Professor, National Aviation University 

 

Methods. General scientific theories and universally recognized concepts of economic systems 

management, as well as statistical information, practical aspects of enterprise modernization in 

innovative economy make the scientific basis of the research. Applying the methods of historical and 

logical generalization and the dialectical method, the author investigated the basic theories of 

imperativism and development in philosophy and economics. The methods of analysis and synthesis 

made it possible to reveal the main provisions of the author's vision of the essence of economic 

imperatives, the process of their formation and implementation in economic systems. The use of 

methods of statistical and trend analysis made it possible to identify trends and factors in the formation 

of patterns of innovative development of the national economy and to highlight the conditions for the 

implementation of modernization imperatives in domestic enterprises. 

Results. On the basis of the research, the author's approach to defining the essence of economic 

imperatives and their orientation in an innovative economy was formed. This made it possible to 

describe the process of formation and implementation of the imperatives of enterprise modernization, 

defining the main stages and their content, which later made it possible to formulate individual tasks 

of methodological support for the innovative development of the enterprise. 

Novelty. The interpretation of the concept of «economic imperatives» received its further 

development through conceptual requirements and norms that are mandatory to achieve the goals of 

profitability and development, taking into account the social, safety and environmental conditions of 

modernization of the enterprise, which, in contrast to the existing ones, focuses scientific research on 

innovativeness of functioning and dynamism of development of economic systems. In addition, there 

is revealed the author’s understanding of the process of formation and implementation of the 

modernization imperatives of the enterprise, which consists of six main stages: economic and 

scientific substantiation of the system of principles and goals of modernization; formation of many 

strategies and projects; formation of favorable environment for modernization and basic imperatives 

in the activities of the enterprise; formation of modernization imperatives of the enterprise; 

approbation and implementation of modernization imperatives of the enterprise; implementation of 

modernization imperatives. 

Practical value. The imperatives of enterprise modernization form the scientific and legal 

foundations of the systemic and comprehensive regulation of modernization changes and the 

promotion of innovative development. 

Keywords: modernization, imperatives, enterprise, innovative development, formation, 

implementation. 
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КРЕАТИВНІ СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНІ ПЛАТФОРМИ МОДЕЛЮВАННЯ   

СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  

 

Я. В. Юхман, старший викладач, Національний університет «Львівська політехніка», 

aryna2003@gmail.com, orcid.org/0000-0003-3535-731X 

Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування наступних 

методів: аналізу та синтезу – для дослідження проблеми креативних стратегічно-

орієнтованих платформ моделювання сучасної системи управління підприємствами; еконо-

міко-математичне моделювання – для визначення тенденцій рівня зміни коефіцієнта адап-

тивності платформи моделювання системи управління за поліноміальною функцією.  
Результати. У статті визначено, що реалізацію креативних стратегічно-орієнтованих пла-

тформ моделювання сучасних систем управління можна здійснювати через систему формування 

фінансових політик, розробку програм, розрахунок їх ресурсного забезпечення. Розробка та 

впровадження заходів фінансової політики дозволяє обрати з усього різноманіття механізмів і 

методів досягнення поставлених цілей найбільш оптимальні, більш чітко визначити єдину кон-

цепцію розвитку підприємств в довгостроковій і короткостроковій перспективах. Розробка про-

грам реалізації креативних стратегічно-орієнтованих платформ моделювання сучасних систем 

управління передбачає створення планового документа, що включає комплекс заходів, пов'яза-

них з ресурсами, виконавцями і строками планованих робіт та містить вихідні дані для форму-

вання бюджетів. Продемонстровано, що за допомогою впровадження креативних стратегічно-

орієнтованих платформ моделювання сучасних систем управління підприємствами можна    

сформувати фінансово-управлінську стратегію, яка дозволить досягти поставлених цілей, до-

могтися переваги над конкурентами, підвищити ринкову вартість підприємства. Згідно з алго-

ритмом формування креативних стратегічно-орієнтованих платформ моделювання сучасних  

систем управління на підприємство мають вплив макросередовище, мікросередовище та безпо-

середнє оточення.  

Новизна. В статті запропоновано блок-схему методичного підходу до розробки креатив-

них стратегічно-орієнтованих платформ моделювання сучасної системи управління підприєм-

ствами та алгоритм формування креативних стратегічно-орієнтованих платформ моделювання 

сучасної системи управління підприємствами для формування креативних стратегічно-

орієнтованих платформ моделювання сучасних систем управління, що дозволить корегувати  

систему згідно зі змінами зовнішнього та внутрішнього середовища, знизити ризик втрат діяль-

ності підприємства. 

Практична значущість. Аналіз показників впливу визначених факторів на діяльність 

підприємства дозволяє сформувати варіанти можливих управлінських стратегій, провести їх 

рейтингову оцінку (виявити  ресурсні  можливості, знайти  фінансовий  потенціал  підприємства 

тощо) та обрати відповідну стратегію, розроблену з урахуванням потенційних можливостей під-

приємства, яка повинна коригуватися і бути гнучкою залежно від ситуації з метою  отримання  

найбільш  позитивного результату.  

Ключові слова: управлінське рішення, стратегічно-орієнтована платформа, система 

управління, ефективність управління, вплив, підприємство. 

 

Постановка проблеми. Підприєм-

ствам необхідно постійно пристосовувати-

ся та швидко реагувати на потенційні за-

грози зовнішнього та внутрішнього сере-

довища. Тому виникає стратегічно-

орієнтована  об’єктивна  необхідність ви-

значення тенденцій їх розвитку та перс-

пективних   фінансових   можливостей.  На  
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вирішення таких питань і спрямовано кре-

ативні стратегічно-орієнтовані платформи 

моделювання сучасних систем управління 

підприємствами. Для ефективної розробки 

креативної стратегічно-орієнтованої плат-

форми моделювання сучасних систем уп-

равління підприємствами має важливе зна-

чення фінансовий аналіз підприємства з 

допомогою якого здійснюється контроль 

за ходом виробничих процесів, належним 

узгодженням руху матеріальних і фінансо-

вих ресурсів, виявляються недоліки, які 

слід усунути; визначаються вихідні дані 

для обґрунтування поточних і стратегічних 

рішень з урахуванням фактичного стану 

ресурсів, фінансових можливостей і пе-

редбачуваних результатів; забезпечується 

вибір оптимальних варіантів планових   

завдань та їх реалізації з точки зору перед-

бачуваних витрат і доходів. В даний час 

кожен господарюючий суб'єкт незалежно 

від виду основної діяльності і форми влас-

ності підприємства повинен реально оці-

нювати як власний фінансовий стан, так і 

фінансовий стан потенційних партнерів і 

контрагентів. Кожен власник не повинен 

нехтувати потенційними можливостями 

збільшення прибутку підприємства, які 

можна виявити тільки за умови своєчасно-

го і об'єктивного аналізу фінансового ста-

ну підприємства.  

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Питаннями моделювання сучасних си-

стем управління підприємствами займались 

вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: Бранхам 

М. [1], Давенпорт Т. [2–4], Джонсон Г. [7], 

Роу В. [9], Ротвелл Р. [10], Згуровський М. 

