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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
 

УДК 330.341                                                                             https://doi.org/10.33271/ebdut/72.009 

 

ДІАЛЕКТИКА МОНОПОЛІЇ ТА КОНКУРЕНЦІЇ У                                                    

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОНОВЛЕННІ СУСПІЛЬСТВА 

 

Ю. В. Дубєй, к. е. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», 

yuliya.dubey@gmail.com, orcid.org/0000-0003-3415-3470 

 

Методологія дослідження. При виконанні дослідження було використано методи ана-

лізу й синтезу – для з’ясування взаємозв’язку між техніко-технологічним розвитком та домі-

нуючим типом ринкової структури; логіко-історичний аналіз – для виокремлення теоретико-

методологічних підходів, у межах яких здійснювались дослідження діалектики монополії й 

конкуренції; метод загального й особливого – при визначенні специфіки поглядів Т.  Веблена, 

Й. Шумпетера та Дж. К. Гелбрейта на основних суб’єктів техніко-технологічного розвитку 

суспільства. 

Результати. У статті проаналізовано взаємозв’язок між  техніко-технологічним розвит-

ком суспільства та домінуючим типом ринкової структури. На основі дослідження теоретико-

методологічних підходів, реалізованих у працях таких представників інституціональної теорії, 

як: Т. Веблен, Й. Шумпетер та Дж. К. Гелбрейт виокремлено етапи еволюції організаційно-

правового устрою підприємницьких структур, що виступають провідниками науково-техніч-

ного прогресу. Продемонстровано несумісність досконалої конкуренції з мотивацією фірм до 

впровадження новацій. Охарактеризовано форми реалізації ринкової влади, які сприяють ін-

новаційній діяльності фірм. Простежено еволюцію організації основних  суб’єктів  техніко-

технологічного розвитку та виокремлено такі її етапи, як: вільне підприємництво, крупне під-

приємство з ринковою владою, зріла корпорація, транснаціональна корпорація.  

Новизна. Встановлено суперечливий характер взаємозв’язку між техніко-технологічним 

розвитком і монополією, який, з одного боку, сприяє технічному прогресу, а з іншого – галь-

мує його. Показано, що він мав місце на стадії домінування конкурентної  боротьби, яка роз-

горталася між виробниками продукції за кращі умови ведення бізнесу і найбільш прибуткові 

сфери прикладення капіталу. З’ясовано, що в сучасних умовах, коли змінилася  сама  конку-

ренція і стала вестись не з боку виробників, а з боку продукту, який вони постачають на ринок, 

транснаціональні компанії сприяють продукуванню новацій та їхньому впровадженню у ви-

робництво.   

Практична значущість. Результати дослідження мають теоретичну і практичну цін-

ність, оскільки дозволяють врахувати нову роль корпорацій у  техніко-технологічному  роз-

витку суспільства та прогнозувати інноваційну динаміку національної та світової економіки.  

Ключові слова: техніко-технологічний розвиток, інноваційна фірма, підприємець-но-

ватор, крупне виробництво, зріла корпорація, транснаціональна корпорація. 

 

Постановка проблеми. Традиційно 

монополія розглядається переважно як нега-

тивне явище. Ключовою тезою в економічній 

теорії є твердження, що монополія веде до  

гальмування науково-технічного прогресу. 

Ця тенденція пояснюється  тим, що  посла-

бивши натиск конкуренції, монополія ство-

рює економічні передумови для стримування 

запровадження у виробництво технічних но-

винок, сповільнення інновацій. Монопольне 

становище і вигоди, що з нього випливають, 

дозволяють фірмі з ринковою владою не  
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надто перейматися постійним вдосконален-

ням виробництва, оскільки максимізація 

прибутку здійснюється нею більшою  мірою 

за  рахунок  скорочення  обсягу виробництва 

і підвищення цін. Тому ті ефекти, що зазви-

чай досягаються шляхом раціоналізації, мо-

нополія може досягти значно «дешевше» – 

використовуючи свою привілейовану пози-

цію. 

При цьому, визнаючи одним із  нега-

тивних наслідків для суспільства ці особли-

вості функціонування монополій, завжди за-

значається, що  це зовсім не означає зупинку 

науково-технічного прогресу. «В сучасному 

світі й монополіям не забезпечується спо-

кійне життя, їм постійно доводиться всту-

пати у конкурентну боротьбу, захищаючи 

свої позиції. Це змушує шукати шляхи зни-

ження витрат виробництва, у тому числі й че-

рез удосконалення техніки та технології. Але  

сама можливість уникнути конкуренції, що-

денної гонитви за лідерством у науково-тех-

нічному прогресі використовується тільки у 

зручних ситуаціях і приводить до уповіль-

нення економічного розвитку» [1, с.190]. 

Тому загальноприйнятим є розуміння неод-

нозначності впливу монополії на розвиток 

науки і техніки: досягнувши монопольного 

становища підприємство повільно реагує на 

вимоги науково-технічного прогресу до того 

часу, доки не відчує загрози втрати своїх мо-

нопольних позицій. Така загроза в сучасних 

умовах часто пов’язується із посиленням 

глобальних тенденцій соціально-економіч-

ного розвитку, коли потужна національна 

монополія зустрічається з  аналогічним  су-

перником з іншої країни. Як вважається, саме 

поглиблення процесів інтернаціоналізації  

господарського життя створює об’єктивні 

умови для посилення науково-технічного су-

перництва, стимулює розвиток науково-до-

слідних робіт і зростання продуктивних сил 

суспільства.  

Однак не все так однозначно.  Реалії 

свідчать, що потужні транснаціональні кор-

порації через реалізацію стратегій диверси-

фікації у межах світового господарства моно-

полізують певні галузі виробництва окремих 

країн і, по суті, усувають своїх конкурентів 

на світових ринках. Однак при цьому саме ці 

організаційні структури утримують першість 

серед найпотужніших інноваційних  компа-

ній світу. Отже, діалектика монополії і кон-

куренції все ще потребує подальших науко-

вих пошуків. 

Аналіз  останніх досліджень і публі-

кацій. Серед досліджень  вітчизняних  нау-

ковців з даної проблематики можна виокре-

мити праці Д. Г. Лук’яненка [2],  Г. М. Філюк 

[3], І. І. Берестенко [4], А. В. Кілічавого [5], 

присвячені виявленню специфіки взаємодії 

конкуренції і монополії в сучасному світі. 

Техніко-технологічний розвиток суспільства 

і мотивація фірм до інноваційної діяльності 

перебувають у центрі уваги Ю. І. Пилипенка, 

який досліджує інновації у якості складових 

технологічної структури національної еконо-

міки [6]. Інституціональні  аспекти соці-

ально-економічного розвитку та технічного 

прогресу притаманні  роботам  Г. М. Пили-

пенко, Н. І. Литвиненко та Е. Прушківської 

[7–8]. Соціально-економічні наслідки моно-

полізму представлені, зокрема, у досліджен-

нях Л. М. Хоменко та О. М. Борисенко [9]. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є з’ясування характеру взає-

мозв’язку між  техніко-технологічним  роз-

витком і монополістичними тенденціями, що 

притаманні сучасному етапу еволюції  сус-

пільства.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Характер взаємодії конкуренції та 

монополії не розглядався в економічній на-

уці як поняття усталене. Досліджуючи теоре-

тико-методологічні підходи, реалізовані    

фундаторами інституціональної теорії Т. 

Вебленом, Й. Шумпетером та Дж. К. Гел-

брейтом щодо даної проблематики, можна 

прослідкувати певну еволюцію уявлень про 

діалектику монополії та конкуренції. Най-

більш розповсюдженим в роботах, присвяче-

них ролі різних типів організаційних струк-

тур у реалізації здобутків технічного про-

гресу, є тенденція пов’язувати з останнім 

крупну фірму і, як правило, таку, що володіє 

ринковою владою.  

Таке бачення представлено Т. Вебле-

ном в роботі «Теорія ділового підприємства» 

(1904), в якій послідовно доводиться теза про 

те, що саме технічні винаходи, викликані до 

життя працівниками науки, потребують роз-

ширення масштабів фірм, яке, однак, не     

завжди підтримується їх власниками. Ведучи 
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мову про розвиток машинної індустрії, Т. 

Веблен зазначає, що кроки бізнесмена спри-

яти економії від масштабу виробництва но-

сять чисто механічний характер. Вони є відо-

браженням самого факту існування машин-

ної індустрії. «Сприятливі умови  для  кон-

центрації промисловості на вказаній основі, 

– вказує вчений, – формуються не бізнесме-

нами. Вони пов’язані з рівнем «виробничої 

майстерності» і є результатом праці осіб,     

зайнятих у виробництві, а не в бізнесі.  Вина-

хідники, інженери, спеціалісти – можна як 

завгодно назвати клас працівників розумової 

праці, який пов’язаний із розвитком машин-

ної індустрії, – прокладають дорогу тим, хто 

працює у сфері фінансових операцій, ство-

рюючи для них сприятливі можливості еко-

номії від масштабу і демонструючи інші пе-

реваги… Бізнесмен не вникає в роботу з   

удосконалення механізованих процесів і 

об’єднання наявних засобів на нові або більш 

значимі види використання. Цим займаються 

ті, хто проєктує механізовані процеси і здій-

снює нагляд за їхнім функціонуванням. 

Люди, що працюють в промисловості,  спо-

чатку мають створити технічні можливості 

для запровадження цих нових ефективних 

методів і взаємозв’язків, перш ніж бізнесмен 

оцінить шанси на успіх. В період між прий-

няттям рішення про доцільність таких       

удосконалень і ефективним завершенням 

об’єднання відповідних виробничих проце-

сів бізнесмен гальмує індустріальний про-

грес» [10, с. 34–41].  

Такі рішення приймаються бізнесом 

упродовж певного періоду, який, власне, й 

визначає динаміку техніко-технологічного 

розвитку суспільства: чим довшим є промі-

жок часу щодо запровадження удосконалень, 

тим більше уповільнюються темпи техніч-

ного прогресу. Головним фактором, який 

здійснює вплив на прийняття рішень, є, на 

думку Т. Веблена, ринкова влада економіч-

ного суб’єкта. «Бізнесмену недостатньо про-

сто бачити шанс підвищення ефективності за 

рахунок ефекту економії від масштабу або 

якоїсь нової комбінації виробничих процесів, 

– стверджує Т. Веблен. Природа його моти-

вації пов’язана із фінансовими міркування і 

стимулом для нього є фінансовий дохід, який 

він вилучає із підприємства. Тому метою 

його діяльності є не тільки оптимальна кон-

центрація виробництва, тобто експлуата-

ційна надійність, а те, як її реалізувати в такій 

конфігурації прав власності, щоб отримати 

максимально можливий прибуток. Тому го-

ловним об’єктом його зусиль є не підтри-

мання постійного рівня  ефективності  про-

мислового обладнання, а тимчасовий вплив 

на стан ринку» [10, с.35].  

Отже, за словами. Т. Веблена, бізнес-

мену необхідно «винайти» такий варіант 

концентрації виробництва, який поставить 

його в найбільш сприятливе становище з     

точки зору власних інтересів. Тому він діє як 

на користь, так і всупереч новій, більш ефек-

тивній організації. В періоди падіння цін, що 

викликані технічними удосконаленнями,    

важливим є відновлення прийнятної норми 

прибутку, що на практиці означає доведення 

цін до такого рівня, за якого можна здійснити 

прийнятну капіталізацію. Це досягається 

шляхом об’єднання підприємств і укладання 

угод щодо регулювання цін та  обсягів  ви-

пуску. А це, як правило, веде до монополіза-

ції. «З наведених вище  міркувань, – робить 

висновок  Т. Веблен, – стає зрозумілим, що 

управління промисловістю в режимі конку-

ренції несумісне із затяжним процвітанням, 

коли розвиток машинного виробництва дося-

гає висот ефективності. Подальший техніч-

ний прогрес покликаний продемонструвати 

недоцільність конкуренції у сфері бізнесу» 

[10, с.194].  

Ця ж ідея притаманна  шумпетеріан-

ському напрямку досліджень, однак, дещо в 

іншому  звучанні. Як відомо, Й. Шумпетер в 

«Теорії економічного розвитку» (1911)      

вперше пов’язав технічний прогрес з новими 

комбінаціями факторів виробництва (сучас-

ною мовою – інноваціями), які реалізуються 

новою категорією  бізнесменів – підприєм-

цями-новаторами.  Останні, завдяки таким 

унікальним якостям своєї особистості, як 

прагнення влади, що походить із потреби в 

самореалізації, воля до перемоги – бажання 

боротьби і досягнення успіху заради самого 

успіху, радість творчості, розривають звич-

ний хід розвитку і виходить за межі відомого. 

Тому власне технічні відкриття (винаходи) 

слугують тільки потенціалом для розвитку. 

Реально його забезпечує підприємець, який у 
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силу своєї унікальної психології починає змі-

нювати комбінацію  факторів  виробництва, 

вдосконалює їх, спрямовує до нової комбіна-

ції, яка повинна забезпечити як більш кращі 

умови його діяльності, так і реалізацію його 

внутрішніх мотивів.  

Однак, вже в роботі «Капіталізм, соці-

алізм і демократія» (1968) у фокусі Й. Шум-

петера знаходиться вже не індивідуальний 

підприємець-новатор, а корпоративний капі-

тал як система, в якій дух підприємництва 

хоча й існує, але поступово зазнає занепаду. 

«Ми бачимо, що сучасний бізнесмен, чи то 

підприємець, чи то директор-розпорядник, 

належить, як правило, до виконавців. У силу 

логіки положення, яке він займає, його пси-

хологія починає набувати рис, що характерні 

для чиновників… його воля до боротьби за 

виживання вже не та, та й не може бути та-

кою, якою володіла людина, знайома з тим, 

що таке власність і особиста відповідальність 

у первинному значенні цих термінів» [11, 

с.540].  

Й. Шумпетер представляє сучасну 

йому економіку як  потік  нововведень, ви-

никнення нових форм і подальшого їх відми-

рання. Впровадження нового підриває звич-

ний перебіг відтворювального процесу, ро-

бить неможливим використання старих ме-

тодів виробництва, знецінює морально заста-

ріле обладнання, обумовлюючи тим самим 

«творче руйнування» старих способів вироб-

ництва і забезпечуючи рух вперед, технічний 

прогрес економіки.  

Розвиваючи ці ідеї щодо динамічного 

розвитку капіталістичної економіки, Й. 

Шумпетер приходить висновку, що доско-

нала конкуренція несумісна з технологіч-

ними нововведеннями. Якщо на ранніх порах 

існування машинної індустрії техніка й тех-

нологія дозволяли фірмам знизити витрати 

виробництва і за рахунок цього отримати пе-

ревагу над суперником при зміні ринкової 

кон’юнктури і, особливо, при різкому падінні 

цін, то в нових умовах, що визначаються 

інноваціями, техніко-технологічні фактори 

відіграють дещо іншу роль.  

«У центрі уваги економістів, – пише 

Й. Шумпетер, – все ще знаходиться  конку-

ренція, яка відбувається в межах незмінних 

методів виробництва й організаційних форм. 

Однак… переважаючого значення набуває 

інша конкуренція, заснована на відкритті но-

вого товару, нової технології, нового дже-

рела сировини, нового типу організації (на-

приклад, найбільших фірм). Ця конкуренція 

забезпечує рішуче зниження витрат або під-

вищення якості, вона загрожує існуючим    

фірмам не просто незначним скороченням 

прибутків і випуску, а повним банкрутством. 

За своїми наслідками така конкуренція  має 

таке відношення до традиційної, як бомбар-

дування до виламування дверей» [11, с.462].  

 Цей новий тип конкуренції докорінно 

змінює оцінку соціально-економічних нас-

лідків монопольної влади.  Якщо за умов ста-

ціонарного стану суспільства або  його  по-

вільного збалансованого зростання, де рин-

кова  влада дозволяла  максимізувати  при-

бутки за рахунок підвищення цін і виступала 

одним із способів нагромадження засобів для 

додаткового інвестування, а отже, визнава-

лась хижацькою, то в умовах «творчого руй-

нування» її роль є принципово іншою. Обме-

жувальна стратегія монополій за нових умов 

дозволяє стабілізувати економічний розви-

ток. Перш за все, в умовах нестабільності, 

яка виникає внаслідок появи нових товарів 

або технологій, патенти, збереження техно-

логічної таємниці, укладання довгостроко-

вих угод, слугують своєрідним засобом стра-

хуванням бізнесу й убезпечення його інвес-

тицій.  

Як відомо, будь-який підприємець за-

цікавлений у збереженні інвестованого капі-

талу. І це, на перший погляд, протидіє        

удосконаленням, оскільки в умовах появи 

новацій старі виробничі потужності, з якими 

вони конкурують, мають бути або пристосо-

вані до нових умов, або знищені. Це вимагає 

додаткових витрат. Однак в галузях, де немає 

досконалої конкуренції, крупні концерни 

«можуть потягатися з самим прогресом». 

 Утримуючи тимчасову монополію на 

новинку, вони досягають значних переваг 

над своїми суперниками. Справа в тому, що 

фірми намагаються максимізувати поточну 

чисту цінність сукупних активів, що дорів-

нює дисконтованій цінності очікуваних від 

них чистих доходів. Отже, вони завжди впро-

вадять новий метод виробництва, якщо він, 

як передбачалося, забезпечить більший потік 

майбутніх доходів на одиницю майбутніх 
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вкладень у порівнянні з тим методом, який 

використовувався раніше. [11, с.475].  

Таким чином, – робить висновок Й. 

Шумпетер, – у підприємницькому прибутку, 

який отримує успішний новатор, міститься 

або може міститися елемент монопольного 

доходу. Однак кількісне значення цього еле-

мента,  його тимчасовий  характер і  специ-

фічна функція заставляють виділити його в 

особливий клас. Основна цінність, яку являє 

для концерну позиція єдиного продавця, що 

забезпечується патентом або монополістич-

ною стратегією, пов’язана не тільки з тим, що 

концерн тимчасово отримує можливість      

вести себе як монополіст, скільки в тому, що 

ці умови страхують його від можливої дезор-

ганізації ринку і дозволяють застосовувати 

довгострокове планування [11, с. 480–481].  

Отже, крупна є учасником процесу 

«творчого руйнування» – динамічної конку-

ренції, пов’язаної з впровадженням нових 

комбінацій і тому, на думку Й. Шумпетера, 

«ми повинні примиритися з крупним підпри-

ємством як з неминучим злом, що невід-

дільне від економічного прогресу. Ми маємо 

визнати, що крупне підприємство  стало по-

тужним двигуном цього прогресу і в особли-

вості довготермінового нарощування обсягів 

виробництва не тільки всупереч, але й           

завдяки тій стратегії, яка в кожному індиві-

дуальному випадку і в кожен даний момент 

часу виглядає обмежувальною» [11, с.484]. 

Ідея про позитивний вплив крупних 

підприємств на техніко-технологічний роз-

виток була підтримана учнем Й. Шумпетера 

по Гарвардському університету – Дж. К.     

Гелбрейтом. Досліджуючи нові тенденції у    

розвитку суспільства, Дж. К. Гелбрейт від-

значає, що реалізація індивідуальної підпри-

ємницької функції була можлива лише при 

таких техніці й технології, які не відзнача-

лися складністю. Передова техніка, потреба в 

масштабних інвестиційних вкладеннях і все-

бічному плануванні виводять на передній 

план крупне підприємство, яке здатне стати 

реальним провідником технічного прогресу.  

«Таким чином, справа, створена під-

приємцем, невблаганно виходила потім із- 

під його контролю. Він був здатен цю справу 

започаткувати. І протягом певного часу він 

був здатен на неї впливати. Однак, щоб слу-

гувати тим цілям, заради яких вона була 

створена, творіння підприємця стало вима-

гати, щоб на його місце прийшли інші. 

Управляти справою, яку створив підпри-

ємець, в кінцевому рахунку могла лише 

група людей, кожен із яких володів спеціаль-

ними знаннями» [12, с.98].  

Отже, шумпетеріанський підпри-

ємець-новатор, який поєднував в собі влас-

ність на капітал зі здатністю організувати 

інші фактори виробництва та впроваджувати 

новації, відходить у минуле. Йому на зміну 

приходить не просто крупне підприємство, а 

зріла корпорація, яка підпорядковується ви-

могам сучасної техніки й планування, в якій 

функція власності на капітал відділяється від 

функції контролю над підприємством. За та-

ких умов замість підприємця рушійною си-

лою стає адміністрація, серед представників 

якої виокремлюється невелика група людей, 

яка безпосередньо працює з інформацією для 

прийняття групових рішень і володіє для 

цього спеціальними знаннями та здібнос-

тями. Цю групу вчений називає технострук-

турою і визначає її як «апарат для поєднання 

й аналізу інформації, яка надається безліччю 

людей з тим, щоб прийти до рішення, яке ви-

ходить з за межі компетентності кожного ок-

ремо» [ 12, с.88]. 

З появою техноструктури змінюється 

й мотивація корпорацій до технічних удоско-

налень. З одного боку, зберігається їхнє     

прагнення за рахунок удосконалення вироб-

ничого або інших процесів знизити витрати 

виробництва і завдяки цьому встановлювати 

такі ціни, які будуть стимулювати більший 

обсяг продажу і сприяти зростанню. Однак з 

іншого боку, з’являється ще одне принци-

пово нове прагнення, яке безпосередньо реа-

лізує техноструктура. Це прагнення 

пов’язане з її бажанням утримати владу в    

корпорації та забезпечити собі  стабільність.  

Дж. К. Гелбрейт відкриває той факт, 

що єдиним фактором, який важко піддається 

контролю техноструктури, виступає робоча 

сила. Оскільки технічний прогрес  завжди 

приводить до заміни праці капіталом, то тех-

ноструктурі значно легше контролювати тех-

ніку, ніж робочу силу. Ціни на машини й об-

ладнання значно легше підлягають передба-

ченню, ніж витрати на заробітну плату. «Ма-

шини, після того, як їх встановили, страйків 
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не оголошують. Таким чином витрати капі-

талу і результати його діяльності відзнача-

ються значно більшою стабільністю й надій-

ністю, ніж витрати на робочу силу і резуль-

тати її функціонування. Відповідно, техніч-

ний прогрес і підпорядковане йому витіс-

нення праці капіталом підвищує доходність 

фірми і завдяки цьому слугує захисним цілям 

техноструктури. Практично це означає, що 

для сучасної корпорації питання щодо ма-

шин, які понижують витрати праці, є аж ніяк 

не фінансовим питанням» [12, с.464]. 