[12–13] та інші. Але аналіз робіт свідчить про 

те, що визначені питання потребують по-

дальших досліджень. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є визначення креативних страте-

гічно-орієнтованих платформ моделювання 

сучасних систем управління підприємства-

ми.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Креативні стратегічно-орієнтовані 

платформи моделювання сучасних систем 

управління визначають найважливіші показ-

ники, пропорції та темпи розширеного від-

творення, реалізації головних цілей підпри-

ємства. Перспективне планування включає 

розробку стратегії управління підприєм-

ствами і прогнозування його фінансової дія-

льності. Креативно-орієнована стратегія 

справляє суттєвий вплив на загальну еконо-

мічну стратегію підприємства. Також перед 

визначеною стратегією ставляться завдання  

визначення способів проведення успішної 

стратегії та використання фінансових мож-

ливостей; визначення перспективних фінан-

сових взаємовідносин із суб'єктами господа-

рювання, бюджетом, банками та іншими фі-

нансовими інститутами; фінансове забезпе-

чення операційної та інвестиційної діяль-

ності на перспективу; вивчення економічних 

та фінансових можливостей імовірних кон-

курентів, розробка та здійснення заходів 

щодо забезпечення фінансової стійкості;  

розробка способів виходу із кризового стану 

та методів управління за умов кризового 

стану підприємств. 

Охоплюючи всі форми стратегічно-

орієнтованої діяльності підприємства, а са-

ме: оптимізацію основних та оборотних  

коштів, формування та розподіл прибутку, 

грошові розрахунки та інвестиційну політи-

ку, фінансова стратегія досліджує об'єктивні 

економічні закономірності ринкових відно-

син, розробляє форми та способи виживання 

й розвитку за нових умов. Фінансова страте-

гія включає в себе методи і практику фор-

мування фінансових ресурсів, їх планування 

та забезпечення фінансової стійкості під-

приємства. Всебічно враховуючи фінансово-

креативні можливості підприємств, об'єкти-

вно оцінюючи характер зовнішніх та внут-

рішніх факторів, фінансова стратегія забез-

печує відповідність фінансово-економічних 

можливостей підприємства умовам, які 

склалися на ринку [3, 5–8]. 

На початковому етапі креативні стра-

тегічно-орієнтовані платформи моделюван-

ня сучасних систем управління можуть бути 

сформульовані тільки як головна фінансова 

ціль. Головною фінансовою метою є досяг-

нення і підтримку рівня «збалансованого 

зростання» підприємства, тобто максималь-

ного рівня приросту обсягу продажів в зада-

ному діапазоні фінансових ризиків. Страте-

гічна діагностика потенціалу підприємств 

дозволяє прийняти обґрунтовані стратегічні 

рішення. Оцінка потенціалу підприємств та 

ситуації на ринку дозволяє визначити конк-
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ретні стратегічні цілі та завдання. 

Реалізацію креативних стратегічно-

орієнтованих платформ моделювання су-

часних систем управління можна здійсню-

вати через систему формування фінансо-

вих політик, розробку програм, розрахунок 

ресурсного забезпечення програм (бюдже-

ти). Розробка та впровадження заходів фі-

нансової політики дозволяє вибрати з 

усього різноманіття механізмів і методів 

досягнення поставлених цілей найбільш 

оптимальні, більш чітко визначити єдину 

концепцію розвитку підприємств в довго-

строковій і короткостроковій перспективі. 

Розробка програм реалізації креативних 

стратегічно-орієнтованих платформ моде-

лювання сучасних систем управління пе-

редбачає створення планового документа, 

що включає комплекс заходів, пов'язаних з 

ресурсами, виконавцями і строками плано-

ваних робіт і містить вихідні дані для фор-

мування бюджетів. Об'єктом системи кон-

тролю виконання креативно-орієнтованої 

стратегії є рівень реалізації стратегічних 

фінансових цілей. Безперервний контроль 

виконання визначеної стратегії дозволяє 

виробляти коригувальні заходи в процесі її 

реалізації. На етапі реалізації креативних 

стратегічно-орієнтованих платформ моде-

лювання сучасних систем управління під-

приємства (рис.1, 2) концентрують увагу на 

тому, як зміни будуть сприйняті, які сили 

чинитимуть опір, який стиль поведінки тре-

ба вибрати. Звичайно, опір необхідно змен-

шити до мінімуму або усунути незалежно 

від типу, єства і змісту зміни. Дійсність для 

багатьох підприємств така, що вони не дося-

гають оптимального поєднання структури, 

культури, навичок, необхідних для успішної 

діяльності. Структура підприємства багато в 

чому визначає його здатність реагувати на 

стратегічні зміни систем управління. У ви-

падку якщо підприємство має дуже жорстку 

організаційну структуру, вона може стати 

перешкодою на шляху гнучкого пристосу-

вання до нових реальних умов, гальмувати 

процес інновацій і перешкоджати творчому 

підходу до рішення нових проблем і задач. 

В основному менеджери прагнуть уникнути 

структурних змін в реалізації креативних 

стратегічно-орієнтованих платформ моде-

лювання сучасних систем управління, які 

звичайно супроводжуються плутаниною, 

незадоволеністю з боку персоналу. В ре-

зультаті реорганізація відкладається на мак-

симально тривалий період. 

Системи управління сприяють або за-

важають реалізації стратегії. З одного боку, 

на підприємствах, де процвітає бюрократи-

чний стиль управління, навіть самі несклад-

ні рішення і витрати персоналу нижніх рів-

нів повинні бути схвалені менеджером 

більш високої ланки. Якщо людина протя-

гом довгого часу працює в структурі такого 

типу, навряд чи вона захоче узяти на себе 

додаткову відповідальність та ініціативу. В 

цих умовах захистом від нових проблем і 

відповідальність будуть одговори, що це не 

входить в круг посадових обов'язків. З дру-

гого боку, відсутність системи і документа-

ція може призвести до дублювання вже ви-

конаної роботи або втрати інформації, якщо 

працівник звільняється або переходить на 

інше місце роботи усередині підприємства 

[6–7]. 

Управлінська культура може бути зна-

чною рушійною силою. Проте не слід забу-

вати, що управлінська культура підприєм-

ства виникла як результат традицій, що ма-

ють тривалу історію, і не може бути змінена 

в одну мить. Проблеми можуть виникнути, 

якщо управлінська культура увійде до супе-

речності з антикризовою стратегією підпри-

ємства. 

Для різних підприємств характерний 

свій стиль управління. Він може добре впи-

суватися в стратегію підприємства, а може і 

увійти до суперечності з нею. У ряді випад-

ків переважання одного стилю може привес-

ти до проблем. Вважається, що автократич-

ний стиль може бути корисний тільки в си-

туаціях, що вимагають негайного усунення 

опору, при проведенні дуже важливих змін. 

Навички і наявні ресурси також значно 

впливають на результативність антикризової 

стратегії, оскільки їх правильне використо-

вування має вирішальне значення для ус-

пішної діяльності підприємства. 
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Стратегічна мета діяльності підприємства

Етап 1 Постановка головної цілі

Етап 2 Вибір сучасних систем управління підприємствами

Етап 3 Формування креативних стратегічно-орієнтованих 

платформ моделювання сучасної системи управління

Етап 4 Формування стратегічних альтернатив

Етап 5 Вибір платформ моделювання сучасної системи 

управління підприємством

Етап 6 Система розробки та реалізації платформ, 

розрахунок ресурсного забезпечення програм 

Етап 7 Контроль виконання креативних стратегічно-

орієнтованих платформ моделювання сучасної системи 

управління підприємствами

Блок 2

Реалізація

креативних 

стратегічно-

орієнтованих 

платформ 

моделювання 

сучасної 

системи 

управління

Блок 1

Формування

креативних 

стратегічно-

орієнтованих 

платформ 

моделювання 

сучасної 

системи 

управління

 

Рис. 1. Блок-схема методичного підходу до розробки креативних стратегічно-

орієнтованих платформ моделювання сучасної системи управління підприємствами 
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Підприємство в максимальному ступе-

ні повинно мобілізувати ресурси й розподі-

лити їх так, щоб отримати найбільший 

ефект. Механізм використовування креа-

тивних стратегічно-орієнтованих платформ 

моделювання сучасних систем управління 

підприємства приводить їх у відповідність із 

здійснюваною антикризовою стратегією. До 

функціональних підрозділів, що здійснюють 

керівництво рухом ресурсів усередині під-

приємства, повинні бути доведені нові зада-

чі. При цьому необхідно провести відповід-

ну підготовчу роботу, щоб усунути опір з їх 

сторони і переконати в необхідності ефекти-

вної участі в здійсненні нової стратегії уп-

равління. 

На цьому етапі менеджери можуть по-

рівняти те, що потрібно для реалізації креа-

тивно-орієнтованої стратегії, із тим, що під-

приємство має на даний момент. Порівнюю-

чи бажане із дійсним, менеджери можуть 

використовувати бальну систему оцінки  

розбіжностей. При проведенні порів-

няльного аналізу важливо виділити саме ті 

моменти, які можуть корінним чином впли-

нути на успіх підприємства. 

На стадії реалізації креативних страте-

гічно-орієнтованих платформ моделювання 

сучасних систем управління вище керівниц-

тво може переглянути план здійснення нової 

стратегії, якщо цього вимагають знову ви-

никаючі обставини. Останнім етапом креа-

тивного моделювання стратегічного управ-

ління є оцінка і контроль виконання страте-

гії. Він направлений на з'ясування того, 

якою мірою реалізація стратегії приводить 

до досягнення цілей підприємства. 

Реалізація етапів з розробки креа-

тивних стратегічно-орієнтованих платформ 

моделювання сучасних систем управління, а 

також її доопрацювання та коригування, 

отримання інформації про сьогодення і 

побудова прогнозів щодо майбутнього 

здійснюються за допомогою спеціальних 

методів управлінської стратегії, тобто спо-

собів досягнення її цілей і завдань, спря-

мованих на формування і розподіл фінан-

сових ресурсів, забезпечення фінансової 

безпеки та підвищення якості фінансової 

діяльності. 

Всебічно враховуючи фінансові мож-

ливості підприємств, об'єктивно оцінюючи 

характер внутрішніх і зовнішніх факторів, 

управлінська стратегія забезпечує відпо-

відність фінансово-економічних можли-

востей підприємства умовам, які склалися 

на ринку товарів, робіт і послуг.  Розгля-

немо значення поліномінального тренду в 

Excel – функції Тенденція та розрахуємо 

значення за допомогою стандартної функції 

Excel (функція 1): 

 

= Тенденція (відомі_знач_у; відо-

мі_знач_х; нові_знач_х; константа)           (1) 

 

–  відомі значення_y – обов'язковий ар-

гумент. Залежний масив або інтервал даних. 

Підставимо коефіцієнти адаптивності плат-

форми моделювання системи управління та 

орієнтованості на період до 2019 року; 

–  відомі значення_x – обов'язковий ар-

гумент. Незалежний масив або інтервал да-

них. Це номери періодів для кожного виді-

леного коефіцієнту адаптивності платформи 

моделювання системи управління та орієн-

тованості; 

–  нові значення х – обов’язковий ар-

гумент. Точка даних, для якої передбачаєть-

ся значення. Відзначимо значення до 2019 

року, для розрахунку значення коефіцієнта 

адаптивності платформи моделювання сис-

теми управління та орієнтованості.  

Константа – це логічне значення, яке 

вказує, чи вимагається, щоб константа b до-

рівнювала 1. 

Рівняння для поліномінальної функції 

Тенденція має наступний вигляд (функція 

2): 

 

y = mx+b.   (2) 

 

де y і x – середні значення вибірок 

СРЗНАЧ (відомі значення x) і СРЗНАЧ (ві-

домі значення y); 

b і m – константа. 

За поліномінальною функцією Тенде-

нція в EXEL розрахуємо дані коефіцієнта 

адаптивності платформи моделювання сис-

теми управління до 2019 року та занесемо 

до таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Поліноміальна функція Тенденція адаптивності платформи моделювання системи уп-

равління підприємства, 2011–2019 рр.  

 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 R2 

Коефіцієнт адап-

тивності плат-

форми моделю-

вання системи 

управління 

0
,0

5
 

0
,0

4
 

0
,0

1
 

0
,0

5
 

0
,0

4
2
 

0
,0

4
0
 

0
,0

3
9
 

0
,0

3
9
 

0
,0

3
8
 

R
2
=

0
,0

2
6
3
 

  

За даними таблиці 1 коефіцієнт адап-

тивності платформи моделювання системи 

управління до 2014 року мав коливання да-

них, та не відповідав нормі 0,2–0,5. З 2014 

року цей коефіцієнт знижується протягом 5 

років (до 2019 року). У 2019 році дорівню-

вав 0,038, в порівнянні з 2014 роком змен-

шиться на 76%. З кожним роком коефіцієнт 

буде зменшуватись на 1% від попереднього 

року. Підприємство у 2019 році зможе пога-

сити лише 3%  термінових зобов’язань пе-

ред своїми кредиторами. 

Розглянемо зміни коефіцієнта адапти-

вності платформи моделювання системи уп-

равління за поліноміальною функцією Тен-

денція на рис.3. 

 

 

 

 

Рис. 3. Тенденція рівня зміни коефіцієнта адаптивності платформи моделювання сис-

теми управління за поліноміальною функцією 

  

З рис. 3 видно, що коефіцієнт адап-

тивності платформи моделювання системи 

управління з 2011 року до 2015 року має 

коливання, але з 2015 року до 2019 року за 

прогнозом буде незначно зменшуватися. 

Рівняння за поліноміальною функцією  

Тенденція для підприємства має наступний 

вигляд:  

у=0,0003х2-0,0031х+0,0444, де 

R2=0,0163. 

Розрахуємо за поліноміальною   

функцією Тенденція коефіцієнти орієнто-

ваності та креативності платформи моде-

лювання системи управління підприємства 

та занесемо дані до  таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Поліноміальна функція Тенденція коефіцієнтів орієнтованості та креативності плат-

форми моделювання системи управління до 2019 року 

Показ-

ники 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 R2 

К ор. 25,69 23,84 14,51 38,72 21,23 23,60 24,17 24,35 24,43 0,0032 

К кр. 34,38 51,2 19,84 32,11 40,11 37,05 36,33 36,09 36,00 0,0163 

 

За даними таблиці 2 видно, що кое-

фіцієнт орієнтованості та креативності пла-

тформи моделювання системи управління з 

2011 року до 2014 року мав коливання. За 

поліноміальною функцією коефіцієнт орієн-

тованості та креативності платформи моде-

лювання системи управління зменшиться у 

2015 року в порівнянні з 2014 роком на 54% 

і з цього року коефіцієнт почне незначно 

збільшуватися до 2019 року. У 2019 року 

буде становити 24,43. 