В сучасних умовах головним 

суб’єктом техніко-технологічного розвитку 

стає транснаціональна компанія. Остання на-

буває нового типу, перетворюючись на гло-

бальну монополію, яка  завдяки внутріш-

ньому зростанню та дії механізмів злиттів і 

поглинань зосереджує в своїх руках всезрос-

таючі масштаби глобального виробництва, 

колосальні активи та матеріально-сировин-

ний ресурс, найчисленнішу армію високоос-

віченої та кваліфікованої робочої сили, пере-

дову наукомістку техніку та інноваційні тех-

нології, а також володіє сотнями тисяч дріб-

них і середніх підприємств та підкоряє дріб-

нотоварну  власність через  систему  моно-

польних цін.  

На сьогодні монополізація капіталу і 

виробництва досягла свого найвищого рівня, 

охопивши практично всі країни світу та всі 

фази суспільного відтворення на галузевому 

й територіально-регіональному рівнях. Саме 

глобальні корпорації, як ключові гравці сві-

тового ринку, перетворилися сьогодні у най-

більших продуцентів високотехнологічних 

виробів і наукомісткої продукції та сконцен-

трували у своїх руках практично всі іннова-

ційні галузі глобального виробництва. Воло-

діючи колосальним виробничим та фінансо-

вим ресурсом, ці структури мають змогу 

здійснювати великомасштабне фінансування 

НДДКР та їх матеріально-технічне забезпе-

чення через внутрішнє нагромадження капі-

талу, наймати висококваліфікований персо-

нал та готувати власні кадри, а також завдяки 

реалізації стратегій науково-технологічного 

обміну зміцнювати свої позиції як світових 

науково-технологічних лідерів. [2, с.142]. 

При цьому слід зауважити, що спону-

кає глобальні корпорації до інноваційності 

конкурентна боротьба, що кардинальним чи-

ном змінила свою природу. На передній план 

виходить боротьба не за кращі умови реалі-

зації й збуту продукції, а за новий товар, який 

приверне увагу покупця. Тому інновацій-

ність стає невід’ємною складовою діяльності 

компаній, оскільки дозволяє їм утримувати 

свої панівні позиції. Як зазначається у допо-

віді ЮНЕСКО  про  науку,  найбільш  роз-

повсюдженими у світі є саме продуктові 

інновації. Відповідно до огляду компаній 

2013 р. продуктові інновації були найбільш 

поширеною формою інновацій в 11 країнах з 

високим рівнем доходів, а процесні інновації 

– в 12 країнах з високим рівнем доходів. У 

Німеччині приблизно половина компаній 

впроваджує продуктові інновації, і майже 

стільки ж – маркетингові (48%) й організа-

ційні (46%) інновації; подібна ситуація      

спостерігається і в Канаді [13, c.60].  

При цьому чітко простежується тен-

денція до прагнення компаній утримувати ін-

вестиції в знання всередині своєї країни.  На-

приклад, НДДКР та інші форми інвестицій, 

пов’язаних із знаннями, набагато менше    

схильні до глобалізації, ніж інші форми  ін-

вестицій. І хоча транснаціональні компанії 

часто розміщують за кордоном своє  вироб-

ництво або сервісні підрозділи, вони з мен-

шою зацікавленістю роблять те ж саме у разі 

інвестицій в знання [13, c.62]. А це породжує 

глобальну нерівномірність техніко-техноло-

гічного розвитку.  

Висновки. Таким чином, у теоретико-

методологічних підходах, реалізованих фун-

даторами інституціональної теорії Т. Вебле-

ном, Й. Шумпетером та Дж. К. Гелбрейтом, 

ми простежуємо поступову еволюцію погля-

дів щодо суб’єктів техніко-технологічного 

розвитку та їхнього ринкового положення. 

Така еволюція може бути умовно представ-

лена трьома етапами: поява індивідуального 

підприємця-новатора, який запроваджує нові 

комбінації виходячи із своєї особливої пси-

хології; домінування крупного підприємства, 

яке за рахунок ефекту масштабу або тимча-

сової монополії на новинку здатне створити 

бар’єри для входу в галузь і запровадити у 

виробничий процес технічні удосконалення з 

метою максимізації прибутку; утвердження 

зрілої корпорації, в якій мотивація до техніч-
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ного прогресу пов’язана не тільки з очікува-

ною прибутковістю, але й  із збереженням 

влади техноструктури; транснаціональна    

корпорація, яка через диверсифікацію в гло-

бальному просторі отримує високий потен-

ціал ринкової влади і, замикаючи в собі лан-

цюг наука-винаходи-виробництво, максимі-

зує глобальну інноваційну ренту. Всі ці етапи 

демонструють нам суперечливе поєднання 

конкуренції й монополії. 
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ДИАЛЕКТИКА МОНОПОЛИИ И КОНКУРЕНЦИИ В                                                  

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБНОВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА 

Ю. В. Дубей, к. э. н., доцент, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. При выполнении исследования были использованы ме-

тоды анализа и синтеза – для выяснения взаимосвязи между технико-технологическим разви-

тием и доминирующим типом рыночной структуры; логико-исторический анализ – для выде-

ления теоретико-методологических подходов, в рамках которых осуществлялись исследова-

ния диалектики монополии и конкуренции; метод общего и особенного – при определении 

специфики взглядов Т. Веблена, Й. Шумпетера и Дж. К. Гэлбрейта на основных субъектов 

технико-технологического развития общества. 

Результаты. В статье проанализирована взаимосвязь между технико-технологическим 

развитием общества и доминирующим типом рыночной структуры. На основе исследования 

теоретико-методологических подходов, реализованных в трудах таких представителей инсти-

туциональной теории, как Т. Веблен, Й. Шумпетер и Дж. К. Гэлбрейт выделены этапы эволю-

ции организационно-правового устройства предпринимательских структур, которые высту-

пают проводниками научно-технического прогресса. Продемонстрирована несовместимость 

совершенной конкуренции с мотивацией фирм к внедрению новаций. Охарактеризованы 

формы реализации рыночной власти, которые способствуют инновационной деятельности 

фирм. Прослежена эволюция организации основных субъектов технико-технологического 

развития и выделены такие ее этапы, как: свободное предпринимательство, крупное предпри-

ятие с рыночной властью, зрелая корпорация, транснациональная корпорация. 

Новизна. Установлен противоречивый характер взаимосвязи между технико-технологи-

ческим развитием и монополией, которая, с одной стороны, способствует техническому про-

грессу, а с другой – тормозит его. Показано, что он имел место на стадии доминирования кон-

курентной борьбы, которая разворачивалась между производителями продукции за лучшие 

условия ведения бизнеса и наиболее прибыльные сферы приложения капитала. Установлено, 

что в современных условиях, когда изменилась сама конкуренция и стала вестись не со сто-

роны производителей, а со стороны продукта, который они поставляют на рынок, транснаци-

ональные компании способствуют продуцированию новаций и их внедрению в производство. 

Практическая значимость. Результаты исследования имеют теоретическую и практи-

ческую ценность, поскольку позволяют учесть новую роль корпораций в технико-технологи-

ческом развитии общества и прогнозировать инновационную динамику национальной и ми-

ровой экономики. 

Ключевые слова: технико-технологическое развитие, инновационная фирма, предпри-

ниматель-новатор, крупное производство, зрелая корпорация, транснациональная корпорация. 

 

DIALECTICS OF MONOPOLY AND COMPETITION IN TECHNICAL  

AND TECHNOLOGICAL RENEWAL OF SOCIETY 

Yu. V. Dubiei, Ph. D (Econ.), Associate Professor,  

Dnipro University of Technology 

 

Methods. In the research, the following methods were used: analysis and synthesis – to clarify 

the relationship between technical and technological development and the dominant type of market 

structure; logical-historical analysis – to identify theoretical and methodological approaches to study 

the dialectics of monopoly and competition; method of general and specific – in determining the 

specifics of the views of T. Veblen, J. Schumpeter and J. K. Galbraith on the main subjects of tech-

nical and technological development of society. 

Results. The article analyzes the relationship between the technical and technological devel-

opment of society and the dominant type of market structure. Based on the study of theoretical and 

methodological approaches implemented in the works of such representatives of institutional theory 

as T. Veblen, J. Schumpeter and J. K. Galbraith, there have been determined the stages of evolution 
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of the organizational and legal system of business structures – the leaders of scientific and technolog-

ical progress. The incompatibility of perfect competition with the motivation of firms to implement 

innovations has been demonstrated. The forms of realization of the market power which promote 

innovative activity of firms are characterized. The evolution of the organization of the main subjects 

of technical and technological development is traced, and its following stages are singled out: free 

enterprise, large enterprise with market power, mature corporation, transnational corporation. 

Novelty. The contradictory nature of the relationship between technical and technological de-

velopment and monopoly has been established, which, on the one hand, contributes to technical pro-

gress and, on the other hand, inhibits it. It is shown that it took place at the stage of dominance of 

competition, which unfolded between producers for the best conditions for doing business and the 

most profitable areas of capital investment. It has been found that in modern conditions, when com-

petition itself has changed and is not driven by manufacturers, but by the product they supply to the 

market, multinational companies promote the production of innovations and introduce them into pro-

duction. 

Practical value. The results of the study have theoretical and practical value, as they allow 

taking into account the new role of corporations in the technical and technological development of 

society and predicting the innovative dynamics of the national and world economy. 

Keywords: technical and technological development, innovative firm, entrepreneur-innovator, 

large-scale production, mature corporation, transnational corporation. 
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МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

УДК 339.562.2:311.311                                                                https://doi.org/10.33271/ebdut/72.018 

 

ОЦІНКА АСИМЕТРІЇ ПОКАЗНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: 

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Н. І. Литвиненко, д. е. н., доцент,  

НТУ «Дніпровська політехніка», natalyt33@ukr.net, orcid.org/0000-0003-3797-8398 

 

Методологія дослідження. У процесі дослідження імпортних операцій України з лікар-

ськими засобами використано методи аналізу й синтезу, метод  спостереження,  прийоми ін-

дукції та дедукції, методи компаративного аналізу, графічний, логічний та табличний методи. 

Методологічною основою дослідження були методи компаративного аналізу (дзеркальний 

аналіз) та спостереження, що надали можливість провести оцінку рівня асиметрії показників 

міжнародної торгівлі. Для виявлення тенденцій у рівні відносних розбіжностей між зустріч-

ними товаропотоками застосовано графічний метод. При систематизації результатів обчис-

лення відносних відхилень показників міжнародної торгівлі в натуральному та вартісному ви-

разах використано метод узагальнення.   

Результати. Застосування компаративного аналізу дозволило встановити розбіжності в 

списках країн-партнерів в міжнародній торгівлі. Частково ці розбіжності пояснюються мето-

дологічними особливостями визнання країни партнером при імпортних та експортних опера-

ціях. За результатами дзеркального аналізу виявлено асиметрію в обсягах імпортних операцій 

з лікарськими засобами України та доведено, що в окремих випадках вона має суттєві розміри. 

Встановлено чотири типи асиметрії в зустрічних товаропотоках, які формуються під впливом 

різних факторів. Інтерпретація результатів розрахунків дозволила встановити ймовірні варі-

анти пояснень існуючих розбіжностей, серед яких як недоліки у формуванні митних звітів, так 

і зловживання в сфері міжнародної торгівлі.  

Новизна. При застосуванні дзеркального аналізу до імпортних операцій України  з  лі-

карськими засобами виявлено чотири типи асиметрії товаропотоків, які виникають через не-

достатність та низьку якість митних звітів, а також через зловживання в сфері міжнародної 

торгівлі.  

Практична значущість. Виявлені причини розбіжностей статистичних даних можна ви-

користовувати для удосконалення митної звітності, а також для виявлення зловживань в між-

народній торгівлі фармацевтичною продукцією. 

Ключові слова: міжнародна торгівля, лікарські засоби, дзеркальна статистика, статис-

тика міжнародної торгівлі, імпортні-експортні операції, зустрічний товаропотік.   

 

Постановка проблеми. Драматичні 

події, що відбувались протягом 2020 року – 

світова пандемія COVID-19 привернули 

увагу світової спільноти до фармацевтичної 

промисловості, де розгорнулись змагання із 

створення антивірусного препарату. Хто    

перший розробить і зможе  налагодити  ви-

робництво, той отримає надприбутки. У 

зв’язку з цим виникає питання, як працює 

світовий ринок медпрепаратів та які існують 

проблеми пов’язані із зовнішньоекономіч-

ними операції на цьому ринку. Оскільки в на-

шій країні майже 30%  роздрібної торгівлі 

мед-препаратами у натуральному виразі при-

падає на імпортні засоби, то важливе зна-

чення має завчасне визначення зловживань в 

цій сфері. З експортно-імпортними операці-

ями пов’язано декілька суттєвих проблем –  

 

 

© 2020. N. I. Lytvynenko. 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 

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2020, №418_________________________________________

https://doi.org/10.33271/ebdut/72.018


проблема «сірого імпорту», контрабанди   

медпрепаратів та їх фальсифікація. Відмі-

тимо, що ці проблеми притаманні і  високо-

розвинутим країнам, а отже не залишаються 

поза увагою наукової спільноти і світових 

міжурядових організацій.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Дослідженню зазначених проблем при-

свячено значна кількість наукових праць, а 

також методичних розробок міжурядових ор-

ганізацій. Відмітимо, що першими, хто почав 

вивчати питання зовнішньоекономічних від-

носин з метою винайдення шляхів максимі-

зації добробуту країни, вважаються меркан-

тилісти. В своїх працях вони використову-

вали дані зовнішньої торгівлі країни (на ті 

часи ці данні були практично єдиним джере-

лом більш менш достовірної інформації), які     

можна вважати найстарішими статистич-

ними базами даних. Лише при наявності    

якісної статистичної бази даних можливо   

розробити методологію дослідження міжна-

родних товаропотоків як для оцінки впливу 

на економічний розвиток суспільства, так і 

для виявлення зловживань у цій сфері. На 

сьогодні існує декілька регіональних та гло-

бальних статистичних баз даних з міжнарод-

ної торгівлі. Найбільш потужними серед них 

є статистична база даних ООН «UN 

Comtrade», Світового банку «World 

Integrated Trade Solution» (WITS). Практично 

всі науковці в своїх дослідженнях користу-

ються даними саме цих баз.  

Для вивчення статистичних даних ви-

користовуються різні методи аналізу. Одним 

із таких методів, який застосовується для ви-

вчення даних міжнародної торгівлі є метод 

дзеркальної статистики. Так Т. Кантенс (T. 

Cantens), економіст із дослідницького підроз-

ділу Світової митної організації, в своїй про-

грамній роботі відмічає широке викорис-

тання означеного методу для вирішення пев-

них задач. Він пише, що такі економісти як 

Аллен (Allen), Макхул (Makhoul), Отерстом 

(Otterstrom),  Гуо (Guo), Хаманака 

(Hamanaka),  Тафгар (Tafgar) використову-

вали означений метод для встановлення кри-

терія можливості використання даних і  при-

чин їх неточності, Гольє (Gaulier),  Зігнаго 

(Zignago) на основі дзеркальної статистики 

розробили метод і створили базу даних для 

гармонізації даних міжнародної торгівля між 

країнами партнерами [1]. Йетс (Yeats), Чуо 

(Choo), Барб’єрі (Barbieri) використовували 

дзеркальні дані для заміни відсутніх даних. У 

разі, коли дані про країну  вважаються  по-

милковими, або ненадійними, вони обчислю-

ються на основі даних про експорт та імпорт 

країн партнерів. Крім того, Бхагваті 

(Bhagwati), Каррер (Carrère),  Григоріу 

(Grigoriou), Макдоналд (McDonald), Фісман 

(Fisman), Вей (Wei), Кубо (Kubo) використо-

вували дзеркальний аналіз для встановлення 

можливих зловживань у сфері міжнародної 

торгівлі [1]. Зазначимо, що Департаментом з 

економічних і соціальних питань та Статис-

тичним відділом економічної статистики 

ООН, спираючись на чисельні дослідження 

даних міжнародної торгівлі, розроблено ме-

тодичні рекомендації з аналізу міжнародних 

товаропотоків з метою усунення їх асиметрії 

[2].  

Формулювання мети статті. Метою 

даної роботи є аналіз зовнішньої торгівлі   

медпрепаратами у частині імпортних опера-

цій України та оцінка можливих зловживань 

у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. В даній роботі для  досягнення  по-

ставленої мети було використано  метод    

дзеркальної статистики, який  передбачає 

спів-ставлення даних митної статистики ім-

портно-експортних операцій між країнами 

партнерами за одним і тим же товаром або 

послугою. Схема дослідження за цим мето-

дом для України буде виглядати наступним 

чином: обсяг «товаропотік український ім-

порт від закордонних постачальників» порів-

нюється з обсягом  «товаропотік  закордонні  

поста-чальники експорт до України».  

Джерелом зведених статистичних да-

них використано базу даних міжнародної   

торгівлі ООН (UN Comtrade – United Nations 

Commodity Trade Statistics Database – база да-

них міжнародної торгівлі ООН). В базі пред-

ставлено продукцію за номенклатурою, яка 

класифікована у відповідності до «Гармоні-

зованої системи класифікації та кодування 

товару» (ГС) (Harmonized Commodity 

Description and Coding Systems) [3]. UN 

Comtrade забезпечує перекодування звітів 

країн, представлених згідно «Стандартній 

міжнародній торговій класифікації» 

(Standard International Trade Classification) 
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[4]. Система дозволяє знайти товар з макси-

мально точним кодом у 6 знаків, обрати на-

прям товарного потоку (імпорт, експорт, ре-

імпорт та реекспорт), а також країну парт-

нера. Глибина часового горизонту для окре-

мих країн складає 55 років. Дані представля-

ються у вартісному та натуральному вимірі. 

До безперечних переваг означеної бази да-

них слід віднести те, що вона формується у 

відповідності до загальноприйнятої методо-

логії, а отже забезпечує співставлення даних 

без додаткової їх обробки, але необхідно від-

мітити і ряд недоліків. В першу чергу те, що 

надані країнам для широкого використання 

митні дані можуть мати не точності і бути не 

у повному обсязі.    

Загалом в отриманих нами даних об-

сяги зустрічних товаропотоків при порів-

нянні повинні співпадати. Однак, в більшості 

випадків вони мають розбіжності – асимет-

рію. Для оцінки масштабів розбіжностей 

(асиметрії) застосуємо «дзеркальний метод» 

співставлення даних митної  статистики ім-

портно-експортних операції з фармацевтич-

ної продукції між країнами партнерами. Слід 

зазначити, що розбіжності у торгівельних да-

них не можуть бути однозначно визначеними 

як наслідки незаконних операцій або зловжи-

вань (контрабанда,  «сірий» імпорт, перекру-

чення в митних деклараціях). Вони можуть 

бути наслідками різних видів статистичних 

розривів (методологічними, технічними).  

Підкреслимо, що сам метод «дзеркальної 

статистики» не визначає причин утворення 

асиметрії, а лише дозволяє встановити факт 

наявності або відсутності таких відхилень.  

Для аналізу імпортних операцій Укра-

їни на фармацевтичному ринку було обрано 

проміжок часу у 10 років з 2009 року по 2018 

рік.  

Операції з реімпорту та реекспорту лі-

ків за досліджуваний період не зазначено в 

статистичній базі UN Comtrade.  

Порівняння проводяться за товарною 

позицією без виокремлення субпозицій, що 

дозволяє уникнути впливу помилок у класи-

фікації медпрепарату.  

Нами проведено порівняльний аналіз 

двох товарних позицій за ГС: 3003 – лікар-

ські засоби (крім перелічених у товарній по-

зиції 30.02, 30.05 або 30.06), що складаються 

із суміші двох або більше продуктів для тера-

певтичного або профілактичного застосу-

вання, але не розфасовані у вигляді дозова-

них лікарських форм або у форми  або  упа-

ковки для роздрібної торгівлі; 3004 – Лікар-

ські засоби (крім перелічених у товарній по-

зиції 30.02, 30.05 або 30.06), що складаються 

із змішаних або незмішаних продуктів, для 

використання в терапевтичних чи профілак-

тичних цілях, розфасовані у вигляді дозова-

них лікарських форм (включаючи лікарські 

засоби у формі  трансдермальних систем) або 

в форми або упаковки для роздрібного про-

дажу [3]. 

У якості досліджуваних показників 

нами обрано обсяги зовнішньої торгівлі фар-

мацевтичною продукцією у вартісному та ва-

говому (кг) виразі. 

Кількісну оцінку  розбіжностей торгі-

вельних операцій між двома країнами згідно 

публічних даних проведено в абсолютних і 

відносних показниках за наступними форму-

лами: 

1) розмір абсолютних розбіжностей   

публічних даних 

AB = MAB – EBA,                                       (1) 

де                         

 MAB – обсяг імпорту країни А із країни В; 

EBA – обсяг експорту країни В до країни А; 

2) розмір відносних розбіжностей публічних 

даних 

I AB = (MAB – EBA)/ 

MAB*100                                                                          (2) 

 

Розглянемо розподіл країн партнерів за 

долями в загальному  обсязі  імпорту лікар-

ських засобів, що представлено на рис. 1. 

   
 

Рисунок 1 – Доля країни експортера в 

загальному імпорті ліків України, 2018 р. [5] 
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Як ми бачимо із рис.1, найбільша час-

тка в українському імпорті медпрепаратів на-

лежить  країнам – світовим лідерам  фарма-

цевтичного ринку (за виключенням Мальти 

та Угорщини). Загалом, партнерами України 

на світовому фармацевтичному ринку у   

2018 р. було 80 країн.   

Пропонуємо аналіз розпочати з прос-

того порівняння списків країн партнерів за 

2009–2018 р., яких вказала Україна у митних 

звітах та країн, що вказали Україну як торгі-

вельного партнера. Результати такого порів-

няння представлено в таблиці 1, де можливо 

простежити, що 22 країни не мають зустріч-

ного товаропотоку. Так 5 країн, яких Україна 

вказала як країни, з яких вона імпортувала лі-

карські засоби, у своїх митних звітах не вка-

зували Україну у якості партнера, до якого 

вони експортували товар. Крім того, 17 країн 

вказали, що вони експортували до України 

фармацевтичну продукцію, але їх не вказано 

в українських звітах з імпорту у якості парт-

нерів. Слід заначити, що обсяги товаропо-

току за досліджуваний період з цих країн 

були дуже різні, так Бангладеш у своєму звіті 

експортера вказав 70 724 кг ліків, а Норвегія 

– всього 15 кг. Означені розбіжності можуть 

бути обумовленні методологічними осно-

вами визнання країни партнера. Так при об-

ліку імпортних операцій вказується країна 

походження товару в той час як при експорті 

– країна призначення товару. Наприклад, в 

своїх звітах з імпортних операцій Україна 

вказує країну походження лікарських засобів 

Індію, в той час коли означені медпрепарати 

ввозяться з митної території Індонезії і ця 

країна в своїх звітах зазначає партнером Ук-

раїну. Отже, у митних звітах товаропотоки 

буде вказано наступним чином: імпортні 

операції Україна-Індія, експортні операції Ін-

донезія-Україна. Таким чином, зустрічні то-

варопотоки не співпадають.  

Таблиця 1  

Списки країн торгівельних партнерів 

Країни, які вка-

зала Україна 

Країни, що вказали 

Україну 

Багамські ост-

рови, Ліван,  

Панама, Уругвай, 

Узбекистан 

Азербайджан,  

Бангладеш, Коста-

Ріка, Індонезія, Іран,  

Люксембург,  

Мексика, Чорногорія, 

Марокко, Намібія, 

Непал,  

Північна Македонія, 

Норвегія, Оман,  

Пакистан, Шрі Ланка 

Джерело: розраховано за: [5] 

 

Зважаючи на такі суттєві розбіжності у 

списку країн партнерів нами проведено 

більш детальне дослідження товаропотоків 

між Україною та Багамськими островами.. 

Зазначимо, що Багамські острови було об-

рано випадково. За результатами виявлено 

досить цікаві факти, так за митними звітами 

України обсяг імпортованих ліків із Багамсь-

ких островів. за період 2016–2018 роки у на-

туральному виразі склав 87660 кг, а у вартіс-

ному в цінах FOB  – 440706 дол. США (ди-

вись табл. 2). 
 

  Таблиця 2  

Обсяги товаропотоку «імпорт України від Багамських островів» та «експорт  

Багамських островів до  країн Світу» за 2016–2018 роки 

Контрагенти 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Вага, 

кг 

Вартість, 

дол. США 

Вага, 

кг 

Вартість, 

дол. США 

Вага, 

кг 

Вартість, 

дол. США 

Багамські острови експорт, 

всього – до країн Світу 

7446 133153 90748 157596 48439 136313 

Україна імпорт від  

Багамських островів 

8529 49439 26377 138635 52754 252632 

Відхилення, +/- 1083 –83714 –64371 –18961 4315 116319 
Джерело: розраховано за [5] 

 

За даними митної статистики за цей пе-

ріод Багамські острови не постачали  фарма-

цевтичну продукцію до України. Крім того, 

обсяг лікарських засобів, які за звітом імпор-

тувала Україна в 2016 році, перевищує на 
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1083 кг загальний обсяг експортних опера-

цій, що були здійсненні Багамськими остро-

вами. 

Отже, нескладне дослідження виявило 

проблему – асиметрію у митних звітах країн 

і тільки детальне дослідження може встано-

вити її причину.  

Наступним кроком  проведімо порів-

няльний аналіз агрегованих річних даних зу-

стрічних товаропотоків між Україною та кра-

їнами партнерам. 

Для коректного співставлення обсягів 

торгівельних операцій необхідно провести 

коригування вартості базису ціни FOB до ба-

зису ціни CIF за кожною країною. Зазначимо, 

що співвідношення між цінами CIF/FOB 

може змінюватись в залежності від країни-

партнера, але нам доступні лише загальні 

дані платіжного балансу України [6]. Отже, 

на основі даних НБУ (платіжного балансу) 

нами розраховано загальний коефіцієнт спів-

відношення цін  CIF/FOB (таблиця 3). На-

жаль, зазначений коефіцієнт можливо розра-

хувати з 2014 року, оскільки з цього року 

НБУ розпочав складання платіжного балансу 

згідно Керівництва з платіжного балансу та 

міжнародної інвестиційної позиції, шостого 

видання (МВФ, 2009) за яким проводиться 

коригування ціни імпортера (CIF) до ціни 

експортера (FOB) [7]. 

Таблиця 3  

Розрахунок коефіцієнту співвідношення цін  CIF/FOB 
Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Дані обсягу імпорту Державної служби ста-

тистики, млн. дол. США 

54429 37517 39250 49607 57189 

Коригування до цін FOB, млн. дол. США –1947 –1186 –1110 –1118 –1244 

За ціною FOB, млн. дол. США 52482 36331 38140 48489 55945 

CIF/FOB 1,0371 1,0326 1,0291 1,0230 1,0222 

Джерело: розраховано за: [6] 

 

За допомогою коефіцієнту CIF/FOB 

(таблиця 3) дані статистичної бази ООН пе-

рераховано до цін CIF, що дозволить нам 

провести розрахунки розміру абсолютних і 

відносних розбіжностей обсягів імпорту та 

експорту з даними  країн партнерів.   

Таблиця 4  

Дзеркальна статистика загального обсягу  

товаропотоків за 2009–2018 рр. 
Рік Відхи-

лення 

ваги, тис. 

кг 

Відхи

лення 

ваги, 

% 

Відхи-

лення 

вартості, 

млн. дол. 

США 

Відхи-

лення 

варто-

сті, % 

2009 –8903,4 -31,10 н/д н/д 

2010 –5289,5 -16,77 н/д н/д 

2011 –12653,9 -36,54 н/д н/д 

2012 –11837,9 -33,43 н/д н/д 

2013 –15448,3 -53,74 н/д н/д 

2014 –12018,3 -49,66 –407,65 –19,43 

2015 –9336,8 -52,95 –351,31 –31,92 

2016 –15268,8 -66,14 –548,07 –42,12 

2017 –16936,5 -65,46 –590,60 –41,04 

2018 –16663,5 -66,06 –897,18 –58,10 

Всього  –123520,4 -44,92 –2794,81 –37,35 

Джерело: розраховано за: [5,6] 

 

Абсолютні та відносні розбіжності між 

експортно-імпортними потоками розрахо-

вано за допомогою формул 1 та 2. Результати 

оцінки розміру асиметрії річних торговель-

них потоків наведено у таблиці 4.  

Як ми можемо бачити із таблиці 4 існує 

значна від’ємна асиметрія потоків і це  озна-

чає, що обсяг фармацевтичної продукції, 

який країни партнери зазначили в своїх екс-

портних звітах перевищує обсяг, який був за-

значений Україною в її звітах з імпорту. На-

приклад, у 2018 р. за даними звіту на митну 

територію нашої країни було ввезено 25,2 

млн. кг вартістю 1544,3 млн. дол. США, в той 

час як за даними країн партнерів відправлено 

41,9 млн. кг вартістю 2441,5 млн. дол. США. 

Таким чином, абсолютна різниці в натураль-

ному виразі складає 16,7 млн. кг, у вартіс-

ному – 897,2 млн. дол. США, а в відносному 

66,06% та 58,10% відповідно.   

На рисунку 2 представлено результати 

компаративного порівняння річних товаро-

потоків медичних препаратів.  

На рис. 2 спостерігається стійка тен-

денція до збільшення відносних розбіжнос-

тей в представлених митних даних країн  

партнерів про зовнішні товаропотоки. Слід 

зауважити, що розраховані розбіжності агре-

гованих даних по роках дещо, перекручують 

результати і приводять до втрати повної кар-
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тини спрямованості товаропотоків. Прове-

демо більш деталізований компаративний 

аналіз на основі порівняння річних товаропо-

токів між Україною та країнами партнерами. 

 

 
Рис. 2. Динаміка відносних розбіжностей да-

них закордонних контрагентів  від  україн-

ських за 2009–2018 рр. за товаропотоком 

«український імпорт від закордонних поста-

чальників – закордонні постачальники екс-

порт до України», % [5] 

Методика аналізу полягає у розрахунку 

абсолютної і відносної різниці між зустріч-

ними товаропотоками «Україна – країна пар-

тнер» за відповідний рік і агрегування ре-

зультатів за напрямом потоку. Результати 

аналізу представлено в таблиці 5. 

Детальний фрагмент дзеркального по-

рівняння для країн з найбільшою долею в ім-

порті України лікарських засобів представ-

лено в табл. 6. Особливу увагу привертають 

до себе результати дзеркальної статистики 

для України-Німеччини.  

Ми можемо спостерігати значні негати-

вні різниці у порівнянні обсягів у натураль-

ному та вартісному виразі, які складають від-

повідно – 734,23% та –602,64%.  

Як видно із табл. 5,6  товаропотоки мо-

жуть мати різну спрямованість і, відповідно, 

різну комбінацію між обсягом у натураль-

ному та вартісному вимірі, що дозволяє нам 

виділити чотири типи потоків: позитивна    

різниця у натуральному і вартісному виразі; 

негативна різниця у натуральному і вартіс-

ному виразі; позитивна різниця у натураль-

ному виразі та негативна різниця у вартіс-

ному виразі; негативна різниця у натураль-

ному виразі та позитивна різниця у вартіс-

ному виразі  

Таблиця 5.  

Дзеркальна статистика з урахуванням спрямованості товаропотоків 
Рік Показник Відхілення 

ваги, тис. кг 

+/-  

Відхілення 

ваги, % +/- 

Відхілення 

вартості, млн. 

дол. США +/-  

Відхілення 

вартості, % 

+/- 

2016 Потік «вага +/ + вартість» 31670,5 93,75 1653,21 89,93 

Потік «вага +/- вартість» 1342,4 67,00 –47,01 –59,77 

Потік «вага -/- вартість» –41342,9 –422,18 –1545,48 –253,78 

Потік «вага -/+ вартість» –1014,6 –172,88 43,99 57,82 

2017 Потік «вага +/+ вартість» 34300,2 95,95 1815,71 91,40 

Потік «вага+/-  вартість» 1566,2 42,51 –68,09 –35,85 

Потік «вага -/- вартість» –49720,2 –433,04 –1837,12 –275,14 

Потік «вага -/+ вартість» –538,3 –65,51 3,91 11,53 

2018 Потік «вага +/+ вартість» 6754,2 82,62 333,57 66,15 

Потік «вага +/- вартість» 1885,6 32,34 –149,01 –40,97 

Потік «вага -/- вартість» –25043,2 –232,51 –1090,67 –169,97 

Потік «вага -/+ вартість» –260,1 –55,65 8,92 25,55 

Джерело: розраховано за:[5,6] 

 

Виникає проблема інтерпретації отри-

маних результатів компаративного аналізу. 

Дослідження наукової літератури з проблем 

митної статистики та  зловживань в  міжна-

родній торгівлі дозволили нам виділити різні 

варіанти можливих пояснень асиметрії това-

ропотоків [1,2,8,9]. Нижче приведено найпо-

ширеніші, але в будь якому разі кожен випа-

док вимагає ретельного дослідження. 

1. Суттєва негативна різниця у нату-

ральному та вартісному виразі (дивись табл. 

6 Німеччина) для товару з 6-значним кодом 

ГС (обсяги за звітом експортера перевищує 

обсяги за звітом країни, що імпортує зазначе-

ний товар). Таке відхилення можна пояснити 

наступним: у звіті експортера вказано країну 

призначення товару, а у звіти імпортера вка-

зано країну походження товару; реекспор-

том; різними торгівельними системами; кра-

їна є великим торгівельним хабом. Крім того, 
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можливі зловживання – маніпуляція тари-

фами. У цьому разі зазначається продукції, 

яка схожа на товар, але з меншим митним та-

рифом у межах того ж самого розділу. Прик-

ладом може слугувати промислова продук-

ція, яка нібито імпортується як запасні час-

тини. У випадку коли різниці тарифів не іс-

нує, а також значної різниці за розділом це 

може бути ознакою контрабанди [1,2,8,9]. 

 

Таблиця 6 

Дзеркальна статистика за країнами з найбільшою долею в імпорті України 
Країна Рік Відхилення 

ваги, +/-  

Відхилення ваги, 

% 

Відхилення вартості, 

+/-  

Відхилення 

вартості, % 

Німеччина 2016 –17702703 –734,23 –840766995,83 –602,64 

2017 –19585685 –702,85 –1027412639,46 –667,26 

2018 –6808447 –234,31 –399701735,50 –229,27 

Індія 2016 –1251414 –96,50 –29287807,41 –57,52 

2017 –1231773 –102,46 –35338106,72 –67,65 

2018 –600838 –36,76 –72006170,23 –113,86 

Швейцарія 2016 5218800 91,14 133525778,71 63,46 

2017 4557060 86,89 131748247,72 58,29 

2018 882580 27,90 –51530896,49 –22,84 

Великобританія 2016 154200 11,85 30206878,35 32,62 

2017 438766 23,53 –8850565,32 –7,53 

2018 2553858 81,30 70875900,68 50,38 

Джерело: розраховано за: [5,6] 

 

В нашому випадку висока вірогідність 

контрабанди ліків тому, що згідно Закону 

України «Про Митний тариф  України»  лі-

карські засоби товарних позицій 3003 та 3004 

оподатковуються за 0% митною ставкою 

[10]. Отже, маніпуляцію тарифами виключа-

ємо. Також підтвердженням може слугувати 

те, що при розгорнутому дослідження дзер-

кальних товаропотоків Україна-Німеччина 

виявлено значне відхилення обсягів саме то-

варним за розділом (дивись табл. 6). Крім 

того, за митними звітами Україна придбала 

лише 28,9% обсягу у натуральному виразі і 

відповідно 20,7% у вартісному виразі безпо-

середньо в Німеччині, то б то країна поход-

ження і країна відправлення товару співпада-

ють. У всіх інших випадках зазначено країну 

походження ліків Німеччину, а в графі «кра-

їна відправлення» позначено іншу країну (за-

галом позначено 30 країн світу та «Світ»). 

Крім того, ціна за 1 кг лікарських засобів ім-

портованих безпосередньо з Німеччини 

склала 52,94 дол. США/кг, з інших країн 

82,44 дол. США/кг. Залишається незрозумі-

лим чому безпосередньо у виробника прид-

бано лише 28,9% обсягу товару, а 71,1%   

придбано через посередників, не зважаючи 

на високий рівень контрафактної фармацев-

тичної продукції.    

2. Несуттєва негативна різниця у  вар-

тості (наприклад у 2017 р. Великобританія –

7,53%). Є ймовірність, що окремі фірми-ім-

портери занижують оціночну вартість то-

вару, або створення картелю великими фір-

мами-імпортерами. Крім того, можливо про-

дукція має різну якість, а також коливання 

валютного курсу [1,2,8,9].   

3. Позитивна різниця у вартості (вар-

тість товару за звітом імпортера перевищує 

вартість за звітом експортера приведену до 

відповідної базової вартості). Цей випадок 

пояснюється: різницею у цінах FOB/ CIF; 

конфіденційним експортом; урахування зві-

тів із зон переробок (виробництво із даваль-

ницької сировини) як експортних, також це 

може бути маніпулюванням із трансферт-

ними цінами для прикриття податкового ша-

храйства [1,2,8,9]. 

 4. Позитивна різниця в натуральному 

вимірі. Можливі пояснення: транзит, митні 

правила, що не звільняють туристів-резиден-

тів від декларування цінностей, в країнах 

партнерах різні порогові значення для митної 

статистики, а також використання товару для 

прикриття контрабанди [1,2,8,9]. 

Оцінимо детальніше, ще один зустріч-

ний товаропотік між Україною та Швейца-

рією за 2018 р. Як видно із табл. 6 означений 
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потік відноситься до типу «позитивна різ-

ниця у натуральному виразі та негативна різ-

ниця у вартісному виразі» з незначною різни-

цею. Розгорнуте дослідження виявило, що 

безпосередньо у Швейцарії придбано 1,9% 

товару в натуральному виразі за вартістю у 

14,0%  від загального обсягу відповідно, при 

цьому ціна імпортованого  товару склала 

460,6 дол. США/кг. Ціна на лікарські засоби 

країна походження яких зазначена Швейца-

рія, а імпортованих з інших країн склала 

55,97 дол. США/кг. Отже, у випадку із Швей-

царією можливо стверджувати про імпорт 

некондиційної  / підробленої /  свідомо  не-

вірно маркованої / фальсифікованої / контра-

фактної фармацевтичної продукція.  

Висновки. Проведений компаративний 

аналіз у сфері зовнішньої торгівлі фармацев-

тичної продукцією із застосуванням методу 

дзеркальної статистики виявив значну асиме-

трію показників міжнародної торгівлі. Як   

видно із результатів аналізу рівень асиметрії 

досить значно варіюється в залежності від 

багатьох факторів, до найвагоміших слід від-

нести базу даних, яка використовується для 

аналізу, глибину деталізація дослідження, 

повноту та якість наданих країнами митних 

звітів. Результати дослідження можуть бути 

застосовані для виявлення зловживань у 

сфері зовнішньої торгівлі лікарськими засо-

бами і дозволить скоротити обсяги імпортної 

некондиційної /  підробленої /  свідомо  не-

вірно маркованої / фальсифікованої / контра-

фактної фармацевтичної продукція.  

Зазначимо, що проведений нами аналіз 

не є вичерпним і його можливо доповнити і 

вдосконалити. Так слід приділити увагу ди-

наміці змін величини розбіжностей у часі, що 

дозволить виявити рівень впливу процесу   

гармонізації митної статистики між країнами 

на якість та повноту наданої ними інформа-

ції. Це в свою чергу сприятиме розумінню 

того надмірна чи недостатня інформація ві-

дображається у звітах про імпортно-експорт-

ні операції. Удосконалення митної звітності 

дозволить  скоротити  статистичні  помилки 

та можливості для шахрайських операцій. 
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ОЦЕНКА АСИММЕТРИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ: 

УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ 

Н. И. Литвиненко, д. э. н., доцент, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. В процессе исследования импортных операций Украины с 

лекарственными средствами использованы методы анализа и синтеза, метод наблюдения, при-

емы индукции и дедукции, методы компаративного анализа, графический, логический и таб-

личный методы. Методологической основой исследования были методы компаративного ана-

лиза (зеркальный анализ) и наблюдения, которые дали возможность провести оценку уровня 

асимметрии показателей международной торговли. Для выявления тенденций в уровне отно-

сительных расхождений между встречными товаропотоками использован графический метод. 

Метод обобщения был использован при систематизации относительных отклонений показате-

лей международной торговли в натуральном и стоимостном выражении. 

Результаты. Применение компаративного анализа позволило установить расхождения 

в списках стран-партнеров в международной торговле. Несовпадение списков частично объ-

ясняются методологическими особенностями признания страны партнером при импортных и 

экспортных операциях. Использование зеркального анализа позволило выявить асимметрию 

в объемах импортных операций с лекарственными средствами Украины и доказать, что в от-

дельных случаях она имеет существенные размеры. Установлено четыре типа асимметрии во 

встречных товаропотоках, которые формируются под влиянием различных факторов. Интер-

претация результатов позволила установить возможные варианты объяснений существующих 

разногласий, среди которых как недостатки в формировании таможенных отчетов, так и зло-

употребления в сфере международной торговли. 

Новизна. Зеркальный анализ, примененный к импортным операциям Украины с лекар-

ственными средствами, позволил обнаружить четырех типа асимметрии товаропотоков, кото-

рые возникают из-за недостаточности и низкого качества таможенных отчетов, а также из-за 

злоупотребления в сфере международной торговли. 

Практическая значимость. Установленные причины расхождения статистических дан-

ных можно использовать для совершенствования таможенной отчетности, а также для выяв-

ления злоупотреблений в международной торговле фармацевтической продукцией. 

Ключевые слова: международная торговля, лекарственные  средства, зеркальная ста-ти-

стика, статистика международной торговли, импортно-экспортные операции, встречный това-

ропоток. 
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Methods. In the process of studying medicines imports in Ukraine, methods of analysis and 

synthesis, observation method, methods of induction and deduction, methods of comparative analy-

sis, graphical, logical and tabular methods were used. The methodological basis of the study was the 

methods of comparative analysis (mirror analysis) and observations, which made it possible to assess 

the level of asymmetry in international trade indicators. To identify trends in the level of relative 

discrepancies between counter flows, a graphical method was used. The generalization method was 

used to systematize the relative deviations of international trade indicators in physical and value 

terms. 

Results. The use of comparative analysis made it possible to establish discrepancies in the lists 

of partner countries in international trade. The discrepancy between the lists is partly explained by 

the methodological specifics of recognizing a country as a partner in import and export operations. 

The use of mirror analysis made it possible to reveal asymmetry in the volumes of import transactions 

with medicines in Ukraine and to prove that in some cases it has significant dimensions. Four types 

of asymmetry have been established in counter flows, which are formed under the influence of various 

factors. Interpretation of the results allowed establishing possible options for explaining the existing 

disagreements, including both shortcomings in the formation of customs reports and abuses in the 

field of international trade. 

Novelty. Mirror analysis applied to Ukraine’s import transactions with medicines revealed four 

types of asymmetry in commodity flows that arise from the inadequacy and low quality of customs 

reports, as well as from abuse in international trade. 

Practical value. The established reasons for the discrepancy between statistical data can be 

used to improve customs reporting, as well as to identify abuse in international trade in pharmaceuti-

cal products. 