Розглянемо рис.4 коефіцієнтів орієн-

тованості та креативності платформи моде-

лювання системи управління функцією Тен-

денція для підприємства до 2019 року. 

 

ТЕНДЕНЦИЯ оборотності коефіцієнтів ділової активності ТОВ 

"ФОРМАТ МЕДІА" до 2019 року
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Рис.4. Тенденція зміни рівня коефіцієнтів орієнтованості та креативності платформи 

моделювання системи управління за поліноміальною функцією Тенденція 

 

З рис.4 видно, що коефіцієнт орієнто-

ваності найвище значення мав у 2014 році, а 

найменше у 2013 році. З 2014 року коефіці-

єнт заборгованості до 2019 року незначно 

зростає. Рівняння за поліноміальною функ-

цією Тенденція для коефіцієнту орієнтова-

ності заборгованості на підприємстві має 

наступний вигляд: у=0,0573х2-

0,5844х+23,397, де R2=0,0032. 

Коефіцієнт креативності платформи 

моделювання системи управління найвище 

значення мав у 2012 році, а найменше у 2013 

році. З 2013 року до 2015 року відбулося 

значне збільшення цього показника. З 2015 

року до 2019 року коефіцієнт незначно    

збільшується. Рівняння за поліноміальною 

функцією Тенденція для коефіцієнту має 

наступний вигляд: у=0,1672х2-

1,687х+39,043, де R2=0,163.  

Висновки. За допомогою впроваджен-

ня креативних стратегічно-орієнтованих 

платформ моделювання сучасних систем 

управління підприємствами можна сформу-

вати фінансово-управлінську стратегію, яка 

дозволить досягти поставлених цілей, домо-

гтися переваги перед конкурентами, підви-

щити ринкову вартість підприємства. 

Згідно з алгоритмом формування креа-

тивних стратегічно-орієнтованих платформ 

моделювання сучасних систем управління 

на підприємство мають вплив макросередо-

вище, мікросередовище та безпосереднє 

оточення. Проаналізувавши показники 

впливу визначених факторів на підприєм-
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ство,  необхідно сформувати варіанти мож-

ливих управлінських стратегій,  провести  їх 

рейтингову  оцінку (виявити  ресурсні  мож-

ливості, знайти  фінансовий  потенціал  під-

приємства). Після  цього  обрати  відповідну    

стратегію, розроблену з урахуванням фінан-

сових можливостей підприємства. У ході 

реалізації стратегія повинна  коригуватися  і  

бути  гнучкою  залежно  від  ситуації  з  ме-

тою  отримання  найбільш  позитивного ре-

зультату. Обов`язково повинні контролюва-

тися всі етапи реалізації стратегії,  особливо  

в  умовах  кризи  та  постійної  нестачі  фі-

нансових  ресурсів.   

Формування креативних стратегічно-

орієнтованих платформ моделювання су-

часних систем управління дозволить коре-

гувати систему  згідно  зі  змінами  зовніш-

нього  та  внутрішнього  середовища,  зни-

зити  ризик втрат фінансової діяльності під-

приємства. Ступінь ефективності реалізації 

управлінської стратегії залежить від прави-

льності її розробки, повноти обліку і оцінки 

факторів, що впливають на підприємство. 
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КРЕАТИВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПЛАТФОРМЫ         

МОДЕЛИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Я. В. Юхман, старший преподаватель, Национальный университет «Львовская                  

политехника» 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения следующих 

методов: анализа и синтеза – для исследования проблемы креативных стратегически ориен-

тированных платформ моделирования современной системы управления предприятиями; 

экономико-математическое моделирование – для определения тенденций уровня изменения 

коэффициента адаптивности платформы моделирования системы управления по полиноми-

альной функции. 

Результаты. В статье определено, что реализацию креативных стратегически ориен-

тированных платформ моделирования современных систем управления можно осуществлять 

через систему формирования финансовых политик, разработку программ, расчет их ресурс-

ного обеспечения. Разработка и внедрение мер финансовой политики позволяет выбрать из 

всего многообразия механизмов и методов достижения поставленных целей наиболее опти-

мальные, более четко определить единую концепцию развития предприятий в долгосрочной 

и краткосрочной перспективах. Разработка реализации креативных стратегически ориенти-

рованных платформ моделирования современных систем управления предусматривает со-

здание планового документа, включает комплекс мероприятий, связанных с ресурсами, ис-

полнителями и сроками планируемых работ, а также содержит исходные данные для форми-

рования бюджетов.Продемонстрировано, что с помощью внедрения креативных стратегиче-

ски ориентированных платформ моделирования современных систем управления предприя-

тиями можно сформировать финансово-управленческую стратегию, которая позволит до-

стичь поставленных целей, добиться преимуществ перед конкурентами, повысить рыночную 

стоимость предприятия. Согласно алгоритму формирования креативных стратегически ори-

ентированных платформ моделирования современных систем управления на предприятие 

оказывают влияние  макросреда, микросреда и непосредственное окружение. 

Новизна. В статье предложена блок-схему методического подхода к разработке креа-

тивных стратегически ориентированных платформ моделирования современной системы 

управления предприятиями и алгоритм формирования креативных стратегически ориентиро-

ванных платформ моделирования современной системы управления предприятиями для 

формирования креативных стратегически ориентированных платформ моделирования со-

временных систем управления, что позволит корректировать систему согласно с изменения-

ми внешней и внутренней среды, снизить риск потерь деятельности предприятия. 

Практическая значимость. Анализ показателей влияния определенных факторов на 

деятельность предприятия дает возможность сформировать варианты возможных управлен-

ческих стратегий, провести их рейтинговую оценку (выявить ресурсные возможности, найти 

финансовый потенциал предприятия и т.д.) и выбрать соответствующую стратегию, разрабо-

танную с учетом потенциальных возможностей предприятия, которая должна корректиро-

ваться и быть гибкой в зависимости от ситуации с целью получения наиболее положительно-

го результата. 

Ключевые слова: управленческое решение, стратегически ориентированная платфор-

ма, система управления, эффективность управления, влияние, предприятие. 
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CREATIVE, STRATEGIC-ORIENTED PLATFORMS FOR MODELING MODERN EN-

TERPRISE MANAGEMENT SYSTEMS 

Ya. V. Yukhman, Senior Lecturer, National University «Lviv Polytechnic» 

 

Methods. The results were obtained through the use of the following methods: analysis and 

synthesis – to study and research the problem of creative strategically oriented platforms for model-

ing a modern enterprise management system; economic and mathematical modeling – to determine 

the tendencies of the level of change in the adaptability coefficient of the platform for modeling the 

control system for a polynomial function. 

Results. The article determines that the implementation of creative strategically oriented plat-

forms for modeling modern management systems can be carried out through the system for forming 

financial policies, developing programs, calculating resource support for programs. The develop-

ment and implementation of financial policy measures allows one to choose the most optimal 

mechanism or method from a whole variety to achieve the set goals, to more clearly define a single 

concept for the development of enterprises in the long and short term. The development of the im-

plementation of creative strategically oriented platforms for modeling modern management systems 

provides for the creation of a planning document, includes a set of activities related to resources, 

performers and the timing of planned work and contains the initial data for the formation of budg-

ets. It is concluded that through the introduction of creative, strategically oriented platforms for 

modeling modern enterprise management systems, it is possible to form a financial and manage-

ment strategy that will allow achieving the goals set, gaining an advantage over competitors, and 

increasing the market value of the enterprise. According to the algorithm for the formation of crea-

tive strategically oriented platforms for modeling modern management systems, the macroenviron-

ment, the microenvironment and the immediate environment affect the enterprise. 