Keywords: international trade, medicines, mirror statistics, international trade statistics, import-

export operations, counter flow of goods. 
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Методологія дослідження. В основу дослідження покладено структурно- функціональ-

ний аналіз, який дозволяє реалізувати принцип системності і завдяки цьому прослідкувати 

процес формування та реалізації інноваційних стратегій розвитку міжнародних компаній. По-

ряд з цим у процесі дослідження застосовувалися такі методи, як: абстрагування при − з’ясу-

ванні сутності понять «стратегія» та «інноваційна стратегія», типологізації – при виокремленні 

сучасних інноваційних стратегій розвитку; класифікації – при виявленні чинників впливу на 

мінливість інноваційної стратегії. 

Результати. У процесі дослідження узагальнено поняття «стратегія» та «інноваційна 

стратегія». Проаналізовано переваги та недоліки інноваційних стратегій на  прикладі  діяль-

ності міжнародних компаній. Класифіковано типи та виокремлено характерні риси сучасних 

інноваційних стратегій міжнародних компаній. Виявлено, що найбільш дієвою є інноваційна 

стратегій компаній тоді, коли в процесі її реалізації враховуються внутрішні та зовнішні чин-

ники впливу в певний період. Проаналізовано чинники, які суттєво впливають на формування 

гнучкості інноваційної стратегії розвитку компанії в умовах глобалізації. 

Новизна. Обґрунтовано, що процес зародження інноваційної стратегії в умовах глобалі-

зації відбувається шляхом послідовного перетворення «ідеї» на готовий продукт. Продемон-

стровано, що інноваційна стратегія повинна бути гнучкою, і в умовах ринкових змін має     

швидко трансформуватися в нову стратегію, яка забезпечує інноваційний розвиток компанії. 

Практична значущість. Досвід міжнародних компаній, які є лідерами інноваційного 

розвитку свідчить про необхідність застосування інноваційної стратегії, оскільки це є запору-

кою тривалого успіху компанії та засобом забезпечення її конкурентної стійкості й конкурен-

тоспроможності в умовах глобалізаційних викликів. 

Ключові слова: глобалізація, стратегія, інновації, науково-технічний прогрес, іннова-

ційна стратегія, міжнародні компанії, діяльність, інтеграція, конкурентоспроможність. 

 

Постановка проблеми. В останні деся-

тиліття ХХ і на почату ХХІ століть світ еко-

номіки зазнав суттєвих темпів у розвитку 

глобалізації. Цей процес світової економіки 

передбачає збільшення взаємодії національ-

них економік усього світу та зумовлений 

швидким зростанням міграції послуг, това-

рів, капіталу та технологій через кордони. 

Глобалізація бізнесу зосереджена більше на-

вколо врегулювання міжнародних тарифів й 

торгівлі, податків та інших перешкод які ви-

никають у глобальній торгівлі. 

Значних змін від впливу глобалізації за-

знають у своїй діяльності транснаціональні 

корпорації (ТНК).  Це було спричинено тим, 

що міжнародні ринки почали розширювати 

свої кордони, конкуренція між компаніями 

стала вимагати більш креативного підходу до 

вирішення тих чи інших питань, розвиток на-

уково-технічного потенціалу країн дав по-

штовх для змін в управлінні міжнародними 

компаніями. Тому старі стратегії виходу на 

ринки, такі як:  експорт,  міжнародне ліцен-

зування,  міжнародний  франчайзинг,  прямі  
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зарубіжні інвестиції та ін., які мали широке 

використання для успішного функціону-

вання ТНК на міжнародному ринку нині під-

лягають масштабній трансформації. 

Реалії економічного буття свідчать, що 

міжнародна компанія буде  успішно розвива-

тися лише в тому випадку, якщо процес її   

розвитку буде супроводжуватися взаємним 

використанням базових економічних інстру-

ментів, та розвитком сучасних інноваційних 

стратегій. Які дозволять швидко реагувати на 

економічні зміни в країнах, та підлаштову-

вати виробництво під певне середовище й  

споживача, з найменшими економічними 

втратами. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Перехід до інноваційного розвитку ком-

паній було зумовлено низкою чинників, які 

потребували чіткого розуміння та деталізації. 

Для того щоб дослідити проблеми роз-

витку інноваційних стратегій міжнародних 

компаній в умовах глобалізації було покла-

дено багато зусиль як зарубіжних так і укра-

їнських вчених. Що підтверджує значимість 

та актуальність даної теми. 

Серед відомих зарубіжних вчених, які 

зробили вагомий внесок у дослідження цього 

питання є: М. Портер[1], А. Баркер[2], Й. 

Шумпетер [3] та інші. Ці вчені провели ана-

ліз сучасних стратегій і моделей інноваційної 

діяльності ТНК, а також виокремили практи-

чні і теоретичні проблеми в управлінні про-

цесами розробки та реалізації науково-техні-

чних ідей. 

Серед українських вчених значний вне-

сок у дослідження процесів формування та 

функціонування інноваційних стратегій зро-

били: В. В. Чубай [4], О. Кузьмін[5], Н. Кра-

снокутська[6]. Вчені акцентують увагу на 

безперечному взаємозв’язку між міжнарод-

ною конкурентоспроможністю та інновацій-

ною діяльністю суб’єктів глобального біз-

несу. 

Незважаючи на значну кількість науко-

вих праць, як вітчизняних, так і зарубіжних 

авторів, необхідно деталізувати і узагаль-

нити певні розбіжності розуміння та тракту-

вання стратегії інноваційної діяльності ком-

панії, а також провести   узагальнюючі  під-

сумки, щодо ефективності застосування 

інноваційних стратегій для розвитку міжна-

родних компаній в умовах глобалізації. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є виявлення впливу інноваційних стра-

тегій на розвиток міжнародних компаній за-

для ефективного їх розвитку на міжнарод-

ному ринку в умовах глобалізації. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Інноваційні стратегії є важливою 

економічною умовою взаємодії  між сучас-

ним виробником та споживачем. Перехід до 

інноваційного розвитку міжнародних компа-

ній повинен бути одним з основних напрям-

ків в міжнародній діяльності. В умовах зрос-

таючої конкуренції між компаніями, іннова-

ційна діяльність дедалі більше визначає ус-

піх нових ідей і організаційних рішень, які 

допомагають компаніям вийти з кризових си-

туацій і гарантують їм фінансову стабіль-

ність [7, с.1]. Вміння швидко підлаштовува-

тися під смаки споживачів та розвиток нау-

ково-дослідних  та   дослідно-конструктор-

ських робіт (НДДКР), дозволяє компаніям 

виборювати лідерські позиції на ринку за ра-

хунок створення «цінності» певного товару 

для покупця з орієнтиром на майбутнє.  

Економічний механізм який форму-

ється в умовах переходу на інноваційний 

шлях, охоплює різні аспекти економічних   

відносин, а саме: (виробничі, соціальні, під-

приємницькі, науково-технічні). В результаті 

це дозволяє виробляти нові інноваційні про-

дукти та технології з належною сертифіка-

цією і стандартизацією як на зовнішньому 

так і на  внутрішньому ринках. 

На сучасному етапі глобалізаційні про-

цеси посилюють  інноваційний розвиток біз-

несових структур, які в свою чергу призво-

дять до змін в інноваційних системах країн. 

Проявом цього є те, що змінюється структура 

національної економіки,  з одного боку, а з 

іншого, відбуваються суттєві зміни у інтегра-

ції національних та світових компаній. Інте-

гратором цих процесів є транснаціональні 

корпорації, які успішно закріпляються та   

розвиваються на міжнародному рівні вдало 

витримуючи конкуренцію з боку інших схо-

жих компаній. 

Задля розуміння переваги та недоліків 

застосування  інноваційних   стратегій,  до-

цільно з’ясувати  категоріальний  дослідни-

цький апарат. Ключовою категорією у цьому 
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контексті є «стратегія». У таблиці 1 виокрем-

лено сутність цієї категорії  з точки зору за-

рубіжних та українських вчених (табл.1). 

Проаналізувавши думки вчених щодо 

визначення цієї категорії, узагальнимо, що 

стратегія – це загальний та довгостроковий 

план, комплекс взаємопов’язаних дій, мето-

дів та цілей, які призводять до отримання   

певного результату в розвитку бізнесу, задля 

забезпечення прибутковості й укріплення по-

зицій на внутрішньому та зовнішньому еко-

номічному ринках.  

Таблиця 1 

Визначення поняття стратегії  різними вченими 
Вчений Визначення поняття стратегія 

Визначення іноземних вчених 

Ф. Хедоурі Стратегія – це детальний план який всебічно розкриває зміст поставленої мети,  призна-

чений для того, щоб забезпечити досягнення цілей компанії, і здійснення її місії. 

М. Портер Стратегія - це засіб реакції на зовнішні можливості, а також внутрішні сильні і слабкі 

сторони компанії, які виникають при реалізації ідеї. 

А. Чандлер Стратегія - це метод встановлення довгострокових цілей компанії, її програми, дій та на-

прямків розміщення ресурсів. 

Визначення вітчизняних вчених 

Єршова Р. А. Стратегія – це здатність компанії розробляти ефективні засоби використання виробни-

чого, кадрового і фінансового потенціалів, задля підвищення попиту на продукцію.  

Вербицький І. С. Стратегія – це посилення ролі економічних регіонів, для  вдосконалення робочих кадрів 

задля  економічного та соціального розвитку компанії на міжнародному ринку.  

Пічурін І. І. Стратегія - це реальна здатність компанії, за наявності у неї можливостей виготовляти, 

проектувати, та збувати товари або послуги, які за своїми ціновими та якісними характе-

ристиками більш привабливі для споживачів, ніж товари конкурентів. 

Джерело: складено та узагальнено автором за [8]

В сучасних умовах розвитку та поши-

рення процесів науково-технічного прогресу, 

будь-які стратегічні кроки компанії мають 

ґрунтуватися на нововведеннях, а діяльність 

повинна мати інноваційний характер.  

В нашому розумінні інноваційна стра-

тегія – це один із засобів досягнення цілей 

компанією, яка відрізняється своєю новиз-

ною та неординарними рішеннями, для        

ринку,  споживачів, конкурентів тощо, в умо-

вах глобалізаційних процесів. 

В умовах зростаючої конкуренції від-

бувається процес зародження інноваційної 

стратегії шляхом послідовного перетворення 

«ідеї» на готовий продукт. Цей процес про-

ходить декілька взаємопов’язаних етапів, які 

складають стратегію виходу нового товару 

на ринок, а саме: фундаментальні  та  при-

кладні  дослідження,  конструкторські роз-

робки, маркетинг, виробництво і збут. Всі ці 

кроки складаються  у послідовний алгоритм, 

який має назву – інноваційний процес.  

Зауважимо, що інноваційна стратегія 

повинна бути гнучкою, і в разі ринкових змін 

вона швидко трансформується в іншу страте-

гію. Чинники, що суттєво впливають на фор-

мування гнучкості будь-якої стратегії пред-

ставлено та узагальнено на (рис.1). [9, с.108] 

 

 
Рис.1. Забезпечення інноваційної стратегії [9, с.108] 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2020, №430_________________________________________



Із вище зазначеного слідує, що процес 

створення та розробки  інноваційної стратегії 

залежить від багатьох чинників. Це в свою 

чергу викликає двобічний процес. Який про-

являється в тому, що інноваційні стратегії, з 

одного боку, створюють низку проблем в   

управлінні організацією, з іншого є ефектив-

ним управлінським інструментом. 

На основі узагальнення досліджень 

вчених щодо інноваційних стратегій виокре-

мимо риси  ефективності та проблемності 

інноваційних стратегій. 

 Ефективність інноваційних стратегій: 

− прискорюють ефективний розвиток 

організації в умовах ринку; 

− забезпечують переваги в конкурент-

ній боротьбі на основі технологій, якості про-

дукції, послуг; 

− сприяють лідерству в цінах; 

− створюють основу для визнання 

компанії в суспільстві; 

− визначають стійку позицію на світо-

вому ринку, завдяки набору основних товар-

них ліній. 

Проблемність інноваційних стратегій: 

− підвищений рівень невизначеності 

кінцевих результатів;  

− реалізація будь-якої інноваційної 

стратегії потребує внутрішньо-організацій-

ної перебудови компанії; 

− високі інвестиційні ризики довго-

строкових проектів, що потребують пошуку 

більш ризикованих інверторів. 

Тобто, як будь-який економічний про-

цес, інноваційна стратегія, може призводити 

як до ефективних, так і до проблемних дій  у 

компанії. 

Американський дослідник Грехем 

Морбі [10, с. 20–24] стверджує, що перехід 

до інноваційної моделі розвитку міжнарод-

них компаній у глобалізованому світі буде 

успішним тоді коли будуть враховані всі кри-

терії ефективності та проблемності.  Поділя-

ємо точку зору вченого, який стверджує, що 

прибутковість міжнародного бізнесу зале-

жить перш за все від забезпечення  ефектив-

ного використання НДДКР як основи іннова-

цій, а не від абсолютних витрат на них.  

Базуючись на наукові праці вченого К. 

Фрімена та аналітичні дослідження глобаль-

ної конкурентоспроможності[11], виділимо  

сім основних типів інноваційних стратегій 

[12, с. 330–348], які детально описано в (табл. 

2):  

 

Таблиця 2 

Сучасні інноваційні стратегії міжнародних компаній 

 
Тип стратегії Характерні риси іннова-

ційної стратегії 

Приклад застосу-

вання 

Зміст інноваційної стратегії 

1. Традиційна фактична відсутність будь-

яких радикальних  техноло-

гічних змін у компанії  

ресторанний  або  го-

тельний бізнес, авто-

сервіс, будівельна ін-

дустрія 

форма та якість продукції буде 

постійно удосконалюватися 

попри задоволення попиту на 

поточній технологічній базі 

2. Залежна залежність від політики ком-

паній, які займають позицію 

«материнських» 

субпідрядні компанії 

будівельного бізнесу 

та агросектору 

компанії самостійно забезпе-

чують високу якість роботи та 

гнучкість в  пристосуванні до 

нових ринків збуту та техно-

логій не здійснюючи певного 

інноваційного пошуку  

3. Змішана здійснюється на основі двох 

комплексних факторів: інно-

ваційних можливостей та 

інноваційних цілей 

використовується    

холдинговими компа-

ніями 

застосовується для компаній , 

які працюють у різних сферах 

бізнесу і на різних ринках.   

Кожна обирає свою стратегію, 

що підлаштовується під конк-

ретного споживача та сферу 

діяльності 

4. Опортуністична відсутність у компанії влас-

ної науково-технічної діяль-

ності 

легка та харчова про-

мисловості, ресторан-

ний, туристичний біз-

нес, автоперевезення, 

роздрібна торгівля 

 

орієнтація на продукт – лідер 

на ринку, що при цьому не по-

требує високих витрат на 

НДДКР 
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Продовження табл. 2 

5. Оборонна оптимізація  у виробничому 

процесі співвідношення «ви-

трати-випуск» 

машинобудівна та ав-

томобілебудівна га-

лузі, харчова індуст-

рія 

концепція полягає в утриманні 

конкурентних позицій на  іс-

нуючих ринках, при цьому  не 

претендуючи на домінування 

6. Імітаційна пов’язано із копіюванням   

технології виробництва про-

дукції компаній-новаторів,  

які є лідерами на ринку 

харчова та легка про-

мисловості,   вироб-

ництво фармацевтич-

ної продукції та побу-

тової техніки. 

реалізація продукції компані-

ями, які не є новаторами у ви-

пуску на ринок певних новов-

ведень, вони  долучаються до 

їх виробництва шляхом прид-

бання ліцензій у підприємств-

лідерів  

7. Наступальна створення і впровадження 

нових продуктів , та можли-

востей на ринку, за рахунок 

найвищого рівня інновацій-

ного процесу  

великі і малі іннова-

ційні компанії, авто-

мобілебудування, IT-

сфера, при виробниц-

тві програмного забез-

печення, ноутбуків, 

мобільних телефонів 

стратегія є можливістю для 

оптимального поєднання де-

шевих ресурсів та технологіч-

ності виробництва для підпри-

ємств імітаторів  

Джерело: складено та узагальнено автором за [12] 

 

Особливістю сучасного етапу є те, що 

зростає кількість компаній, які намагаються 

перетворити інновації на системний органі-

заційний процес. Керівники цих інновацій-

них компаній переглядають кожен етап про-

цесу реалізації нових ідей та забезпечують 

швидку інвестиційну віддачу, і водночас 

прискорюють зростання прибутку, а саму по-

ведінка стає стійкою, що і дозволяє реалізу-

вати стратегію інноваційного розвитку. Най-

відомішими компаніями, які запроваджують 

інновації, є: Apple, Google, Toyota Motor 

Corporation, Microsoft Corporation [13, с.21]. 

Аналізуючи і сучасні інноваційні стра-

тегії, їх характерні риси та приклади застосу-

вання, можна відслідкувати як НДДКР сут-

тєво впливає на вибір та побудову схеми     

розвитку інноваційної діяльності будь-якої 

компанії. 

Всі  стратегії ТНК   спрямовані  пере-

важно на вдосконалення та розвиток власних 

конкурентних переваг. З урахуванням зрос-

таючої конкуренції на міжнародному ринку 

інноваційні рішення є одним із найбільш ус-

пішних способів підтримки конкурентоспро-

можності компанії. Передусім на розроб-

лення стратегій впливає як зовнішнє так і 

внутрішнє  конкурентне середовище, в якому 

діє компанія. У випадку ТНК це середовище 

трансформується в глобальне і має складну 

структуру. 

Міжнародні компанії які інвестують пе-

реважно в свій інноваційний розвиток будуть 

мати провідне місце в світі завжди, бо глоба-

лізація захоплює всі верстви споживачів, а це 

в свою чергу призводить до виникнення од-

нотипних компаній які прагнуть на готових 

результатах своїх попередників побудувати 

власний бізнес. Тому важливо не стояти на 

місці, а розвиватися саме в напряму іннова-

ційних технологій, і залучати до співпраці 

нових партнерів, кваліфікованих кадрів, що 

прагнуть рухатися вперед. 

Доказом цієї теорії є найвідоміші між-

народні компанії, які перш за все інвестують 

у відкриті інновації, що дають змогу успішно 

конкурувати з аналогічними світовими ком-

паніями. Розглянемо 6 найбільш компаній які 

найбільше інвестують в інноваційні проекти 

за версією журналу Forbes  (рис.2). 

 

 
Рис.2. Найбільш інноваційні компанії 

світу за 2018 рік [14,15] 
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Представлені компанії [14,15] успішно 

використовують наведені інноваційні страте-

гії, що дає їм можливість невпинно розвивати 

свій продукт та успішно конкурувати на сві-

товій економічній арені. Ринкова капіталіза-

ція представлених міжнародних компаній 

дає змогу з економічної точки зору оцінити 

ефективність використання інноваційних 

стратегій порівняно із базовими стратегіями, 

які використовувалися до початку розвитку 

світової глобалізації.  

Слід узагальнити, що за сучасних умов 

розвитку світового бізнесу, коли в пріоритеті 

є якість продукції, її неординарність, прос-

тота та корисність у використанні, а також 

ціна, саме інноваційні стратегії у взаємодії з 

науково-технічним прогресом дозволяють 

отримати необхідний результат, з наймен-

шими витратами на виготовлення та з макси-

мальною орієнтацією на споживача. 

Висновки. Дослідження теоретичних 

поглядів відомих вчених економістів дало 

можливість узагальнити поняття «стратегія» 

та «інноваційна стратегія». Аналізуючи всі 

переваги та недоліки інноваційних стратегій, 

базуючись на аналітичні дані та практичну 

діяльність відомих міжнародних компаній, 

дозволило нам відслідкувати  як працюють 

інноваційні стратегії та технології в умовах 

сучасної глобалізації. Про доцільність їх 

впровадження свідчить також той факт, що 

вартість акцій інноваційних компаній зрос-

тає з кожним днем, а отже і прибуток компа-

ній буде постійно зростати. 

Теоретичні дослідження про типи інно-

ваційних стратегій дозволять вирішити стра-

тегічне питання, а саме: який тип інновацій-

ної стратегії необхідний для компанії з ура-

хуванням внутрішнього та зовнішнього сере-

довища. Обґрунтована та зважена іннова-

ційна стратегія з адекватним змістом, як пев-

ний стратегічний портфель, забезпечить 

інноваційний процес розвитку продукції  під 

час виробництва на всіх її етапах, що є запо-

рукою тривалого успіху будь-якої компанії. 

Інноваційні стратегії без сумніву є засобом 

забезпечення конкурентної стійкості та кон-

курентоспроможності будь-якої компанії, а 

відповідно і усієї національної економіки. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Э. В. Прушковская, д. э. н., профессор, К. А. Авраменко, магистр, 

ГВУЗ Национальный университет «Запорожская политехника»  

 

Методология исследования. В основу исследования положен структурно-функцио-

нальный анализ, который позволяет реализовать принцип системности и благодаря этому про-

следить процесс формирования и реализации инновационных стратегий развития междуна-

родных компаний. Наряду с этим в процессе исследования применялись такие методы, как: 

абстрагирование – при выяснении сущности понятий «стратегия» и «инновационная страте-

гия», типологизации – при выделении современных инновационных стратегий развития; клас-

сификации – при выявлении факторов влияния на изменчивость инновационной стратегии. 

Результаты. В процессе исследования обобщены понятия «стратегия» и «инновацион-

ная стратегия». Проанализированы преимущества и недостатки инновационных стратегий на 

примере международных компаний. Классифицированы типы и выделены характерные черты 

современных инновационных стратегий международных компаний. Выявлено, что наиболее 

действенной является инновационная стратегия компаний тогда, когда в процессе ее реализа-

ции учитываются внутренние и внешние факторы влияния в определенный период. Проана-

лизированы факторы, которые существенно влияют на формирование гибкости инновацион-

ной стратегии развития компании в условиях глобализации. 