Novelty. The article proposes a block diagram of a methodological approach to the develop-

ment of creative strategically oriented platforms for modeling a modern enterprise management sys-

tem and an algorithm for the formation of creative strategically oriented platforms for modeling a 

modern enterprise management system for the formation of creative strategically oriented platforms 

for modeling modern management systems, which will make it possible to adjust the system in ac-

cordance with external changes. and the internal environment, reduce the risk of loss of enterprise 

activities and the like. 

Practical value. Analysis of the influence of certain factors on the activities of the enterprise 

makes it possible to form options for possible management strategies, conduct their rating assess-

ment (identify resource opportunities, find the financial potential of the enterprise, etc.) and select 

the appropriate strategy, developed taking into account the potential capabilities of the enterprise, 

should be adjusted and be flexible depending on the situation in order to obtain the most positive 

result. 

Keywords: management decision, strategically-oriented platform, management system, man-

agement efficiency, influence, enterprise. 
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СУБ’ЄКТИ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ: ЕВОЛЮЦІЯ ВІД                 

ОКРЕМОЇ ФІРМИ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ТНК 

 

Ю. В. Дубєй, к. е. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», 

yuliya.dubey@gmail.com, orcid.org/0000-0003-3415-3470 

 

Методологія дослідження. Дослідження базувалося на використанні сукупності  мето-

дів наукового пізнання, основними з яких є: логіко-історичний аналіз, який було використано 

для з’ясування еволюційного розвитку організаційних структур, що відбувався під впливом 

технічного прогресу; метод порівнянь, на основі якого було з’ясовано особливості теоретико-

методологічних підходів до дослідження основних суб’єктів техніко-технологічного розвитку, 

а також метод узагальнення, за допомогою якого було охарактеризовано домінуючого в сучас-

них умовах провідника науково-технічного прогресу.   

Результати дослідження. У статті проаналізовано еволюцію організаційних структур, 

яка була викликана необхідністю перебудови класичної фірми під впливом технічного про-

гресу. Виокремлено основних суб’єктів техніко-технологічного розвитку та показано їхню  

функціональну роль у техніко-технологічному оновленні виробництва. На основі дослідження 

теоретико-методологічних підходів класичної школи політичної економії, марксистського на-

пряму, інституціональної теорії, а також еволюційної економіки продемонстровано змінність 

уявлень про безпосереднього суб’єкта технологічних змін. Показано, що у ході еволюційного 

розвитку основним провідником науково-технічного прогресу є сучасна корпорація, яка спо-

лучає в єдине ціле дослідницькі, інвестиційні й інноваційні ресурси, перетворюючись на по-

тужний кластер нових технологій.  

Новизна. З’ясовано роль різних організаційних структур у сприянні техніко-технологіч-

ному розвитку  на різних етапах еволюції суспільства. Виявлено домінуючу  тенденцію тех-

ніко-технологічного розвитку, яка знаходить прояв у поступовому поєднанні в межах однієї 

організаційної структури функцій винахідництва, інноваційності та інвестування.  

Практична значущість. Результати дослідження дозволяють розширити уявлення про 

безпосередніх суб’єктів техніко-технологічного розвитку, а також підвищити інноваційність 

бізнесу через обрання відповідних даному етапу розвитку організаційних форм підприємств, 

які здатні слугувати  провідником науково-технічного прогресу.   

Ключові слова: винаходи, інновації, інвестиції, НТП,  техніко-технологічний розвиток, 

інноваційна фірма, підприємець-новатор, транснаціональна корпорація. 

 

Постановка проблеми. Техніко-техно-

логічний розвиток є важливою складовою за-

гального соціально-економічного прогресу 

суспільства. Саме техніка й технологія ство-

рюють засади для розвитку продуктивних 

сил суспільства, які, у свою чергу, визнача-

ють можливості економічних систем створю-

вати блага для задоволення потреб людей і 

їхнього всебічного розвитку. Однак техніка й 

технологія як ключові фактори розвитку самі 

є залежними від ряду чинників, що носять як 

економічну, так і неекономічну природу.  

Здатність суспільства продукувати нові 

знання, перетворювати їх на винаходи і за-

проваджувати у виробництво і визначає, в   

кінцевому рахунку, спрямованість техніко-

технологічного розвитку. Сприймаючи цю 

закономірність як  очевидну  істину, еконо-

мічна наука не надто часто звертає увагу на 

той факт, що знання, винаходи й інновації 

мають поєднатися в одне ціле, в один процес 

і в межах певної організації. Що це за органі-

зація, яка її природа і які її мотивації сприя-

ють інноваціям, не є пересічним питанням.  
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Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Слід зазначити, що дослідження україн-

ських науковців з даної проблематики носять 

переважно інноваційну спрямованість. З 

огляду на позицію окремих фірм у процесі 

техніко-технологічного розвитку виокрем-

люються дослідження  Ю. І. Пилипенка, при-

свячені інноваціям як складовим технологіч-

ної структури національної економіки [1–2]. 

Інституціональні  аспекти соціально-еконо-

мічного розвитку та технічного прогресу 

притаманні роботам Г. М. Пилипенко та Н. І. 

Литвиненко [3–4].  

 Однак ці та подібні дослідження          

більше зосереджені на факторах розвитку,  а 

не на природі фірми як його суб’єкта.         

Вперше на теренах пострадянського прос-

тору новий погляд на проблему функціону-

вання фірми  в умовах  нового  типу конку-

рентної боротьби звернув увагу А. Ю. Юда-

нов (перша публікація з даної тематики, здій-

снена в альманахі «Нове в житті, науці й тех-

ніці» видавництва «Знання»,  датується 1990 

р.). Серед факторів виживання фірми, вченим 

було досліджено й прагнення впроваджувати 

новинки науково-технічного прогресу, яке 

аналізувалося у залежності від її розміру. Під 

подібним кутом зору здійснювались дослі-

дження й у вітчизняній економічній науці. 

Зокрема, у монографії В. В. Зянько, яка при-

свячена теоретико-методологічним та прак-

тичним засадам формування і функціону-

вання інноваційного підприємництва в умо-

вах ринкової трансформації економіки Укра-

їни, аналізується роль різних за розміром під-

приємств у створенні інноваційного середо-

вища, венчурний бізнес, напрями інвестицій 

корпорацій у глобальній економіці [5].  Про 

роль, і в тому числі інноваційну, малого біз-

несу пише З. С. Варналій [6].  

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є з’ясування ролі різних органі-

заційних структур у сприянні техніко-техно-

логічного розвитку  суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Технічний прогрес та його вплив на 

перебіг економічних процесів завжди пере-

бував у центрі уваги дослідників. Достатньо 

у цьому відношенні звернути увагу на той 

факт, що ще у річищі ідей класичної школи 

утверджувався погляд на технічний прогрес 

як результат удосконалень, здійснених різ-

ними суб’єктами завдяки поглибленню по-

ділу праці.  Так, А. Сміт зазначає, що «вина-

хід всіх машин, що полегшують і скорочують 

працю, слід, напевно, приписати поділу 

праці… Значна кількість машин, що застосо-

вуються в мануфактурах, де проведено най-

більший поділ праці, була спочатку винай-

дена простими робітниками з метою приско-

рення і полегшення роботи, яку вони викону-

вали… багато удосконалень було вироблено 

завдяки винахідництву машинобудівників, 

коли виробництво машин стало особливою 

галуззю промисловості, а деякі – тими, кого 

називають вченими, або теоретиками, профе-

сія яких  полягає не у виготовленні будь-яких 

предметів, а у спостереженні оточуючого, і 

які в силу цього стають здатними комбіну-

вати сили, найбільш віддалені одна від од-

ної» [7, с.14]. Тобто, А. Сміт виводить на   

авансцену трьох суб’єктів технічного про-

гресу – робітника, який безпосередньо раціо-

налізує виробництво завдяки безпосеред-

ньому контакту із засобами виробництва, ви-

робника машин і вченого, що ці машини  ви-

находить.  

У К. Маркса розвиток техніки розгляда-

ється більшою мірою як соціальне явище. 

Перш за все, мислитель говорить про те, що 

застосування машин сприяє зростанню дода-

ної вартості й, відповідно, прибутку, а також 

породжує «резервну армію праці»  та закла-

дає матеріальну основу періодичних криз 

надвиробництва. Однак у роздумах вченого 

про соціально-економічну роль техніки  зу-

стрічаються висловлювання, які також стосу-

ються суб’єктів технічного прогресу. К.     

Маркс звертає увагу на постать винахідника 

машин, який створює новий зразок техніки, а 

також машинобудівну галузь, яка народжу-

ється з поділу праці між мануфактурами та 

через зростання  кількості тієї  категорії ро-

бітників, яка завдяки напівартистичному ха-

рактеру своїх занять стає  спроможною  ви-

робляти нову техніку. «Винаходи Вокансона, 

Аркрайта, Уатта та інших могли отримати 

матеріальне втілення тільки завдяки тому, 

що ці винахідники знайшли значну кількість 

майстерних робітників-механіків», – вказує 

К. Маркс [8, с.393].   
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Однак, як свідчить історія, ці винаходи 

не створили, за словами К. Маркса, промис-

лової революції. «Як окрема машина залиша-

ється карликовою, доки вона уводиться в дію 

тільки людиною, так і система машин не    

могла отримати вільного розвитку, доки на 

місце рушійних сил – тварин, вітру і навіть 

води – не прийшла парова машина, так і весь 

розвиток крупної промисловості був паралі-

зований до тих пір, доки сама  машина – ха-

рактерний засіб виробництва крупної  про-

мисловості – була зобов’язана своїм існуван-

ням особистій силі, особистій творчості, 

тобто була залежною від мускульної сили, 

точності ока й віртуозності рук, з якою при-

ватний робітник всередині мануфактури або 

ремісник поза нею оперує своїм карликовим 

інструментом» [8, с.394].  

Машина, від якої походить промислова 

революція, замінює робітника  таким  меха-

нізмом, який одночасно оперує множиною 

однакових або однорідних засобів праці, що 

приводяться в дію одною силою руху, якою б 

не була її природа. «На місце окремої ма-

шини приходить це механічне чудовисько, – 

робить висновок К. Маркс, – тіло якого зай-

має цілі фабричні будівлі й демонічна сила 

якого, спочатку прихована у майже урочисто 

розмірених рухах його велетенських складо-

вих, проривається в гарячково-шаленому 

танці його багаточисельних власне робочих 

органів» [8, с.393]. Отже, для уведення в дію 

системи машин, що базується на паровій  

енергії, необхідною стала нова організаційна 

одиниця промислового підприємства – і нею 

стає фабрика. Остання є крупним  підприєм-

ством, яке завдяки втіленню у виробничий 

процес винаходів та удосконалення техноло-

гічних процесів отримувало можливість сут-

тєво знижувати витрати виробництва і дося-

гати за рахунок цього більш високої конку-

рентоспроможності і, як наслідок, більшої 

прибутковості. Внутрішньогалузева конку-

ренція, описана К. Марксом, слугувала сти-

мулом для техніко-технологічного онов-

лення на окремих фабриках і, в кінцевому ра-

хунку, рухала вперед технічний прогрес. При 

цьому технічний прогрес розглядався К.    

Марксом з певною подвійністю: як  прогре-

сивне явище з огляду на зростання добробуту 

суспільства і, водночас, як таке, що несе для 

нього втрати. Останні пов’язувались із витіс-

ненням машинами робітників і зростанням 

безробіття,  жорсткою експлуатацією робіт-

ничого класу, періодичними кризами надви-

робництва. 

В неокласичній теорії соціальна скла-

дова технічного прогресу виводиться за межі 

дослідження, а головна увага зосереджується 

на ефективності використання факторів ви-

робництва всередині фірми. Економістів-не-

окласиків ХІХ ст. цікавив, перш за все, ефект 

зниження витрат виробництва і рівень цін, 

які визначали прибутковість бізнесу. Тому 

вони не приділяли уваги власне техніко-тех-

нологічному розвитку, знанням і винаходам 

як його джерелам, а досліджували те, як він 

може бути прискорений завдяки діяльності 

окремої фірми. Фундатор неокласичної тео-

рії А. Маршалл говорить про те, що прогрес 

може бути прискорений за допомогою мис-

лення й праці. Тому удосконалення машин і 

все більш глибокий поділ праці сприяють 

здешевленню процесу виготовлення товарів 

і, отже, важливою рушійною силою прогресу 

є організація виробництва. 

А. Маршалл наголошує, що багато з ви-

дів економії від застосування спеціалізова-

них кваліфікацій і машин, далеко не завжди 

пов’язані із розміром фабрик. І, особливо, це 

стосується тих видів економії, які залежні від 

зростання загального обсягу знань і техніки в 

масштабах людської цивілізації. «Незважа-

ючи на те, – пише вчений, – що дрібному     

підприємцю набагато сутужніше  отриму-

вати інформацію, проводити дослідження і 

здійснювати випробування, усе ж загальний 

напрямок прогресу на його стороні: … га-

зети, усякого роду торгові й технічні публі-

кації постійно збирають для нього і доставля-

ють дуже багато відомостей… Інтересам   

дрібного підприємця служить також та об-

ставина,  що комерційна  й  виробничо-тех-

нічна таємність у цілому зменшується, і що 

більшість важливих технологічних нововве-

день рідко залишається в таємниці надовго 

після того, як вони пройшли вже стадію екс-

перименту. На користь йому також і той 

факт, що зміни в техніці  промислового  ви-

робництва усе менше відбуваються «на око», 

а усе більше ставляться на широкі наукові ос-

нови. Багато з цих нововведень спричиня-

ються дослідженнями в ім’я самого прогресу 
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знань, причому інформація про них швидко 

оприлюднюється. Тому, хоча дрібний  під-

приємець рідко може виявитись на чолі тех-

нічного прогресу, він аж ніяк не знаходиться 

серед відстаючих, якщо має у своєму розпо-

рядженні час і має здібності, щоб скориста-

тися всіма сучасними засобами придбання 

знань» [9, c. 79–80].  