Новизна. Обосновано, что процесс зарождения инновационной стратегии в условиях 

глобализации происходит путем последовательного преобразования «идеи» на готовый про-

дукт. Продемонстрировано, что инновационная стратегия должна быть гибкой, и в условиях 

рыночных изменений должна быстро трансформироваться в новую стратегию, которая обес-

печивает инновационное развитие компании. 

Практическая значимость. Опыт международных компаний, которые являются лиде-

рами инновационного развития, свидетельствует о необходимости применения инновацион-

ной стратегии, поскольку это является залогом длительного успеха компании и средством 

обеспечения ее конкурентной устойчивости и конкурентоспособности в условиях глобализа-

ционных вызовов. 

Ключевые слова: глобализация, стратегия, инновации, научно-технический прогресс, 

инновационная стратегия, международные компании, деятельность, интеграция, конкуренто-

способность. 
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INNOVATIVE STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL              

COMPANIES IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

E. V. Prushkivska, D.E., Professor, K. O. Avramenko, master, 

SHEI National University «Zaporizhzhya Polytechnic» 

 

Methods. The study is based on structural and functional analysis, which allows to implement 

the principle of systematization and thus to follow the process of formation and implementation of 

innovative development strategies of international companies. In addition, in the research process we 

used such methods as: abstraction – in clarifying the essence of the concepts of «strategy» and «in-

novation strategy», typology– in identifying modern innovative development strategies; classification 

– in identifying factors influencing the variability of innovation strategy. 

Results. In the process of research, the concepts of «strategy» and «innovation strategy» are 

generalized. The advantages and disadvantages of innovation strategies are analyzed on the example 

of international companies. The types and characteristic features of modern innovation strategies of 

international companies are classified. It is revealed that the most effective is the innovative strategy 

of companies when internal and external factors of influence in a certain period are taken into account 

in the process of its implementation. The factors that significantly influence the formation of flexi-

bility of the company’s innovation development strategy in the context of globalization are analyzed. 

Novelty. It is substantiated that the process of generating an innovation strategy in the context 

of globalization occurs through the consistent transformation of the “idea” into a finished product. It 

is demonstrated that the innovation strategy must be flexible, and in the face of market changes must 

be quickly transformed into a new strategy that ensures the innovative development of the company.  

Practical value. The experience of international companies that are leaders in innovative de-

velopment shows the need to apply an innovative strategy, as it is the key to long-term success of the 

company and a means of ensuring its competitiveness in the face of global challenges.  

Keywords: globalization, strategy, innovations, scientific and technical progress, innovation 

strategy, international companies, activity, integration, competitiveness. 
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ  

ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

 
Д. О. Грицишен, д. е. н., професор,  ДУ «Житомирська політехніка», 

gritsishen.do@gmail.com, orcid.org/0000-0002-1559-2403 

 

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

рівняльного аналізу – при дослідженні міжнародних договорів щодо екстрадиції злочинців; 

теоретичного узагальнення та системного аналізу – при дослідженні напрямів міжнародного 

співробітництва у правоохоронній сфері, економіко-математичного моделювання – при фор-

муванні класифікаційної моделі міжнародного співробітництва в сфері запобігання та протидії 

економічній злочинності. 

Результати. Визначено особливості міжнародного співробітництва в сфері запобігання 

та протидії економічній злочинності  та на цій основі розроблено класифікаційну модель між-

народного співробітництва в сфері запобігання та протидії економічній злочинності. Класифі-

каційна модель передбачає ідентифікацію видів міжнародного співробітництва за такими кла-

сифікаційними ознаками: за напрямами (презентаційний, навчально-освітній, технічна та інші 

види допомоги, безпосередня взаємодія); за формами прояву (через налагодження інформа-

ційно-комунікаційних зв’язків, через договірні відносини, через здійснення спільних право-

охоронних заходів); за суб’єктами (шляхом створення міжнародних правоохоронних органі-

зацій (глобальні, регіональні), міжвідомча взаємодія (відомчі, через міжнародні організації); 

за діяльністю окремих осіб (офіцери зв’язку, особисті контакти).  

В цілому визначені положення дозволяють сформувати комплекс взаємодії вітчизняної 

правоохоронної системи з подібними системами інших країн, що підвищує результативність 

та ефективність процесів запобігання та протидії економічній злочинності. 

Новизна. На основі вивчення сукупності міжнародних документів та офіційних сайтів 

міжнародних організацій, в тому числі поліцейських міжнародних організацій, запропоновано 

класифікаційну модель міжнародної взаємодії в сфері запобігання та протидії  економічній 

злочинності. 

Практична значущість. Запропоновано застосовувати види міжнародної взаємодії в 

сфері запобігання та протидій економічній злочинності відповідно до їх форм прояву, а саме: 

угоду про співпрацю, обмін інформацією, здійснення спільних правоохоронних заходів. 

Ключові слова: економічна злочинність, протидія, міжнародна взаємодія, екстрадиція 

злочинців, міжнародне співробітництво в правоохоронній сфері, спільні правоохоронні за-

ходи, договірні відносини. 

 

Постановка проблеми. Сучасні тен-

денції глобалізації  свідчать, що вона  про-

никла в усі сфери соціально-економічного 

життя суспільства, що визначає її ключову 

роль серед детермінантів розвитку окремої 

держави. Це обумовлено в першу чергу тим, 

що національні економічні системи є взаємо-

залежними й відповідно їх окремі структури 

та елементи теж взаємозалежні одне від од-

ного. В таких умовах, задоволення економіч-

них інтересів як законним, так і не законним 

шляхом, відбувається не лише на рівні еконо-

мічної системи окремої держави, але  на рівні 

регіональної або світової економічної сис-

теми.  
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Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Визначенні питання досить рідко підні-

малися в межах наукових досліджень в сфері 

державного управління, саме тому за основу 

були взяті праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених, що вивчали  юридичні та  диплома-

тичні аспекти взаємодії із міжнародними 

правоохоронними організаціями в контексті 

запобігання та протидії економічній злочин-

ності. Даному питанню присвячені праці: І. 

В. Гаврилюк [7], А. А. Губернської [3], М. П. 

Данилюк [7], В. І. Дубини [7], І. В. Лєшукової 

[1], Д. П. Никольского [4], Н. В. Остроухова 

[5], Ю. С. Ромашова [5],  К. А. Фейсал [2].  

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є визначення особливостей між-

народної співпраці в сфері запобігання та 

протидії економічній злочинності шляхом 

встановлення особливостей такої взаємодії 

та на цій основі розробки класифікаційної 

моделі. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. «Сучасні проблеми боротьби зі зло-

чинністю не можуть бути успішно розв’язані 

у межах однієї держави, оскільки відкритість 

кордонів унаслідок демократичних процесів, 

що відбуваються в країнах, які знаходилися 

раніше за «залізною завісою», сприяє поши-

ренню транснаціональної злочинності. За 

роки своєї незалежності Україна приєдна-

лася до багатьох європейських конвенцій, у 

тому числі з питань кримінального судочин-

ства, двосторонніх договорів про надання 

правової допомоги у цивільних і криміналь-

них справах, інших міжнародно-правових ак-

тів» [1, с.3]. 

 «Глобальна конкуренція здійснюється 

вже не стільки між країнами, скільки між тра-

нснаціональними відтворювальними систе-

мами, кожна з яких об’єднує багатонаціона-

льні системи: утворення  капіталу, організа-

ції науки, а також виробничо-підприємни-

цькі, банківські та кредитно-фінансові струк-

тури, що працюють в масштабах світового 

ринку. Виживання нації в цих умовах вима-

гає нового державного регулювання, спрямо-

ваного на стимулювання конкурентних пере-

ваг і збереження національного суверенітету 

над основними життєвозабезпечуючими сис-

темами і ресурсами країни, визначення і здій-

снення пріоритетів довгострокового соціа-

льно-економічного та науково-технічного 

розвитку. Абсолютно очевидно, що зміню-

ється і функція держави в попередженні та 

боротьбі зі злочинами, вчиненими в економі-

чній сфері» [2, с.51]. Відповідно реалізація 

правоохоронної функції держави має відбу-

ватися як з позиції реалізації внутрішньої по-

літики, так і зовнішньої, зокрема в частині 

взаємодії із міжнародними правоохоронними 

організаціями. 

В умовах глобалізації збільшується рі-

вень небезпеки економічної злочинності, як 

фактору, що порушує національні інтереси та 

є загрозою державному суверенітету, еконо-

мічній стабільності, а в окремих випадках на-

віть територіальній цілісності. Відповідно,  

високий рівень суспільної небезпеки еконо-

мічних  злочинів вимагає від  системи дер-

жавного управління та вітчизняних право-

охоронних органів налагодження системи 

зв’язку на міжнародному рівні, а при форму-

ванні державної політики в сфері запобігання 

та протидії економічній злочинності визна-

чати вагому роль міжнародних правоохорон-

них організацій.  

Питання міжнародного співробітниц-

тва в сфері правоохоронної діяльності як в 

контексті злочинності загалом та економіч-

ної злочинності, зокрема, є не новим для між-

народних відносин. «Навіть у давні часи ця 

проблема займала розуми правителів і вче-

них. Одним із перших міжнародних право-

вих актів, який регламентує питання видачі 

злочинців, є договір від 1296 р. до н.е. між 

царем хеттів Хаттусілем III і єгипетським фа-

раоном Рамзесом II. У документі закріплюва-

лося: «Якщо хто-небудь втече з Єгипту і піде 

в країну хетів, то цар хетів НЕ буде його за-

тримувати, але поверне в країну Рамсеса» 

[3, с.20]. 

На початковому етапі міжнародні від-

носини в сфері правоохоронної діяльності 

розвивалися в контексті розшуку злочинців 

ще на початковому етапі формування держав 

як таких, що мали власні кордони, систему 

державного правління та сукупність правил 

суспільної поведінки (правомірної и непра-

вомірної) на території країни. В таких умовах 

взаємодія між країнами відбувалася через до-

помогу в пошуку та видачі злочинців, які 

були втікачами в інших країнах. Досить ціка-

вою є історична знахідка, що датується сере-
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диною ІІ століття до нашої ери та знахо-

диться в музеї Гамбурга. Так, відповідно до 

тексту на дошці, афінська влада звертається 

до влади Олександрії з проханням віднайти 

та передати злочинця, яким є раб, що  здій-

снив крадіжку дорогоцінностей. «З історії 

Стародавньої Греції відомі факти видачі афі-

нянами царю Македонії Філіпу осіб, що зро-

били замах на його життя, а також вимоги 

ахейських племен до Спарти про видачу її 

громадян, які вчинили напад на одне з сіл. У 

римській історії є приклади вимог видачі Це-

заря німцям за те, що той почав з ними не-

справедливу війну» [4]. 

Відповідно впродовж століть, навіть 

тисячоліть, відносини між окремими держа-

вами відбувалися як в контексті політичних, 

економічних (торгівельних) та соціальних 

аспектів, так і в контексті правоохоронної ді-

яльності. Варто наголосити, що дане питання 

особливо гостро не піднімалося до початку 

ХІХ століття, а стосувалося лише видачі зло-

чинців, які були втікачами за кордон певної 

держави  (табл. 1). З початком  науково-тех-

нічного  прогресу, що було  фактором  роз-

витку транспортної інфраструктури (назем-

ний (автодорожній, залізничний та водний) 

та трансформації економічних відносин, еко-

номічна злочинність вийшла за межі окремої 

країни та стала проблемою світового  мас-

штабу. Зазначені напрямки співробітництва 

між країнами були направленні на вирішення 

окремих проблемних питань в контексті запо-

бігання та протидії економічній злочинності, 

проте не вирішували комплекс проблем, які в 

подальшому були пов’язані із формуванням 

глобальної економіки відповідно зі зміною  

змісту, форми та засобів економічної злочин-

ності. «Надання міжнародної правової допо-

моги (міжнародне співробітництво) у галузі 

боротьби зі злочинністю становить собою вре-

гульовану нормами міжнародного і національ-

ного права узгоджену діяльність різних дер-

жав, спрямовану на захист інтересів особи,    

суспільства, держав, що уклали між собою та-

кий договір. 

Таблиця 1 

Приклади міжнародних договорів щодо екстрадиції злочинців  
Країни партнери Рік Зміст 

Франція  Англія  1876 Договір про видачу злочинців  

Франція Данія  1877 Договір про видачу злочинців  

Франція  Іспанія  1877 Каральна конвенція про видачу злочинців  

Бельгія  Франція  1834 Конвенція про правову допомогу  

Бельгія  Пруссія  1836 Конвенція про правову допомогу  
Бельгія  Баварія  1869 Конвенція про правову допомогу  
Бельгія  Німеччина  1874 Конвенція про правову допомогу  
Нідерланди  Австрія 1756 Конвенція про правову допомогу  
Нідерланди  Франція  1844 Конвенція про правову допомогу  
Нідерланди  Бельгія  1863 Конвенція про правову допомогу  
Нідерланди  Росія  1867 Конвенція про правову допомогу  
Німеччина  Англія  1872 Конвенція про правову допомогу  
Німеччина  Швейцарія  1874 Конвенція про правову допомогу  
Німеччина  Бельгія  1874 Конвенція про правову допомогу  

Джерело:[1] 

 

Визначено, що таке співробітництво може 

бути ефективним лише за умови уніфікації 

кримінального і кримінально-процесуального 

права шляхом його систематизації на основі 

єдиних для країн-учасниць критеріїв. На під-

ставі цього автор приходить до висновку, що в 

сучасних умовах для забезпечення ефективної 

боротьби з  транснаціональною  злочинністю 

потрібна уніфікація кримінально-процесуаль-

ної процедури притягнення винних до кримі-

нальної відповідальності і розробка єдиних 

правових гарантій забезпечення прав грома-

дян, які залучаються у сферу кримінально-про-

цесуального провадження» [4, с.10]. 

Говорячи про зазначені договори не  мо-

жна вести мову про міжнародний напрямок 

правоохоронної діяльності, адже це лише   

фрагментарні відносини між тією чи іншою 

країною. В цілому питання формування повно-

цінних взаємовідносин між країнами в правоо-

хоронній діяльності почало формуватися в      
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кінці ХІХ століття. Варто зауважити, що в кон-

тексті нашого дослідження питання міжнарод-

ного співробітництва в сфері запобігання та 

протидії економічній злочинності має будува-

тися не в контексті міжнародних договорів та 

конвенцій, а в напрямку  формування  співро-

бітництва саме правоохоронних органів та   

формування міжнародних правоохоронних ор-

ганізацій.  

«Перші ідеї створення універсального 

механізму поліцейського співробітництва по-

чали обговорюватися в 1889 р. на установчому 

засіданні Міжнародного союзу кримінального 

права, що проводився по ініціативам відомих 

європейських криміналістів і кримінологів: Ф. 

Ліста (Німеччина), А. Прінсома (Бельгія), Г. 

Ван Гаммелема (Нідерланди ). Учасники фо-

руму констатували зростання так званої «між-

народної злочинності», боротьба з якою вима-

гає розробки відповідної міжнародно-правової 

бази співробітництва правоохоронних органів 

різних держав. На жаль, практичного втілення 

ці заклики не отримали. У 1905 р. на черговому 

конгресі Міжнародного союзу кримінального 

права делегати від держав знову повернулися 

до питання про необхідність міждержавної 

взаємодії з протидії злочинності. Результати 

форуму висловилися в прийнятті резолюції, 

яка б підтверджувала, що розширюються мож-

ливості туризму і подорожей сприяють появі 

нових форм міжнародної  злочинності,  ефек-

тивна протидія якої можлива за допомогою 

об'єднання спільних міждержавних зусиль. 

Положення резолюції закріплювали необхід-

ність створення в державах, в рамках поліцей-

ських організацій, спеціальних підрозділів, що 

виконують завдання з обміну інформацією про 

міжнародну злочинність з метою протидії її 

проявам, а також зміцнення міждержавного 

співробітництва в цій сфері» [5, с. 27–28]. 

Проте на зазначених конгресах не було 

сформовано чітких правил співробітництва в 

правоохоронних органах. Дане питання було 

підняте лише на наступному конгресі у 1914 р. 

в Монако – «Перший міжнародний конгрес 

кримінальної поліції». Участь у форумі прий-

няли 24 держави (Монако, Франція, Португа-

лія, Бельгія, Данія, Німеччина, Росія, Італія, 

Швейцарія, Сербія, Сполучені Штати Аме-

рики, Персія (Іран), Єгипет, Туреччина, Куба, 

Сальвадор), які направили 188 делегатів.     

Особливістю зазначеного стало визначення на-

прямів співробітництва в сфері кримінальної 

поліції (табл. 2).  

Таблиця 2 

Визначні напрями міжнародного співробітництва в правоохоронній сфері на «Перший між-

народний конгрес кримінальної поліції», 1914 р., Монако 

Напрям Характеристика 

Уніфікація процедури екстрадиції 

злочинців 

Визначені загальні проблеми кримінальної полі-

ції в країнах світу та напрями їх взаємодії 

Міжнародна превентивна антропоме-

трія 

Обґрунтовані окремі аспекти роботи міжнарод-

ної поліції та розвитку національних законодав-

чих систем в даному напряму. Було висунуто іні-

ціативу щодо створення міжнародних комісій 

для розробки стандартів посвідчень особи та ор-

ганізації бюро з обліку міжнародних злочинів 

Створення відділу з обліку міжнарод-

ної кримінальної інформації 

Розробка заходів щодо прискорення і 

спрощення арешту злочинців 

Визначені напрями щодо співробітництва в кон-

тексті розшуку та спрощення арешту злочинців 

 

Реалізація зазначених питань була 

припинена у зв’язку із загостренням геополі-

тичних зв’язків через Першу світову війну. 

Робота в даному напрямі активізувалася в 

1923 р., коли у Відні на Міжнародному полі-

цейському конгресі було створено Інтерпол.  

«Разом з тим Перша світова війна  

внесла свої історичні корективи і II  Міжна-

родний конгрес кримінальної поліції вдалося 

скликати лише в 1923 р. Результати його про-

ведення були суттєвими – 7 вересня 1923 р. 

була створена постійно діюча організація – 

Міжнародна комісія кримінальної поліції 

(The International Criminal Police 

Commission). Визнання австрійського голо-

вування в організації створеної поліцейської 

структури пояснювалося наступними факто-

рами. По-перше, австрійська поліція протя-
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гом багатьох років вела досьє на міжнарод-

них злочинців. По-друге, Австрія висловила 

готовність забезпечувати місце перебування 

Міжнародної комісії кримінальної поліції і 

основні засоби фінансування. До 1939 р. ко-

жна європейська держава, крім Радянського 

Союзу, приєдналася до Міжнародної комісії 

кримінальної поліції. Важливими моментами 

в діяльності  цієї Комісії, які мають значення 

і в наш час, були правила її функціонування 

з повною повагою до національного сувере-

нітету всіх держав, які беруть участь в її       

діяльності. Поліцейські однієї держави, як 

було закріплено в найперших статутних до-

кументах, не могли за власним бажанням і 

ініціативою продовжувати свої дії в межах 

національних кордонів іншої країни. Міжна-

родна комісія кримінальної поліції була пок-

ликана служити інформаційним і координа-

ційним центром і зверталася до відповідних 

держав, що входять до її складу з проханнями 

щодо можливостей затримання і швидкої ви-

дачі (екстрадиції) за-арештованих злочинців. 

Члени Комісії боролися з загальною криміна-

льною злочинністю і не втручалися в політи-

чні, расові та релігійні питання. Цей принцип 

і зараз залишається основоположним в діяль-

ності Інтерполу» [6, с. 29–30]. 

Фактично з даного періоду починається 

формування цілісного інституційного меха-

нізму міжнародного співробітництва в пра-

воохоронній сфері. За майже століття від по-

чатку інституційного міжнародного співро-

бітництва в сфері запобігання та протидії 

злочинності сформувався цілий комплекс та-

ких напрямів та зв’язків. Механізм міжна-

родного співробітництва України в сфері 

правоохоронної діяльності проявляється як в 

підписанні двосторонніх та багатосторонніх 

угод, так і участі в міжнародних та регіона-

льних поліцейських організаціях. В кон-

тексті зазначеного приділено увагу видам 

міжнародного співробітництва в сфері запо-

бігання та протидії економічній злочинності. 

Це є особливо важливим з позиції форму-

вання системи такої взаємодії визначення ор-

ганізаційних зв’язків між інституціями, що в 

результаті дозволить визначити напрями ре-

формування вітчизняних правоохоронних 

органів як суб’єктів реалізації державної по-

літики в сфері запобігання та протидії еконо-

мічній злочинності. Питання діяльності 

суб’єктів формування та реалізації державної 

політики є особливо важливою складовою 

процесу організації, без якого будь-яка діяль-

ність втрачає ефективність та результатив-

ність.  

Виділення соціальних систем-організа-

цій в самостійний клас стало результатом су-

спільного розвитку, підсумком тривалого іс-

торичного процесу, еволюції свідомості в 

осягненні потреби людини в організації взає-

мних зусиль, спрямованих на протидію си-

лам природи, на виживання людської попу-

ляції. На відміну від природних, утворених в 

достатній мірі стихійно, побудова штучних 

систем відповідає певному задуму, плану. 

Крім того, поняття «організація» має на увазі 

наявність в системі певної внутрішньої     

структури, стійких зв’язків між її елемен-

тами, а також механізмів функціонування» 

[6, с.10]. 

Вивчивши сукупність міжнародних до-

кументів та офіційні сайти міжнародних ор-

ганізацій, в тому числі поліцейських міжна-

родних організацій, ми  прийшли  до висно-

вку, що в цілому  міжнародне  співробітниц-

тво може мати різні властивості та змістовне 

наповнення, що дозволяє групувати його за 

різними класифікаційними ознаками та ви-

дами. Для вирішення зазначеного пропону-

ємо наступну класифікаційну модель міжна-

родної взаємодії в сфері запобігання та про-

тидії економічній злочинності (рис. 1, 2, 3, 4). 