Отже, технічний прогрес у неокласич-

ній теорії долає межі крупного виробництва і 

починає пов’язуватися не стільки з масшта-

бом виробничої структури, стільки з  ресур-

сами окремих підприємств, їхньою організа-

цією й ефективністю управління. Останнє 

виводиться у число факторів внутрішньої 

економії, що сприяють технічному прогресу. 

«Паралельно до постійної зростаючої еконо-

мії, обумовленій вмінням працювати, розши-

рення підприємства породжує таку ж еконо-

мію від застосування спеціалізованих машин 

і всякого роду устаткування; кожний більш 

досконалий технологічний процес швидко 

впроваджується і стає базою для подальших 

удосконалень… Розширення масштабів ви-

робництва швидко збільшує переваги перед 

конкурентами і знижує ціни, за якими воно 

може дозволити собі продавати продукцію. 

Цей процес може продовжуватися доти, доки 

енергія і підприємливість зазначеної вище 

людини, її винахідливість і організаторські 

здібності зберігаються у всій своїй силі і сві-

жості  і доки ризик, який невід’ємний від      

бізнесу, не призводить до надзвичайних    

збитків…» [9, c.91]. Таким чином, підпри-

ємець (бізнесмен)  стає однією із головних 

рушійних сил технічного прогресу, оскільки 

володіє талантом ефективного поєднання 

праці й капіталу з метою максимізації  при-

бутків.  

Ця ідея набула свого подальшого роз-

витку і навіть отримала нове наповнення в 

концепції економічного розвитку Й. Шумпе-

тера. Перш за все, дослідник змінює тради-

ційне уявлення про виробництво, наголошу-

ючи на тому, що воно є провідником нового. 

«Виробляти – значить комбінувати наявні 

речі й сили. Виробляти щось інше або по ін-

шому – значить створювати інші комбінації 

із цих речей і сил» [10, с.132] Ці інші нові 

комбінації стали в подальшому називатися 

інноваціями і саме з ними пов’язувались  ру-

шійні сили техніко-технологічного розвитку. 

Провідником інновацій вперше виступає не 

окреме підприємство, а особливий суб’єкт – 

підприємець-новатор. Й. Шумпетер наголо-

шує, що здійснення інновацій «є особливою 

функцією і привілеєм людей, яких набагато 

менше, ніж тих, хто в принципі мав би таку 

можливість» [10, с.149]. Такі люди, на думку 

дослідника, мотивуються до новаторства    

зовсім іншими мотиваціями. При притаман-

ності їхній діяльності егоїстичних мотивів та 

раціональності, для такого типу підприємців 

не характерні  ознаки   гедоністичної  пове-

дінки. По-перше, це прагнення влади, що по-

ходить із потреби в самореалізації. По-друге, 

це воля до перемоги – бажання боротьби і до-

сягнення успіху заради самого успіху. При 

цьому величина прибутку тут розглядається 

не як засіб зростання індивідуального багат-

ства, а всього-навсього як показник успіху і 

символ перемоги. Економічна діяльність за 

таких умов перетворюється на свого роду фі-

нансову гонитву і розглядається як окремий 

вид спорту. І, нарешті, по-третє, це радість 

творчості, що стає визначальним моментом 

поведінки. Сюди належить і просто задово-

лення від виконаної роботи, і поштовх до 

змін заради самих змін, заради можливості 

проявити відвагу і навіть заради труднощів, 

які доведеться перебороти [10, с.166]. Отже, 

ключовим фактором  техніко-технологічного 

розвитку виступають безпосередні характе-

ристики особистості підприємця-новатора, 

який розриває звичний хід розвитку і вихо-

дить за межі відомого. Саме підприємець по-

чинає  змінювати комбінацію  факторів  ви-

робництва, вдосконалює їх, спрямовує до но-

вої комбінації, яка повинна забезпечити як 

більш кращі умови його діяльності, так і реа-

лізацію його внутрішніх мотивів. У свою 

чергу, впровадження нового підриває звич-

ний хід відтворювального процесу, робить 

неможливим використання старих методів 

виробництва, знецінює морально застаріле 

обладнання, обумовлюючи тим самим «тво-

рче руйнування» старих способів виробниц-

тва і забезпечуючи рух вперед, технічний 

прогрес економіки. 

Однак, вже в роботі «Капіталізм, соціа-

лізм, демократія» досліджуючи розвиток ка-

піталістичної економіки в динаміці,  Й. Шум-

петер дещо по-іншому розглядає дану про-

блему. Процес творчого руйнування тепер 
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вже не пов’язується ним  виключно з  діяль-

ністю підприємця-новатора, а ставиться у за-

лежність від організаційно-правового типу 

підприємств. «Відкриття нових ринків, внут-

рішніх і зовнішніх, а також розвиток органі-

зації від ремісничої майстерні й фабрики до 

концернів… ілюструє процес економічної 

мутації, який безперервно революціонує еко-

номічну структуру із середини, порушуючи 

стару й породжуючи нову. Такий процес   

творчого руйнування є самою сутністю капі-

талізму…», – пише вчений  [10, с.461].  

Розкриваючи головні рушійні сили 

цього процесу, Й. Шумпетер звертає увагу на 

той факт, що традиційна конкуренція, базо-

вана на цінових методах,  замінюється на но-

вий тип, заснований на відкритті нового то-

вару, нової технології, нового джерела сиро-

вини та  нового типу організації – великома-

сштабному підприємстві, яке доволі  часто 

займає монопольну позицію на ринку. Як не 

парадоксально, така організація виробництва 

у процесі творчого руйнування відіграє про-

гресивну роль. Дійсно, коли мова йде не про 

стаціонарний стан економіки, а про її розви-

ток під впливом появи нових технологій і но-

вих товарів, довгострокове інвестування 

пов’язується з великою часткою невизначен-

ності. Тому фірми у якості форм захисту від 

непередбачуваного майбутнього обирають 

патентування, збереження технічної й техно-

логічної таємниці, які на деякий час слугу-

ють запобіжним заходом і дозволяють розбу-

довувати довгострокову стратегію бізнесу. 

За рахунок цього господарюючі суб’єкти  

здатні вистояти в умовах кардинального 

зламу старих структур і створювати нове в 

перспективі. Факти свідчать, що  підприєм-

ство прагне максимізувати поточну чисту 

цінність сукупних активів, що дорівнює дис-

контованій цінності очікуваних від них чис-

тих доходів. Це означає, вказує Й. Шумпетер, 

що підприємство завжди буде впроваджу-

вати нові методи виробництва, якщо перед-

бачається, що він принесе більший потік 

майбутнього доходу на одиницю майбутніх 

вкладень [10, с.475].  

 Ще більш глибоко ця теза розвивається 

в межах інституціонального напряму еконо-

мічної теорії. Видатний його представник 

Дж. К. Гелбрейт вказує, що для кожного за-

даного рівня розвитку й застосування техно-

логії існує оптимальний розмір фірми – роз-

мір, за якого найбільш раціональним чином 

поєднуються   спеціалісти,  їхні знання,  на-

вички і відповідний обсяг капіталу. Останній 

має бути достатнім для розробки та освоєння 

нововведень, а також  для  придбання  необ-

хідного обладнання.  Невелика фірма таким 

капіталом не володіє. «Ще більш суттєвим є 

те, – говорить Дж. К. Гелбрейт, – що вона не 

володіє спеціалізованими і науковими кад-

рами, яким притаманна відповідна організа-

ція і які майже завжди необхідні для забезпе-

чення технічного розвитку на сучасному 

етапі.   Жодне із найважливіших технічних 

досягнень новітнього часу – атомна енергія 

та її застосування, сучасний повітряний     

транспорт, розвиток сучасної електроніки, 

розробка обчислювальних машин, основні 

досягнення у сфері сільського господарства – 

не є результатом  діяльності окремих  вина-

хідників в ринковій системі. Ідеї все ще мо-

жуть висуватися окремими людьми. Однак, 

за дуже незначним виключенням, їх  здій-

снити можуть тільки організації» [11, с.77].  

Такою організацією в сучасному світі висту-

пає крупна корпорація, оскільки саме ця ор-

ганізаційна структура здатна сконцентрувати 

необхідний капітал і, що важливо, спряму-

вати його на нововведення завдяки утри-

манню монопольного положення.   

В умовах сучасного розвитку, для якого 

притаманні глобалізаційні тенденції, роль 

провідника науково-технічного прогресу пе-

реходить до потужних ТНК, які мають у сво-

єму розпорядженні як ресурсні, так і інститу-

ціональні переваги продукувати технологічні 

інновації. При дослідженні міжнародної мо-

нополізації у 1950–1960-ті роки виокремлю-

валося 500 найбільших корпорацій, у 1970–

1980-ті роки – 200, а на сьогодні йдеться про 

концентрацію глобальної економічної влади 

в руках 100 і навіть 50 найбільших монопо-

лій. Як результат – ТНК контролюють нині 

понад двох третин основних потоків нау-

ково-технологічних знань (патентів і ліцен-

зій на нову техніку, технології, ноу-хау), що 

є ознакою зростання їх ролі у міждержав-

ному науково-технологічному обміні. Клю-

чова роль ТНК у монополізації високотехно-

логічних галузей глобального виробництва 
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суттєво зросла в умовах п’ятого і стає домі-

нантною в умовах зародження шостого тех-

нологічного укладу, коли витрати на іннова-

ційні розробки подвоюються кожні 3–4 роки 

[12, с.75]. При цьому національні держави 

активно сприяють укріпленню міцності своїх 

ТНК, створюючи для них сприятливі умови 

для технологічного лідерства.  Поєднання 

стимулів до зростання розмірів ТНК і розши-

рення сфери їхнього впливу створює нерів-

номірну ситуацію у світі породжує техноло-

гічні розриви між різними країнами.   

Висновки. Техніко-технологічний роз-

виток базується на трьох взаємопов’язаних 

складових – винаходах, інноваціях та інвес-

тиціях. Їхнє поєднання здійснюється еконо-

мічними суб’єктами у межах організаційних 

структур, якими у різні історичні періоди ви-

ступали різні фірми. Якщо на  початку про-

мислової революції  винахідники і  безпосе-

редні інвестори в нову техніку й технології 

були розмежовані у часі й просторі, то в  по-

слідуючі періоди явно виокремлювалася тен-

денція до їхнього поєднання. Сучасна корпо-

рація сполучає в єдине ціле дослідницькі, ін-

вестиційні й інноваційні ресурси, перетворю-

ючись  на потужний кластер нових техноло-

гій. Транснаціональна природа таких корпо-

рацій породжує нерівномірність техніко-тех-

нологічного розвитку у світі і стає основою 

для її відносної стійкості. 
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СУБЪЕКТЫ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ ОТ                

ОТДЕЛЬНЫХ ФИРМ К ГЛОБАЛЬНЫМ ТНК 

Ю. В. Дубей, к. э. н., доцент, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. Исследование базировалось на использовании  совокуп-

ности методов научного познания, основными из которых являются: логико-исторический 

анализ, который был использован для выяснения эволюционного развития организационных 

структур, происходившего под влиянием технического прогресса; метод сравнений, на основе 

которого были выяснены особенности теоретико-методологических подходов к исследованию 

основных субъектов технико-технологического развития, а также метод обобщения, с помо-

щью которого был охарактеризован доминирующий в современных условиях проводник 

научно-технического прогресса. 

Результаты исследования. В статье проанализирована эволюция организационных 

структур, которая была вызвана необходимостью перестройки классической фирмы под вли-

янием технического прогресса. Выделены основные субъекты технико-технологического раз-

вития и показана их функциональная роль в технико-технологическом обновлении производ-

ства. На основе исследования теоретико-методологических подходов классической школы по-

литической экономии, марксистского направления, институциональной теории, а также эво-

люционной экономики продемонстрирована изменчивость представлений о непосредствен-

ном субъекте технологических изменений. Показано, что в ходе эволюционного развития ос-

новным проводником научно-технического прогресса является современная корпорация, ко-

торая соединяет в единое целое исследовательские, инвестиционные и инновационные ре-

сурсы, превращаясь в мощный кластер новых технологий. 

Новизна. Выяснена роль различных организационных структур в содействии технико-

технологическому развитию на разных этапах эволюции общества. Выявлена доминирующая 

тенденция технико-технологического развития, которая находит свое проявление в постепен-

ном сочетании в пределах одной организационной структуры функций изобретательства, ин-

новационности и инвестирования. 

Практическая значимость. Результаты исследования позволяют расширить представ-

ление о непосредственных субъектах технико-технологического развития, а также повысить 

инновационность бизнеса через избрание соответствующих данному этапу развития органи-

зационных форм предприятий, которые способны служить проводниками научно-техниче-

ского прогресса. 

Ключевые слова: изобретения, инновации, инвестиции, научно-технический прогресс, 

технико-технологическое развитие, инновационная фирма, предприниматель-новатор, транс-

национальная корпорация. 

 

SUBJECTS OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT: EVOLUTION  

OF AN INDIVIDUAL COMPANY TO GLOBAL TNCs 

Yu. V. Dubiei, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Dnipro University of Technology 

 

Methods. The study was based on the use of a set of methods of scientific knowledge: logical-

historical analysis − to analyze the evolutionary development of organizational structures taking place 

under technical progress; comparative method − to investigate the features of theoretical and techno-

logical approaches to the main research of subjects of technical and technological development; gen-

eralization − to characterize the dominant conductor of scientific and technological progress in mod-

ern conditions.  

Results. The author analyzes the organizational structures evolution, which was necessitated 

by the restructuring of a classical firm under technical progress. The main subjects of technical and 

technological development and their functional role in the technical and technological renovation of 

production are highlighted. Based on the study of theoretical and methodological approaches of the 
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classical school of political economy, the Marxist direction, institutional theory, as well as the evolu-

tionary economics, the variability of ideas about the direct subject of technological change is demon-

strated. It is shown that in the course of evolutionary economic development, a modern corporation, 

combining the research, investment and innovation resources into a single whole thus turning into a 

powerful cluster of new technologies, has become the provider of scientific and technological pro-

gress.  

Novelty. The role of various organizational structures in the evolution of technical and techno-

logical development at different stages of the development of society has been clarified. The domi-

nant tendency of technical and technological development is revealed, which is manifested within the 

framework of one organizational structure of the functions of invention, innovation and investment.  

Practical value. The results of the study expand the understanding of direct technical and tech-

nological development, as well as increase the innovativeness of business through certain stages of 

development of organizational forms of enterprises, which can be presented as conductors of scien-

tific and technological progress.  

Keywords: inventions, innovations, investments, scientific and technological progress, tech-

nical and technological development, innovative firm, innovative entrepreneur, transnational corpo-

ration. 
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