За напрямами взаємодії вітчизняні та 

зарубіжні вчені виділяють такі види міжна-

родного співробітництва в сфері запобігання 

та протидії економічній злочинності:  

– презентаційне. Даний  вид  міжна-

родного співробітництва в більшій мірі 

пов’язаний із спільними міжнародними кон-

ференціями / симпозіумами / семінарами / 

круглими столами, учасниками  яких є  пра-

цівники правоохоронних органів різних 

країн, які презентують свої розробки щодо 

запобігання та протидії економічній злочин-

ності, або ж вказують на проблеми з якими 

зіштовхуються для визначення спільних дій 

щодо їх вирішення.  

Реалізація зазначеного виду  співробіт-

ництва потребує застосування різних механі-

змів реалізації державної політки в сфері за-

побігання та протидії економічній злочинно-

сті, а саме: правовий, 
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інформаційний, організаційний; 

– навчально-освітнє. Є особливим ви-

дом міжнародного співробітництва в сфері 

запобігання та протидії економічній злочин-

ності, адже направлений на підвищення про-

фесійного рівня правоохоронців та в цілому 

якості діяльності вітчизняних правоохорон-

них органів через участь в різних освітніх 

програмах. Навчально-освітній напрям між-

народного співробітництва може реалізову-

ватися як: обмін досвідом; навчальні семі-

нари; навчання в університетах / коледжах.  

Велика кількість поліцейських України 

проходила навчання за «Програмою обміну 

поліцейськими 2017» Європейського полі-

цейського коледжу (СEPOL) в таких країнах 

як Чорногорія, Німеччина та інші. Крім того, 

у вітчизняних правоохоронних органах існує 

практика короткострокового стажування в  

рамках міжнародних тренінгів та круглих 

столів. 

Вагоме значення в реалізації такого 

виду співробітництва мала  «Стратегія  роз-

витку системи Міністерства внутрішніх 

справ України до 2020 року»;  

– безпосередня взаємодія. Полягає у 

взаємодії безпосередньо правоохоронних ор-

ганів в операції щодо запобігання та протидії 

економічній злочинності. Даний вид взаємо-

дії є особливо важливим в умовах глобаліза-

ції, адже являється напрямом правоохорон-

ної діяльності, що на сьогоднішній день має 

сукупність міжнародних правоохоронних ор-

ганізацій. Даний напрямок розглянемо більш 

детально в контексті класифікації міжнарод-

ного співробітництва за суб’єктами, що поді-

ляється на: глобальне, регіональне, відомче, 

через «офіцерів зв’язку», через особисті кон-

такти, через міжнародні організації; 

– технічна та інші види допомоги. 

Міжнародна допомога правоохоронним ор-

ганам, як в контексті запобігання та протидії 

злочинності загалом та економічній злочин-

ності зокрема, може бути як технічною, так і 

матеріальною. Прикладами технічної допо-

моги є  обмін інформацією в  пошуках зло-

чинців або ідентифікації економічного зло-

чину. Крім того, міжнародні організації мо-

жуть надавати і  матеріальну допомогу,  ін-

формація про яку міститься на офіційному 

сайті Міністерства внутрішніх справ Укра-

їни, а її систематизація представлена в 

табл. 3. 

Відповідно до форми прояву можна 

представити наступні види міжнародної вза-

ємодії в сфері запобігання та протидій еконо-

мічній злочинності: 

Угода про співпрацю. Дво- або багатос-

торонні угоди між урядами країн, окремими 

органами центральної виконавчої влади (Ка-

бінет Міністрів України, Міністерство Внут-

рішніх справ України, Міністерство закор-

донних справ України), правоохоронними 

органами (Національна поліція, Служба без-

пеки України), контролюючими органами 

(Рахункова Палата України, Служба держав-

ного аудиту України, Служба фінансового 

моніторингу України).  

На сьогодні прикладами багатосторон-

нього співробітництва є: Угода про співробі-

тництво в боротьбі  зі злочинами у сфері еко-

номіки (Азербайджан, Вірменія, Грузія, Ка-

захстан, Киргизія, Молдавія, Росія,  Таджи-

кистан, Туркменія, Узбекистан); Угода про 

асоціацію з Європейським Союзом та інші.  

Прикладами двосторонніх угод в сфері 

міжнародного співробітництва щодо запобі-

гання та боротьби з економічною злочинні-

стю є наступні: 

– Конвенція між Урядом України і Уря-

дом Латвійської Республіки про уникнення 

подвійного оподаткування та  попередження 

податкових ухилень стосовно податків на до-

ход і на майно; 

– Угода між Урядом Латвійської Респу-

бліки і Урядом України про передачу і прий-

мання осіб; 

– Договір між Кабінетом Міністрів Ук-

раїни та Урядом Латвійської Республіки про 

співробітництво в боротьбі з тероризмом, не-

законним обігом наркотичних засобів, пси-

хотропних речовин, прекурсорів та організо-

ваною злочинністю; 

– Меморандум про співробітництво у 

сфері конкурентної політики між Антимо-

ноп; 

– Конвенція між Урядом України і Уря-

дом Республіки Австрія про уникнення по-

двійного оподаткування та попередження по-

даткових ухилень стосовно податків на до-

ходи і антимонопольним комітетом України 
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та Федеральним конкурентним відомством 

Австрійської Республіки; 

– Меморандум про взаєморозуміння 

між Державним департаментом фінансового 

моніторингу, що діє у складі Міністерства фі-

нансів України, та Підрозділом обробки фі-

нансової інформації Королівства Бельгії 

щодо співробітництва в сфері боротьби з ле-

галізацією (відмиванням) доходів, одержа-

них злочинним шляхом; 

Таблиця 3 

Міжнародна допомога правоохоронним органам України 

№ Назва Од. виміру К-ть 

Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» 

1. Програмне забезпечення електронної послуги Шт. 2 

Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні 

2.  Програмне забезпечення  Шт. 1 

3. Програмне забезпечення Шт. 242 

4. Кабель живлення Шт. 32 

5. Перетворювач Шт. 1 

6. Шлюзний пристрій Шт. 1 

7. Телефонний апарат Шт. 30 

8. Блок живлення Шт. 30 

9. Планшетний комп'ютер Шт. 105 

10 Сервер  Шт. 2 

11 Робоча станція у комплекті Шт. 16 

12 Гарнітура ,,вільні руки” Шт. 16 

13 Комутатор ресурсів з монітором Шт. 1 

14 Шафа серверна Шт. 1 

15 Розширена гарантія для серверів та системи збереження даних Шт. 1 

16 Фуфайка з короткими рукавами Шт. 4150 

17 Куртка літня Шт. 2075 

18 Брюки Шт. 75 

19 Кепі Шт. 2075 

Міжнародна програма підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування 

Департаменту юстиції США (ICITAP) 

20 Планшетний комп'ютер Шт. 195 

21 Сервер Шт. 1 

22 Програмне забезпечення для серверів Шт. 1 

23 Програмне забезпечення для планшетних комп'ютерів Шт. 300 

24 Автомобільний зарядний пристрій до принтера Шт. 300 

25 Принтер для планшетного комп'ютера Шт. 300 

26 Стрічка для принтера Шт. 1500 

 

– Конвенція між Урядом України і Уря-

дом Сполученого Королівства Великої Бри-

танії та Північної Ірландії про усунення по-

двійного оподаткування та запобігання пода-

тковим ухиленням стосовно податків на при-

буток і приріст вартості майна; 

– Угода про співробітництво у сфері 

попередження злочинів і в правоохоронній 

діяльності між Урядом України та Урядом 

Держави Ізраїль; 

– Конвенція між Урядом України та 

Урядом Держави Ізраїль про уникнення по-

двійного оподаткування та запобігання  по-

датковим ухиленням стосовно податків на 

доходи та капітал; 

– Меморандум взаємопорозуміння між 

Генеральною прокуратурою України та Мі-

ністерством юстиції Канади; 

– Договір між Урядом України і Уря-

дом  Канади про  взаємодопомогу в  кримі-

нальних справах; 
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– Принципова  домовленість  між Міні-

стерством юстиції України і Міністерством 

юстиції Канади щодо співробітництва в  га-

лузі юстиції; 

– Угода про співробітництво у боротьбі 

з організованою  злочинністю, тероризмом та 

іншими тяжкими злочинами; 

– Конвенція між Урядом України і Уря-

дом Фінляндської Республіки про уникнення 

подвійного оподаткування та попередження 

податкових ухилень стосовно податків на до-

ходи і майно. 

Обмін інформацією. На практиці виді-

ляють два напрями обміну інформацією фор-

мальний та неформальний.  

– формальний обмін інформацією – 

здійснюється  через   формальні   докумен-

тальні канали в частині отримання та / або 

надсилання офіційних документів щодо еко-

номічної злочинності чи суб’єктів їх скоєння; 

– неформальний обмін інформацією – 

здійснюється через недокументальні засоби 

зв’язку (телефонна розмова, електронні      

листи чи інші засоби із використанням ме-

режі Інтернет). 

Здійснення спільних правоохоронних за-

ходів реалізується наступними шляхами:  

– проведення оперативно-розшукових 

заходів, слідчих дій щодо економічного зло-

чину на території іншої держави . 

– міжнародні операції та проекти спів-

праці щодо запобігання та протидії економі-

чній злочинності, що поширюються за межі 

конкретної країни 

– спільні оперативні розробки та роз-

слідування в сфері запобігання та протидії 

економічній злочинності, які виходить за 

межі конкретної країни. 

Питання функціонування глобальних 

та регіональних правоохоронних органів 

щодо запобігання та протидії економічній 

злочинності буде вивчено нами в подаль-

шому в контексті діяльності Інтерпол та Єв-

ропол.  

Розглянемо більш детально інші види 

міжнародного співробітництва в сфері запо-

бігання та протидії економічній злочинності: 

– Офіцери зв’язку. Даний вид спів-     

робітництва функціонує в  Україні  через    

направлення  поліцейських зв’язку до  Євро-

пейського поліцейського офісу. Зазначений 

процес регулюється відповідним порядком, 

що розроблений міністерством внутрішніх 

справ України.. 

– Через особисті контакти. Зазвичай 

проявляється через особисті контакти 

суб’єктів правоохоронної діяльності в міжна-

родних організаціях, що дозволяє пришвид-

шити отримання офіційної чи неофіційної ін-

формації, або ж отримати правову чи технічну 

допомогу або консультацію з приводу запобі-

гання та протидій економічній злочинності; 

– Відомче. «Відомче міжнародне співро-

бітництво полягає у дво- чи багатосторонній 

взаємодії поліцейських підрозділів відповід-

них органів державної влади. Останні, зви-

чайно, налагоджують зв’язки і за допомогою 

інших видів співробітництва – глобального, 

регіонального, через «офіцерів зв’язку» тощо. 

Проте, сутність цього виду полягає у безпосе-

редній співпраці, тобто у відсутності будь-

яких посередників у ході здійснення сторо-

нами робочих контактів. Досить часто пред-

ставники правоохоронних органів співпрацю-

ють таким чином із колегами з країн «ближ-

нього зарубіжжя». Контакти встановлюються і 

тривають упродовж терміну, необхідного сто-

ронам для здійснення перевірки інформації й 

оперативної розробки, і, що найголовніше, ре-

алізації зібраних оперативних матеріалів та  

розслідування кримінальної справи. Такі 

зв’язки, як правило, у подальшому підтриму-

ються і набувають систематичного характеру» 

[7]. 

– через міжнародні організації. Так, 

членство держави в певних міжнародних ор-

ганізаціях передбачає ряд положень щодо 

взаємодії правоохоронних органів в сфері за-

побігання та  протидії  економічній злочин-

ності.  

Особливо важливим є класифікація 

міжнародного співробітництва в сфері запо-

бігання та протидії економічній злочинності 

за правовими властивостями. В даному на-

прямі нами виділено три класифікаційні 

ознаки, а саме: за юридичною природою 

членства; за характером компетенцій та за 

формою правових основ створення. Розгля-

немо більш детально зазначені ознаки класи-

фікації міжнародного співробітництва як ос-

нови формування вітчизняної правоохорон-

ної системи в сфері запобігання та протидії 

економічній злочинності.  
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За юридичною природою членства між-

народні поліцейські організації пропонуємо 

класифікувати наступним чином:  

– урядові. До урядових міжнародних 

правоохоронних (поліцейських) організацій 

належать, організації, які створені на основі 

укладання міжнародного договору між краї-

нами членами такої міжнародної правоохо-

ронної організації; 

– неурядові. До  неурядових  міжна-

родних правоохоронних (поліцейських) ор-

ганізацій належать організацій, створення 

яких не передбачає укладання міжнародного 

договору між урядами країн-учасників. За-

звичай членами таких організацій можуть ви-

ступати профільні громадські організації чи 

спільноти. Прикладом таких організацій є 

Міжнародна поліцейська асоціація, яка ви-

знана ООН як міжнародна неурядова органі-

зація. 

За характером компетенцій виділяють 

такі міжнародні правоохоронні (поліцейські) 

організації:  

– загальної компетенції. Міжнародні 

правоохоронні (поліцейські) організації  за-

гальної компетенції спеціалізуються на усіх 

без винятку кримінальних злочинах, напри-

клад: тероризм, усі види економічної злочин-

ності, організована злочинність, торгівля 

людьми, виробництво та поширення нарко-

тиків та інші. Родионов К. С. вважає, що 

«міжнародні поліцейські організації загаль-

ної компетенції є Інтерпол. Пов'язано це в  

першу чергу з тим великим колом завдань, 

яке вирішують держави-учасниці даної орга-

нізації: розкриття та розслідування злочинів; 

обмін оперативною інформацією в рамках 

надання оперативних інформаційних послуг 

і формування поліцейських баз даних; ство-

рення захищених всесвітніх поліцейських 

комунікаційних систем; розвиток в держа-

вах-членах національних установ, які можуть 

успішно сприяти попередженню криміналь-

ної злочинності та боротьби  з нею;  опера-

тивна підтримка поліцейських відомств; нав-

чання і підвищення кваліфікації співробітни-

ків правоохоронних органів держав-членів, 

включаючи проведення спеціальних семіна-

рів-тренінгів» [8]. Крім того, прикладом та-

ких організації є Європол, Асеанопол, Аме-

рипол та інші.  

– спеціальної  компетенції.  Міжна-

родні правоохоронні (поліцейські) організа-

ції спеціальної компетенції займаються суто 

одним напрямком злочинності. Зазвичай 

найпоширенішим транснаціональним видом 

злочину є торгівля людьми, тероризм та його 

фінансування, протидія виробництву та тор-

гівлі наркотиками. Досить часто міжнародні 

правоохоронні (поліцейські) організації ма-

ють регіональний характер, адже створю-

ються країнами-сусідами щодо певного виду 

злочину, якому характерний транснаціональ-

ний характер.  

За формою правових основ створення 

виділяють наступні види міжнародних пра-

воохоронних (поліцейських) організацій: 

– на основі міжнародного договору. 

Прикладом такої організації є Америпол.  

– на основі інших рішень. На основі ін-

ших рішень були створенні Європол та Асе-

анопол.  

Висновки. Визначено особливості між-

народного співробітництва в сфері запобі-

гання та протидії економічній злочинності, 

шляхом встановлення особливостей такої 

взаємодії та на цій основі розробки класифі-

каційної моделі. Класифікаційна модель пе-

редбачає ідентифікацію видів міжнародного 

співробітництва за такими класифікаційними 

ознаками: за напрямами (презентаційне, на-

вчально-освітнє, технічна та інші види допо-

моги, безпосередня взаємодія); за формами 

прояву (через налагодження інформаційно-

комунікаційних зв’язків, через договірні від-

носини, через здійснення спільних правоохо-

ронних заходах); за суб’єктами (шляхом 

створення міжнародних правоохоронних ор-

ганізацій  (глобальні,  регіональні),   міжві-

домча взаємодія (відомчі, через міжнародні 

організації); за діяльністю окремих осіб (офі-

цери зв’язку, особисті контакти). В цілому 

визначенні нами положення дозволяють  

сформувати комплекс взаємодії вітчизняної 

правоохоронної системи з подібними систе-

мами інших країн, що підвищує результатив-

ність та ефективність процесів запобігання та 

протидії економічній злочинності.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И                 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: ГОСУДАРСТВЕННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ АСПЕКТ 

Д. А. Грицишен, д. э. н., профессор, ГУ «Житомирская политехника» 

 

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

тельного анализа – при исследовании международных договоров об экстрадиции преступников; 

теоретического обобщения и системного анализа – при исследовании направлений международ-

ного сотрудничества в правоохранительной сфере, экономико-математического моделирования – 

при формировании классификационной модели международного сотрудничества в сфере пред-

отвращения и противодействия экономической преступности. 

Результаты. Определены особенности международного сотрудничества в сфере предотвра-

щения и противодействия экономической преступности и на этой основе разработана классифи-

кационная модель международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия 

экономической преступности. Классификационная модель предполагает идентификацию видов 

международного сотрудничества по таким классификационным признакам: по направлениям 

(презентационное, учебно-образовательное, техническая и другие виды помощи, непосредствен-

ное взаимодействие); по формам проявления (через налаживание информационно-комму-

никационных связей, через договорные отношения, через осуществление совместных правоохра-

нительных мероприятиях); по субъекту (путем создания международных правоохранительных 

организаций (глобальные, региональные), межведомственное взаимодействие (ведомственные, 
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через международные организации); по деятельности отдельных лиц (офицеры связи, личные    

контакты). 

В целом определены положения позволяют сформировать комплекс  взаимодействия  оте-

чественной правоохранительной системы с подобными системами других стран, что повышает 

результативность и эффективность процессов предотвращения и противодействия экономиче-

ской преступности. 

Новизна. На основе изучения совокупности международных документов и официальных 

сайтов международных организаций, в том числе полицейских международных организаций, 

предложена классификационная модель международного взаимодействия в сфере предотвраще-

ния и противодействия экономической преступности. 

Практическая значимость. Предложено применять виды международного взаимо-

действия в сфере предотвращения и противодействия экономической  преступности  в соответ-

ствии с их формами проявления, а именно: соглашение о сотрудничестве, обмен информацией, 

осуществление совместных правоохранительных мер. 

Ключевые слова: экономическая преступность, противодействие, международное взаимо-

действие, экстрадиция преступников, международное сотрудничество в правоохранительной 

сфере, совместные правоохранительные мероприятия, договорные отношения. 

 

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF PREVENTION AND COM-

BATING ECONOMIC CRIME: PUBLIC ADMINISTRATION ASPECT 

D. O. Grytsyshen, D.E., Professor, Zhytomyr Polytechnic 

 

Methods. The results were obtained through the use of methods: comparative analysis – in 

the study of international treaties on the extradition of criminals; theoretical generalization and sys-

tems analysis – in the study of areas of international cooperation in law enforcement, economic and 

mathematical modeling – in the formation of a classification model of international cooperation in 

the field of prevention and combating economic crime. 

Results. The specifics of international cooperation in the field of prevention and counteraction 

to economic crime are determined by establishing the specific features of such interaction and on 

this basis the development of a classification model. The classification model provides for the iden-

tification of types of international cooperation on the following classification grounds: by areas 

(presentation, educational, technical and other types of assistance, direct interaction); by forms of 

manifestation (through the establishment of information and communication links, through contrac-

tual relations, through the implementation of joint law enforcement activities); by subjects (through 

the creation of international law enforcement organizations (global, regional), interdepartmental co-

operation (departmental, through international organizations); by the activities of individuals (liai-

son officers, personal contacts). 

In general, certain provisions allow to form a complex of interaction of the domestic law en-

forcement system with similar systems of other countries, which increases the effectiveness and 

efficiency of the processes of preventing and combating economic crime. 

Novelty. In the course of studying a set of international documents and official websites of 

international organizations, including police international organizations, a classification model of 

international cooperation in the field of prevention and combating economic crime was proposed. 

Practical value. It is proposed to use the following types of international cooperation in the 

field of prevention and combating economic crime in accordance with the form of manifestation: 

cooperation agreement, exchange of information, implementation of joint law enforcement 

measures. 

Keywords: economic crime, counteraction, international cooperation, extradition of crimi-

nals, international cooperation in law enforcement, joint law enforcement measures, contractual 

relations. 
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СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВНІ 

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

І. В. Орлов, д. е. н., професор, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ,  

iorlv@ukr.net, orcid.org/0000-0003-3119-0698 

В. В. Ксендзук, к. е. н., доцент, Державний університет «Житомирська політехніка», 

valentyna.ksendzuk@gmail.com, orcid.org/0000-0001-7670-7350 

 

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

рівняльного аналізу та групування – при узагальненні складових зовнішньоекономічної полі-

тики; аналізу й синтезу – при дослідженні статистичних даних щодо здійснення експортно-

імпортних операцій, залучення іноземних інвестицій, здійснення валютних операцій та мігра-

ційних потоків в країні; індукції та дедукції – для визначення векторів розвитку механізмів 

державного управління зовнішньоекономічною діяльністю країни. 

Результати. Розглянуто якісні та кількісні характеристики складових зовнішньоеконо-

мічної політики України. Обґрунтовано об’єктний підхід до виокремлення зовнішньоторго-

вельної, валютної, зовнішньої інвестиційної та зовнішньої міграційної видів політики як скла-

дових зовнішньоекономічної політики держави. Проаналізовано сучасний стан розвитку зов-

нішньоекономічної політики України з використанням рейтингових оцінок та статистичних 

даних. Запропоновано напрямки удосконалення механізмів державного управління в сфері   

розробки та застосування інструментів і методів забезпечення їхньої реалізації.  

Новизна. У ході моніторингу зовнішньоекономічної політики здійснено оцінку функці-

онального підходу до її складових, запропоновано авторський  бачення даного процесу, що 

ґрунтується на видах зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Це дозво-

лило проаналізувати сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної політики та сформу-

вати пропозиції щодо напрямів удосконалення механізмів державного управління у цій сфері. 

Практична значущість. Проаналізовані статистичні дані щодо стану зовнішньої тор-

гівлі, напрямів інвестиційної політики, характерних особливостях валютного ринку та дина-

міки зростання показників міжнародної трудової міграції. Отримані результати дослідження є 

підставою для здійснення змін в сфері законодавства, прийняття оновлених програм та стра-

тегій розвитку зовнішньоекономічної політики України. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна політика, державне управління, зовнішньоеконо-

мічна діяльність, зовнішньоторговельні відносини, експорт, імпорт, іноземні інвестиції, митна 

політика, валютна політика, трудова міграція. 

 

Постановка проблеми. Зовнішньоеко-

номічна діяльність суб’єктів господарю-

вання є одним з елементів та індикатором 

стану і перспектив розвитку зовнішньоеко-

номічної політики країни. Натомість рівень 

інтеграції національної економіки до світо-

вого господарства оцінюється за показни-

ками, що характеризують зовнішньоеконо-

мічну політику. В умовах лібералізації торго-

вельних відносин та враховуючи характерис-

тики відкритої економіки України розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності є одним із 

стратегічних напрямів державного управ-

ління економічними процесами країни. За-

стосування механізмів управління буде    

ефективним в тому випадку, якщо враховува-

тиме інтереси всіх зацікавлених сторін (дер-

жави,  бізнесу та  суспільства), що  забезпе-

чуватиме  досягнення  потрійного  синерге-

тичного результату (податки як джерело     

доходів  державного бюджету,  прибуток,  за-

робітна плата).  Тому  дослідження   питань
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актуального стану та здійснення оцінки роз-

витку окремих складових зовнішньоеконо-

мічної політики (торгівельна, грошова-кре-

дитна, валютна, фіскальна, інвестиційна) 

сприятиме ідентифікації векторних напрямів 

удосконалення інструментів забезпечення, 

засобів контролю та розвитку політики Укра-

їни.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. В науковій літературі серед вчених до-

сить поширеними є дослідження  зовнішньо-

економічної діяльності та напрямів її удоско-

налення на рівні окремих груп суб’єктів гос-

подарювання, а також розгляд механізмів 

державної політики  та її особливостей в да-

ній сфері. Серед науковців даного напрямку 

досліджень можна виокремити О. Гаври-

люка, В. Гейця, А. Мазаракі, Т. Мельник,                    

Н. Іксарову [10], а також Ю. Вороніну [3],                 

О. Гордуновського [4], С. Домбровську [7], 

А. Завгороднього [8]. Ряд факторів, що впли-

вають на змінність зовнішнього середовища 

(політичні, виробничі, фінансові, споживчі 

тощо) визначають необхідність та посилю-

ють актуальність здійснення досліджень в 

сфері державного управління зовнішньоеко-

номічної діяльності. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є встановлення домінуючих тен-

денцій сучасного розвитку зовнішньоеконо-

мічної політики на основі аналізу статистич-

них даних щодо  здійснення експортно-ім-

портних операцій, залучення іноземних ін-

вестицій, валютних операцій та міграційних 

потоків в країні. Це дозволить окреслити     

вектори розвитку механізмів державного уп-

равління зовнішньоекономічною діяльністю 

країни та сприятиме створенню умов щодо 

підвищення її іміджу на міжнародному рівні. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Відповідно до статті 10 Господар-

ського кодексу України  «зовнішньоеконо-

мічна політика, спрямована на регулювання 

державою відносин суб'єктів господарю-

вання з іноземними суб'єктами господарю-

вання та захист національного  ринку і  віт-

чизняного товаровиробника» [5]. Визна-

чення, наведене в законодавстві, в повній 

мірі не відображає сутність досліджуваного 

об’єкту. Вважаємо, що більш обґрунтоване 

пояснення надають складові зовнішньоеко-

номічної політики, які розкривають в своїх 

наукових доробках автори. Так, Гордунов-

ський О. М. [4] до основних складових зов-

нішньоекономічної політики держави відно-

сить: зовнішньоторговельну політику; ва-

лютну політику; політику у сфері залучення 

іноземних інвестицій; митно-тарифну полі-

тику, міграційну політику, політику у сфері 

науково-технічного співробітництва. Улида 

В. Ю. [16] та Завгородній А. В. [8] виокрем-

люють наступні складові: міжнародна торго-

вельна політика, митно-тарифна політика, 

валютна політика, політика стимулювання 

іноземних інвестицій. Мельник А. О. [11] го-

ловними складниками і засобами зовнішньо-

економічної політики називає: торговельну 

політику,  кредитно-грошову  політику, ва-

лютно-кредитну політику, двосторонні та ба-

гатосторонні договори  та угоди,  митно-та-

рифні засоби, нетарифні засоби тощо. 

Аналізуючи представлені підходи,      

варто відмітити структурно-функціональний 

аспект поділу зовнішньоекономічної полі-

тики країни на складові. Крім того, кожна зі 

складових має об’єкт реалізації політики, 

який характеризується кількісними та якіс-

ними ознаками. Обґрунтованим є необхід-

ність розкриття підходу до зовнішньоеконо-

мічної політики через об’єкти, на які вона 

має вплив. Тому варто звернути увагу на 

види зовнішньоекономічної діяльності, які, 

перш за все, окреслюють актуальні напрями 

необхідних дій та заходів апарату держав-

ного регулювання.  

До таких видів в законодавстві відно-

сять:  

– експорт та імпорт товарів, капіталів та 

робочої сили; 

– надання суб'єктами зовнішньоеконо-

мічної діяльності України послуг іноземним 

суб'єктам господарської діяльності; надання 

послуг іноземними суб'єктами господарської 

діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної 

діяльності України; 

– наукова, науково-технічна, науково-

виробнича, виробнича, навчальна та інша ко-

операція з іноземними суб'єктами господар-

ської діяльності; навчання та підготовка спе-

ціалістів на комерційній основі; 

– міжнародні фінансові операції та опе-

рації з цінними паперами; 

– кредитні та розрахункові операції між 

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 
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та іноземними суб'єктами господарської ді-

яльності; створення суб'єктами зовнішньо-

економічної діяльності банківських, кредит-

них та страхових установ за межами України; 

створення іноземними суб'єктами господар-

ської діяльності зазначених установ на тери-

торії України; 

– спільна підприємницька діяльність 

між суб'єктами зовнішньоекономічної діяль-

ності та іноземними суб'єктами господар-

ської діяльності; 

– підприємницька діяльність на терито-

рії України, пов'язана з наданням ліцензій, 

патентів, ноу-хау, торговельних марок та ін-

ших нематеріальних об'єктів власності з боку 

іноземних   суб'єктів  господарської  діяль-

ності; аналогічна діяльність суб'єктів зовніш-

ньоекономічної діяльності за межами Укра-

їни; 

– організація та здійснення діяльності в 

галузі проведення виставок, аукціонів, тор-

гів, конференцій, симпозіумів, семінарів та 

інших подібних заходів, що здійснюються на 

комерційній основі, за участю суб'єктів зов-

нішньоекономічної діяльності; організація та 

здійснення оптової, консигнаційної та роз-

дрібної торгівлі на території України за іно-

земну валюту у передбачених законами Ук-

раїни випадках; 

– товарообмінні (бартерні) операції та 

інша діяльність, побудована на формах зу-

стрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньо-

економічної діяльності та іноземними суб'єк-

тами господарської діяльності; 

– орендні, в тому числі лізингові, опе-

рації між суб'єктами зовнішньоекономічної 

діяльності та іноземними суб'єктами госпо-

дарської діяльності; 

– операції по придбанню, продажу та 

обміну валюти на валютних аукціонах, ва-

лютних біржах та  на міжбанківському ва-

лютному ринку; 

– роботи на контрактній основі фізич-

них осіб України з іноземними суб'єктами  

господарської діяльності як на території Ук-

раїни, так і за її межами; роботи іноземних 

фізичних осіб на контрактній оплатній основі 

з суб'єктами  зовнішньоекономічної діяль-

ності як на території України, так і за її ме-

жами; 

– інші види зовнішньоекономічної ді-

яльності, не заборонені прямо і у виключній 

формі законами України [9]. 

Якщо використовувати об’єктний під-

хід до характеристики зовнішньоекономічної 

політики, то узагальнюючи, можна згрупу-

вати наступні її складові: 

1) зовнішньоторговельна політика – 

ґрунтується на регулюванні зовнішньоторго-

вельних відносин (зокрема, операцій екс-

порту та імпорту товарів і послуг, в тому     

числі зустрічна торгівля) шляхом викорис-

тання таких методів її реалізації, як тарифні 

(в тому числі, інструменти митного регулю-

вання) і нетарифні методи, що здійснюється 

з метою формування додатного сальдо пла-

тіжного балансу та ефективного викорис-

тання економічного потенціалу країни;  

2) валютна політика – характеризує су-

купність дій щодо регулювання валютних   

відносин задля підтримання економічної ста-

більності та створення підстав для розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, 

як інструменти реалізації даної політики ви-

користовується регулювання валютного     

курсу, процедури надання/отримання валют-

них кредитів, а також створення строкового 

ринку з можливістю використання валютних 

деривативів в діяльності суб’єктів зовніш-

ньоекономічної діяльності; 

3) зовнішня інвестиційна політика – пе-

редбачає розробку та здійснення заходів 

щодо залучення й ефективного використання 

іноземних інвестицій на території країни та 

регулювання процесу інвестування за кордон 

(в тому числі, створення спільних підпри-

ємств та підприємницька діяльність інозем-

них суб’єктів господарювання та суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності за межами 

України); 

4) зовнішня міграційна політика –забез-

печує регулювання процесів міграції насе-

лення та використовує такі інструменти, як: 

міграційні квоти, укладення міжнародних 

угод з країнами призначення емігрантів, за-

лучення мігрантів до національних систем 

соціального страхування тощо. 

У науковій літературі дослідники опи-

сують цілі та завдання зовнішньоекономічної 

політики. Наведемо декілька з них, що роз-

кривають основні аспекти механізмів дер-

жавного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 
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Федосєєва Г. С. виділяє «дві найбільш 

важливі цілі зовнішньоекономічної полі-

тики:  мирне співіснування з членами міжна-

родного співтовариства відповідно до світо-

вого економічного порядку;  забезпечення 

суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності 

належних умов для ведення самостійної ле-

гальної прибуткової діяльності, полегшення 

доступу на світові ринки та збільшення при-

сутності українських товарів на україн-

ському ринку за рахунок розвитку добросо-

вісної конкуренції та сприяння підвищенню 

конкурентоспроможності  вітчизняних ви-

робників» [17]. 

Домбровська С. М. до головних цілей 

державного регулювання зовнішньоеконо-

мічної діяльності в Україні відносить: «забез-

печення збалансованості економіки і рівно-

ваги внутрішнього ринку країни; стимулю-

вання прогресивних структурних змін в еко-

номіці; створення найбільш сприятливих 

умов для залучення національної економіки 

в систему світового розподілу праці; набли-

ження до ринкових структур розвинених за-

рубіжних країн» [7]. 

Вороніна Ю. Е. додає до ключових      

завдань державного регулювання зовнішньо-

економічної діяльності: «диверсифікація зов-

нішньоекономічних зв'язків, що сприятиме 

зниженню рівня залежності національної 

економіки від монопольного імпорту товар-

них позицій, які є стратегічно важливими для 

галузей вітчизняного виробництва, зокрема, 

енергоносіїв, матеріальних ресурсів (у тому 

числі – сировинних)» [3].  

Таким чином, на нашу думку, зовніш-

ньоекономічна політика країни передусім по-

винна захищати інтереси свої громадян, за-

безпечувати надійність та ефективність фун-

кціонування валютного ринку, сприяти фор-

муванню базису у вигляді законодавчих нор-

мативних актів та сприяти розвитку підпри-

ємницької та інвестиційної діяльності націо-

нальних суб’єктів господарювання. Це ство-

рюватиме підстави для підвищення конку-

рентоспроможності країни в міжнародному 

середовищі і визнання її  вагомої ролі і місця 

серед суб’єктів міжнародних економічних  

відносин. 

«Серед принципів державного регулю-

вання зовнішньоекономічної діяльності слід 

виділити такі: відповідність національним 

інтересам та економічній безпеці держави; 

прийняття до уваги вимог розвитку світової 

економіки та особливостей поділу праці в су-

часних умовах глобалізації; побудова новіт-

ньої   моделі  зовнішньоекономічного  роз-

витку з орієнтацією на процеси європейської 

інтеграції; забезпечення належного рівня    

відкритості вітчизняної економіки відпо-

відно до стандартів і критеріїв міжнародного 

масштабу; встановлення паритетності в орга-

нізації  відносин з  іншими  країнами; під-

тримка виробництва експортних товарів та 

послуг з урахуванням належного ступеня їх 

конкурентоспроможності» [2]. 

Ідентифікація складових та завдань    

зовнішньоекономічної політики дозволила 

сформувати сутність та авторське бачення 

якісних характеристик досліджуваного по-

няття. Натомість кількісні ознаки розглянуто 

через аналіз статистичних даних щодо зов-

нішньої торгівлі товарами і послугами, здій-

снення інвестиційних та валютних операцій, 

основних міграційних потоків.  

За даними Міністерства розвитку еко-

номіки, торгівлі та сільського господарства 

[6] зовнішньоторговельний оборот товарів і 

послуг в Україні у І півріччі 2020 року змен-

шився на 11,4% (на 7,0 млрд дол.) у порів-

нянні з показниками І півріччя 2019 року і 

становив 54,2 млрд дол. Сальдо зовнішньото-

рговельного балансу товарів і послуг скла-

лося позитивним у сумі 1,1 млрд дол. проти 

негативного в сумі 1,7 млрд дол. у порівнянні 

з І півріччям 2019 року. Проте сальдо зовні-

шньоторговельного балансу товарів стало 

від’ємним у сумі 1,3 млрд дол., але покращи-

лось на 2,5 млрд дол. 

Аналізуючи  товарну  структуру  екс-

портних операцій варто зауважити той факт, 

що найбільшу питому вагу займає сировинна 

продукція сільськогосподарських продуктів 

чи промисловості. Щодо імпортних опера-

цій, то найбільша частка у загальному обсязі 

імпорту припадає на: продукцію машинобу-

дування (32,3%),  продукцію хімічної про-

мисловості (20,8%), Такий розподіл свідчить 

про неконкурентоспроможність вітчизняної 

економіки на міжнародному ринку. Це також 

підтверджують  показники  зовнішньої тор-

гівлі в світових рейтингах. 

Одним з показників, що характеризує 
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місце України в міжнародній торгівлі є Ін-

декс залучення у світову торгівлю (Enabling 

Trade Index) [20], який складається з 4 основ-

них складових елементів: доступ до ринків 

(на внутрішній та на зовнішні), адміністру-

вання на кордоні (ефективність та прозорість 

процедур адміністрування), інфраструктура, 

операційне середовище. У 2016 році ситуація 

в Україна суттєво погіршилася – місце країни 

опустилося на 95 місце зі 136 країн порів-

няно з 2014 роком (83 місце).  

Така ситуація пояснюється наступними 

чинниками: корупція на кордоні; тарифні та 

нетарифні бар'єри; обтяжливі процедури на 

кордонах; висока вартість або затримки, ви-

кликані внутрішніми та міжнародними пере-

везеннями; визначення потенційних ринків 

збуту та покупців; труднощі із задоволенням 

вимог закордонних покупців щодо  якості / 

кількості; доступ до торгового фінансування; 

технічні вимоги та стандарти за кордоном; 

невідповідна технологія виробництва та на-

вички; доступ до імпортних матеріалів за 

конкурентними цінами тощо [20]. Як бачимо, 

більшість недоліків можна уникнути, якщо 

забезпечити внесення змін до законодавства, 

що регулює питання зовнішньої торгівлі та 

міжнародних перевезень, використати ефек-

тивні та дієві механізми тарифного та нета-

рифного регулювання, забезпечити умови 

використання експортного потенціалу та 

створити підстави для нарощення доданої  

вартості готової продукції, що експорту-

ється. 

Прямі іноземні інвестиції в Україну за 

перший квартал 2020 р. скоротилися на 

1 553,5 млн дол. За даними НБУ інвестиції з 

Кіпру скоротилися на 1 366,3 млн доларів, 

Німеччини – на 427,5 млн дол, Нідерландів – 

на 178,4 доларів. При цьому інвестиції з 

Швейцарії зросли на 112,1 млн доларів, з 

Польщі – на 48,0 млн доларів, з Франції – на 

45,0 млн доларів [2]. 

Протягом 2018–2019 рр. відбувся не-

значний приріст обсягів іноземних інвести-

цій, що пояснюється здебільшого високим  

рівнем недовіри інвесторів щодо можливос-

тей стабільного ведення бізнесу та покра-

щення інвестиційного клімату в Україні. Та-

кож варто врахувати той факт, що «згідно із 

новими прогнозами Конференції ООН з тор-

гівлі і розвитку (ЮНКТАД), протягом 2020–

2021 рр. у світі матиме місце скорочення по-

токів ПІІ приблизно на 40%» [15]. 

Аналіз географічної структури прямих 

іноземних інвестицій в економіку України 

свідчить, що протягом тривалого періоду ос-

новними країнами-інвесторами (70% загаль-

ного обсягу прямих інвестицій) є: Кіпр, Ні-

дерланди, Російська Федерація, Велика Бри-

танія, Німеччина, Віргінські Острови (Брита-

нія), Швейцарія. 

Щодо галузевої структури, то «най-

більш пріоритетними для іноземних інвесто-

рів в Україні залишаються галузі промисло-

вості, частка інвестицій в які на початок 2019 

року збільшилась порівняно з 2016 роком і 

склала 33,0 %, що безумовно є позитивним 

фактом. Значні кошти іноземних інвесторів 

вкладено в оптову та роздрібну торгівлю, в 

операції з нерухомим майном і в  сферу ін-

формації та телекомунікації, частка інвести-

цій в ці види діяльності за три роки також 

зросла і склала на 1 січня 2019 року відпо-

відно 16,7 %, 12,4 % та 6,5 % загального об-

сягу іноземних інвестицій. Слід відмітити, 

що за аналізований період суттєво зменшува-

лась частка інвестицій у фінансову та стра-

хову діяльність, яка у попередні роки була 

стабільно високою. За три останні роки вона 

скоротилась з 13,5 % у 2016 році до 10,9 % на 

початок 2019 року. Між тим є й негативні 

зміни у структурі іноземних інвестицій за ви-

дами економічної діяльності, до яких можна 

віднести зменшення суми та частки інвести-

цій у професійну, наукову та технічну діяль-

ність з 7,0 % до 6,3 % та у будівництво – з 3,2 

% до 2,9 %, а також те, що у таку галузь як, 

лісове та рибне господарство, де Україна за-

проваджує важливі інвестиційні проекти, 

було вкладено всього 1,7 % іноземних інвес-

тицій» [18]. Тобто аналіз показує, що пріори-

тетні напрями розвитку економіки країни не 

залучають іноземні інвестиції на достатньо 

високому рівні, а інвестиції з України є зде-

більшого виведенням капіталу з країни з ме-

тою уникнення оподаткування. 

Варто звернути увагу на те, що Україна 

покращила позиції в щорічному рейтингу ін-

вестиційної привабливості Doing Business – 

2020 [19] і зайняла 64 місце серед 190 країн, 

піднявшись зразу на 7 пунктів. Для порів-

няння можна зазначити, що в 2012 році кра-

їна знаходилася на 152 місці. Найбільший 
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ріст відбувся за показниками «Захист міно-

ритарних акціонерів», «Отримання дозволів 

на будівництво», «Підключення до електро-

мереж», «Міжнародна торгівля», «Реєстрація 

майна» і «Доступ до кредитів». 

Здійснення операцій експорту та ім-

порту відбувається з використанням інозем-

ної валюти, доходи та витрати експортерів та 

імпортерів формуються під впливом зміни 

валютного курсу. Валютна політика є части-

ною фінансового сектору економіки країни, 

її основні положення та регулятивні інстру-

менти впливають на рішення, що приймають 

підприємства в сфері здійснення зовнішньо-

економічної діяльності. 

Валютний ринок України характеризу-

ється нестабільністю національної валюти та 

низьким рівнем розвитку операцій з фінансо-

вими інструментами, що перешкоджає ефек-

тивному веденню зовнішньоекономічних 

операцій суб’єктами господарювання та 

створює бар’єри для виходу підприємств на 

зовнішні ринки товарів і послуг, капіталу. 

Національна валюта України протягом 

останніх 10 років знецінилась в майже 3,5 

рази по відношенню до євро, про що свідчать 

дані Національного банку України [13]. 

Девальвація курсу EUR/UAH негатив-

ним чином позначається на діяльності, в пе-

ршу чергу, імпортерів. Враховуючи той факт, 

що експортери використовують в процесі ви-

робництва імпортну сировину, витрати на 

експортні операції теж зростають. Таким чи-

ном, знижується рівень конкурентоспромож-

ності підприємств на зовнішніх ринках това-

рів і послуг.  

Створення стабільного валютного      

ринку є  однією з  умов  економічного роз-

витку країни. Однак, на сьогодні суб’єкти   

господарювання, що здійснюють операції на 

зовнішніх ринках  та  використовують  іно-

земну валюту, не завжди мають можливість 

брати участь на валютному  ринку та вико-

ристовувати всі його можливості. Адже в Ук-

раїні строковий ринок є недостатньо розви-

нений та не надає тих переваг суб’єктам гос-

подарювання, які можуть забезпечують ста-

більність та передбачуваність доходів і ви-

трат діяльності. Зокрема, це стосується уп-

равління валютними ризиками за допомогою 

фінансових інструментів.  

За даними фондової біржі «Перспек-

тива» [14] протягом жовтня договори уклада-

лися щодо 34 фінансових інструментів, з по-

чатку 2020 року – щодо 73 фінансових ін-

струментів. В Україні в обіг валютні дерива-

тиви були випущені в 2015 році, «але у 2018 

році були призупинені через заборону РНБО 

України використовувати програмне забез-

печення торговельної системи. За два роки 

Українська біржа відновила торги на новому 

програмному забезпеченні. Спочатку торгу-

вали цінними паперами (в березні 2019 року), 

і тепер - ф'ючерсними контрактами» [1]. 

Така ситуація негативним чином позна-

чається в сукупності на загальному розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності країни, 

адже не відсутність механізмів державного 

регулювання валютного ринку (в тому числі, 

використання валютного хеджування) впли-

ває на посилення впливу фінансових ризиків 

на діяльність підприємств  та  зниження ін-

вестиційної привабливості бізнесу в цілому.  

Щодо зовнішньої міграційної політики 

як складової зовнішньоекономічної полі-

тики, то дана вона стосується здебільшого 

трудової міграції. Як зазначається в Фондом 

розвитку Міжнародної організації з міграції 

основною причиною трудової міграції укра-

їнців за кордон є труднощі із пошуком гідно 

оплачуваної роботи на батьківщині. Упро-

довж останніх п’яти років економічні чин-

ники міграції посилилися політичними та 

безпековими, що й привело до швидкого  

зростання міграційних настроїв населення та 

інтенсивності міграції [12]. Також на думку 

фахівців, найбільш вірогідною оцінкою чи-

сельності одночасно працюючих за кордо-

ном українців є 3 млн. Країнами призначення 

для трудових мігрантів з України є сусіди – 

Росія, Польща, Чехія, а також країни Півден-

ної Європи (Італія, Іспанія, Португалія) [12]. 

Зростання кількості трудових мігрантів 

з кожним роком повинно сигналізувати про 

необхідність зміни підходу до управління мі-

граційними процесами в сфері державного 

управління. На сьогодні «тривалість 57% по-

їздок на заробітки не перевищує трьох міся-

ців» [12]. Цей показник, на нашу думку, є до-

сить критичним, адже з часом все більше мі-

грантів залишається на постійне місце про-

живання за кордоном. Хоча спостерігається 

зростання сум приватних переказів, які «в 
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2018 р. сягнули 11,1 млрд дол. США, що від-

повідає 8,5% ВВП країни. Сума переказів 

більш ніж учетверо перевищила суму прямих 

іноземних інвестицій» [12]. В таких умовах 

політика уряду повинна бути спрямована на 

управління рееміграцією та створення відпо-

відних умов для повернення громадян в кра-

їну походження. 

Висновки. Отже, розкриття сутності 

складових зовнішньоекономічної політики 

дозволило ідентифікувати наступні сфери за-

стосування механізмів державного регулю-

вання: зовнішньоторговельна, валютна, зов-

нішня інвестиційна та зовнішня міграційна 

політики. Застосовуваний підхід обґрунто-

вано об’єктним підходом, зокрема, викорис-

тано види зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Використовуючи метод аналізу та син-

тезу даних здійснено оцінку сучасного стану 

складових зовнішньоекономічної політики 

України та окреслено існуючі вектори розви-

тку державного регулювання щодо актуаль-

них питань зовнішньої торгівлі, залучення 

іноземних інвестицій, функціонування стро-

кового ринку валютних деривативів та уп-

равління міграційними процесами. Застосу-

вання відповідних ефективних інструментів 

та засобів реалізації зовнішньоекономічної 

політики дозволить покращити стан та поси-

лити позиції національної економіки в між-

народних рейтингах, що створюватиме спри-

ятливі умови для досягнення добробуту сус-

пільства. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ:  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ 

И. В. Орлов, д. э. н., профессор, Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци ІІ,  
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Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: срав-

нительного анализа и группировки – при обобщении составляющих внешнеэкономической 

политики; анализа и синтеза – при исследовании статистических данных по осуществлению 

экспортно-импортных операций, привлечения иностранных инвестиций, осуществлению ва-

лютных операций и миграционных потоков в стране; индукции и дедукции – для определения 

векторов развития механизмов государственного управления внешнеэкономической деятель-

ностью страны. 

Результаты. Рассмотрены качественные и количественные характеристики составляю-

щих внешнеэкономической политики Украины. Обоснован объектный подход к выделению 

внешнеторговой, валютной, внешней инвестиционной и внешней миграционной видов поли-

тики как составляющих внешнеэкономической политики государства. Проанализировано со-

временное состояние развития внешнеэкономической политики Украины с использованием 

рейтинговых  оценок и статистических данных. Предложены направления совершенствования 

механизмов государственного управления в сфере разработки и применения инструментов и 

методов обеспечения их реализации. 

Новизна. В ходе мониторинга внешнеэкономической политики осуществлена оценка 

функционального подхода к ее составляющим, предложено авторское видение данного про-

цесса, основанное на видах внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования. 

Это позволило проанализировать современные тенденции развития внешнеэкономической по-

литики и сформировать направления относительно направлений совершенствования механиз-

мов государственного управления в данной сфере. 

Практическая значимость. Проанализированы статистические данные о состоянии 

внешней торговли, направлениях инвестиционной политики, характерных особенностях ва-

лютного рынка и динамики роста показателей международной трудовой миграции. Получен-

ные результаты исследования являются основанием для осуществления изменений в сфере за-

конодательства, принятия обновленных программ и стратегий развития внешнеэкономиче-

ской политики Украины. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая политика, государственное управление, внеш-

неэкономическая деятельность, внешнеторговые отношения, экспорт, импорт, иностранные 

инвестиции, таможенная политика, валютная политика, трудовая миграция. 

 

COMPONENTS OF FOREIGN ECONOMIC POLICY OF UKRAINE: PROSPECTIVE         

VECTORS OF DEVELOPMENT IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE 

I. V. Orlov, D.E., Professor, Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher    

Education, 

V. V. Ksendzuk, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Zhytomyr Polytechnic State University  

 

Methods. The results are obtained through the use of the following methods: comparative anal-

ysis and grouping – in generalizing the components of foreign economic policy; analysis and synthe-

sis – in the description of statistical data on the implementation of export-import operations, attracting 

foreign investment, foreign exchange transactions and migration flows in the country; inductions and 

deductions – to determine the vectors of development of mechanisms of state management of foreign 

economic activity of the country. 

Results. Qualitative and quantitative characteristics of the components of Ukraine's foreign 

economic policy are considered. An objective approach to the separation of foreign trade, currency, 
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foreign investment and foreign migration policies as components of foreign economic policy is sub-

stantiated. The current state of development of Ukraine 's foreign economic policy is analyzed using 

rating assessments and statistical data. Conclusions are made on improving the mechanisms of public 

administration in the field of development and application of tools and methods to ensure their im-

plementation. 

Novelty. In the course of monitoring the essence of foreign economic policy, an assessment of 

the functional approach to the components of this policy was made, and the author’s vision based on 

the types of foreign economic activity of economic entities was proposed. This allowed us to analyze 

current trends in foreign economic policy and draw conclusions on how to improve the mechanisms 

of public administration. 

Practical value. Statistical data on the state of foreign trade, investment policy, characteristics 

of the foreign exchange market and the dynamics of growth of international labor migration are ana-

lyzed. The results of the study are the basis for the implementation of changes in legislation, the 

adoption of updated programs and strategies for the development of foreign economic policy of 

Ukraine. 

Keywords: foreign economic policy, public administration, foreign economic activity, foreign 

trade relations, export, import, foreign investments, customs policy, currency policy, labor migration. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Н. Л. Шишкова, к. е. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», nlshishkova@gmail.com, 

orcid.org/0000-0002-6675-8223,  

О. Шевченко, студентка, НТУ «Дніпровська політехніка», 
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Методологія дослідження. У процесі розгляду системи бухгалтерського обліку капі-

тальних інвестицій вітчизняних підприємств використано методи аналізу і синтезу, метод 

спостереження, прийоми індукції та дедукції, методи порівняння та аналогії, графічний, ло-

гічний та табличний методи. Методологічною основою дослідження були методи аналізу, 

синтезу та спостереження, що надали можливість актуалізувати основні проблеми бухгал-

терського обліку капітальних інвестицій сьогодення. Прийоми дедукції та індукції були ви-

користані для визначення місця капітальних інвестицій в системі бухгалтерського обліку. 

Для побудови графіку документообігу та врахування факторів (подій), які впливають на про-

цес капітального інвестування, використано графічний метод. Для визначення особливостей 

обліку капітальних інвестицій за МСФЗ застосовано метод порівняння. Метод узагальнення 

був використаний при систематизації результатів порівняння національних П(С)БО та 

МСФЗ. При дослідженні обліку безоплатного отримання капітальних інвестицій було засто-

совано метод аналогії.    

Результати. Виявлені відмінності в регламентації обліку капітальних вкладень між на-

ціональними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Сформовано деталізо-

ваний графік документообігу при здійсненні капітальних інвестицій підприємствами Украї-

ни. Представлена схема процесу капіталовкладень у розрізі операцій придбання активів, 

створення їх власними силами та проведення будівельних робіт господарським та підрядним 

способами. Запропоновано вирішення проблеми узгодженості даних статистичної форми  

звітності № 2-ОЗ ІНВ з фінансовою звітністю, складеною за МСФЗ. Запропоновано порядок 

обліку безоплатного одержання капітальних інвестицій при веденні обліку за П(С)БО та роз-

глянуто альтернативні підходи щодо обліку таких операцій за МСФЗ.     

Новизна. У ході моніторингу за процесом обліку капітальних інвестицій на практиці 

виявлено проблемні питання, що виникли через відсутність комплексного методичного за-

безпечення як з боку П(С)БО, так і зі сторони МСФЗ, і запропоновано шляхи їх вирішення.  

Практична значущість. Розглянуті та систематизовані шляхи усунення наявних недо-

ліків облікового процесу капіталовкладень можуть слугувати основою для розроблення ме-

тодичних рекомендацій з обліку капітальних інвестицій.  

Ключові слова: процес капітального інвестування, бухгалтерський облік, міжнародні 

стандарти фінансової звітності, статистична звітність, національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, безоплатне отримання, фінансова звітність, капітальні інвестиції, 

графік документообігу, справедлива вартість.  

 

Постановка проблеми. Процес інвес-

тування є рушійною силою для оновлення 

діючих виробничих потужностей вітчизня-

них підприємств. Він забезпечується ком-

плексом робіт, пов’язаних з проведенням 

проектно-вишукувальної та будівельної  
 

© 2020. N. L. Shyshkova, О. Shevchenko. 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 

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2020, №4 61_________________________________________

https://doi.org/10.33271/ebdut/72.061
mailto:nlshishkova@gmail.com
mailto:aleksandrashevchenko62@gmail.com


 

діяльності, придбанням та/або створенням 

унікальних як матеріальних, так і нематері-

альних активів власними силами підприєм-

ства. Процес капіталовкладення потребує 

прийняття стратегічних рішень з боку 

управлінського персоналу підприємства, для 

чого необхідна своєчасна та достовірна ана-

літична інформація. Вона може бути забез-

печена лише бухгалтерським обліком та 

безпосередньо залежить від його якості. Об-

лікова інформація про капітальні інвестиції 

використовується при формуванні плану ін-

вестиційної діяльності, визначенні аморти-

заційної політики на поточний рік та на пер-

спективу, заповненні форм фінансової та 

статистичної звітності й аналізу показників 

діяльності підприємства.  

Водночас, капітальні інвестиції є важ-

кою ділянкою обліку для бухгалтерів, ос-

кільки потребують додаткових знань та 

компетентностей. Складність цієї ділянки 

обліку посилюється через відсутність ком-

плексного методологічного підґрунтя у ви-

гляді окремого положення (стандарту) бух-

галтерського обліку. Це призвело до роз-

криття сутності капітальних інвестицій у 

контексті основних засобів, нематеріальних 

активів, довгострокових біологічних та ін-

ших необоротних матеріальних активів на 

національному рівні. На рівні МСФЗ капі-

тальні інвестиції взагалі відсутні як окремий 

об’єкт обліку, що ставить під загрозу узгод-

ження показників фінансової та статистич-

ної звітності вітчизняних підприємств. 

Недостатність та недосконалість мето-

дики обліку капітально-інвестиційної діяль-

ності підприємства призводить до проблем, 

вирішення яких відбувається на основі про-

фесійного судження кожного з бухгалтерів, 

яке не завжди є обґрунтованим. Цим зумов-

лена актуалізація проблем бухгалтерського 

обліку капітальних інвестицій, їх вирішення 

з метою прозорого інформаційного забезпе-

чення процесу управління капіталовкладен-

нями підприємств.   

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Дослідження вітчизняних науковців 

практичного та методичного спрямування 

щодо обліку та аналізу капітальних інвести-

цій присвячені обліку капітальних інвести-

цій за МСФЗ (А. В. Озеран і Р. С. Коршико-

ва [1]), особливостям обліку у галузях ви-

робництва, таких як: сфера транспорту та 

логістики, сільського господарства (Г. І.   

Барбаш, Є. С. Гортовенко та А. В Бурков-

ська [2]), та обліково-аналітичному забезпе-

ченню процесу капітального інвестування 

(В. А. Дерій та Т. Г. Камінська [3]).  

Частина з публікацій дослідників свід-

чить про наявність низки дискусійних про-

блем. Вчені наголошують на недосконалість 

визначення капітальних інвестицій, відсут-

ність системної їх класифікації, не урегу-

льованість критеріїв визнання та порядку 

оцінки, низьку інформативність первинних 

документів та регістрів їх обліку, недоско-

налість методики синтетичного і аналітич-

ного обліку, неузгодженість вимог фінансо-

вого і податкового обліку, незіставність по-

казників фінансової та статистичної звітнос-

ті. Навіть при наявності досліджень вітчиз-

няних вчених, невирішеність питань на за-

конодавчому рівні залишає проблему якіс-

ного обліку капітальних інвестицій й досі 

актуальною.    

Формулювання мети статті. Метою 

статті є окреслення кола проблемних питань 

обліку капітальних інвестицій та методів їх 

вирішення за допомогою практико-

орієнтованих наукових підходів.   

Виклад основного матеріалу дослід-

ження.  Одним з основних завдань бухгал-

терського обліку капітальних інвестицій є 

здійснення безперервного, суцільного, взає-

мопов'язаного спостереження за господар-

ськими операціями, які відбуваються. Для 

цього складаються первинні документи, які 

після завершення господарських операцій 

здаються до бухгалтерії. З метою забезпе-

чення своєчасного надання документів для 

відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку операцій з капітального інвестування 

на підприємствах розробляється та затверд-

жується графік документообігу. В ньому за-

значається назва документів, їх строк здачі 

до бухгалтерії (її відділів) та відповідальні 

за це виконавці. Міра відповідальності таких 

виконавців встановлюється їх посадовими 

інструкціями. При розробленні графіку до-

кументообігу процес здійснення капіталь-

них інвестицій розподіляється на етапи з 

призначенням виконавців. Схема процесу 

капітального інвестування із зазначенням 

назв документів в розрізі операцій з  
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придбання капітальних інвестицій, їх ство-

рення власними силами та проведення буді-

вельних робіт господарським та підрядним 

способами представлена на рис. 

1.Відповідно до схеми процес капітального 

інвестування завершується введенням 

об’єктів до експлуатації та оформленням 

актів за т. ф. №№ ОЗ-1, НА-1, ОЗ-2. 

Але документообіг, пов’язаний з капі-

тальними інвестиціями, на цьому не закін-

чується. На основі даних первинного обліку 

складається фінансова звітність (форма 1 

«Баланс (Звіт про фінансовий стан)», форма 

5 «Примітки до річної фінансової звітнос-

ті»), формуються дані для проведення ста-

тистичного спостереження (форма № 2-ОЗ 

ІНВ «Звіт про наявність і рух необоротних 

активів, амортизацію та капітальні інвести-

ції», форма №2-інвестиції «Звіт про капіта-

льні інвестиції», форма №1-кб «Звіт про ви-

конання будівельних робіт»), проводиться 

аналіз виконання фінансового та інвести-

ційного планів підприємства та розробля-

ються планові показники на майбутні періо-

ди. Детальний графік документообігу капі-

тальних інвестицій представлений у табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Графік документообігу капітальних інвестицій 

№ 

з/п 

Найменування первинних  

документів і звітності 

Строк здачі Відповідальні  

Виконавці 

1 2 3 4 

1 Договір  Щоденно впродовж мі-

сяця 

Економіст з матеріально-

технічного забезпечення, 

договірної роботи – вико-

навець за договором 

2 Наказ про початок робіт Канцелярія підприємства, 

діловод(и) підприємства, 

підрозділів (відділів) 

3 Видаткова накладна, товарно-

транспортна накладна 

Щоденно впродовж мі-

сяця, не пізніше 3-го чи-

сла місяця, наступного за 

звітним 

Економіст з матеріально-

технічного забезпечення, 

комірник 4 Акт завантаження програмного 

забезпечення 

5 Акт приймання-передачі устат-

кування до монтажу 

6 Накладні-вимоги т. ф. № М-11, 

лімітно-забірні картки т. ф. № 

М-8, № М-9, № М-28, № М-28а 

Комірник; майстер, бри-

гада – виконавці робіт 

7 Наряди на відрядну роботу, та-

белі обліку робочого часу 

Економіст з нормування 

праці, діловод; майстер, 

бригада – виконавці робіт 

8 Рапорти про роботу будівельної 

машини, подорожні листи буді-

вельної машини 

Майстер, бригада – вико-

навці робіт 

9 Рапорти-наряди про роботу бу-

дівельної машини (т. ф. № ЕБМ-

4), картки обліку роботи будіве-

льної машини  (т. ф. № ЕБМ-5), 

журнали обліку роботи будіве-

льних машин (т. ф. № ЕБМ-6) 

10 Інша первинна документація Виконавці робіт 

11 Акти здачі-приймання викона-

них робіт, за ф. №№ КБ-2в, КБ-

3 

Щоденно впродовж мі-

сяця, не пізніше 5-го чи-

сла місяця, наступного за 

звітним 

Економіст з договірної 

роботи; майстер, бригада 

– виконавці робіт 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

12 Зведена фактична калькуляція Щоденно впродовж місяця, 

не пізніше 6-го числа міся-

ця, наступного за звітним 

Бухгалтер 

13 Проектна та технічна докумен-

тація 

Щоденно впродовж місяця Виконавець робіт 

14 Розробки технічної документа-

ції, описи технологічного про-

цесу 

Виконавець робіт з  

розробки НА 

15 Патент, ліцензія, свідоцтво 

16 Акти за т. ф. №№ ОЗ-1, НА-1, 

ОЗ-2 

Щоденно впродовж місяця, 

не пізніше 6-го числа міся-

ця, наступного за звітним 

Інженер з організації та 

експлуатації об’єктів 

ОЗ, НА підприємства 

(підрозділів, відділів)  

17 Оборотна-сальдова відомість за 

рахунком 15 «Капітальні інвес-

тиції» 

Не пізніше 13-го числа мі-

сяця, наступного за звітним 

Бухгалтер 

18 Інформація для заповнення фор-

ми №1-кб «Звіт про виконання 

будівельних робіт» (місячна) 

Не пізніше 14-го числа мі-

сяця, наступного за звітним 

19 Форма №1-кб «Звіт про вико-

нання будівельних робіт» (мі-

сячна) 

Не пізніше 15-го числа мі-

сяця, наступного за звітним 

[7] 

Бухгалтер, відповіда-

льна особа за подання 

статистичної звітності  

20 Інформація для заповнення   

форми 1 «Баланс (Звіт про фі-

нансовий стан)» (проміжна) 

Не пізніше 20-го числа мі-

сяця, наступного за звітним 

кварталом 

Бухгалтер 

21 Форма 1 «Баланс (Звіт про фі-

нансовий стан)» (проміжна) 

Не пізніше 25-го числа мі-

сяця, наступного за звітним 

кварталом 

Бухгалтер, відповіда-

льна особа за подання 

фінансової звітності  

22 Інформація для заповнення   

форми №2-інвестиції «Звіт про 

капітальні інвестиції» (квар-

тальна) 

Не пізніше 20-го числа мі-

сяця, наступного за звітним 

кварталом 

Бухгалтер 

23 Форма №2-інвестиції «Звіт про 

капітальні інвестиції» (квар-

тальна) 

Не пізніше 25-го числа мі-

сяця, наступного за звітним 

кварталом [6] 

Бухгалтер, відповіда-

льна особа за подання 

статистичної звітності 

24 Інформація для заповнення  зві-

ту до фінансового плану під-

приємства (квартальна) 

Не пізніше 20-го числа мі-

сяця, наступного за звітним 

кварталом 

Бухгалтер 

25 Звіт до фінансового плану під-

приємства (квартальна) 

За І, ІІ та ІІІ квартали – не 

пізніше 31 травня, 31 серп-

ня та 30 листопада, за IV 

квартал – не пізніше 31 бе-

резня року, що настає за 

звітним періодом [4] 

Бухгалтер, економіст з 

планування, економіст 

фінансового відділу  

26 Інформація для аналізу осво-

єння капітальних інвестицій 

(квартальна) 

Не пізніше 20-го числа мі-

сяця, наступного за звітним 

кварталом 

Бухгалтер 

27 Інформація для аналізу незаве-

ршених капітальних інвестицій 

(квартальна) 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 4 

28 Інформація для заповнення 

форми 1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» (річна) 

Не пізніше останнього числа 

місяця, наступного за звіт-

ним роком  

Бухгалтер 

29 Форма 1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» (річна) 

Не пізніше 28 лютого насту-

пного за звітним року [5] 

Бухгалтер, відповідаль-

на особа за подання фі-

нансової звітності 

30 Інформація для заповнення 

форми 5 «Примітки до річної 

фінансової звітності» (річна) 

Не пізніше останнього числа 

місяця, наступного за звіт-

ним роком  

Бухгалтер 

31 Форма 5 «Примітки до річної 

фінансової звітності» (річна) 

Не пізніше 28 лютого нас-

тупного за звітним року [5] 

Бухгалтер, відповідаль-

на особа за подання фі-

нансової звітності 

32 Інформація для заповнення 

форми № 2-ОЗ ІНВ «Звіт про 

наявність і рух необоротних 

активів, амортизацію та капі-

тальні інвестиції» (річна) 

Не пізніше останнього числа 

місяця, наступного за звіт-

ним роком  

Бухгалтер 

33 Форма № 2-ОЗ ІНВ «Звіт про 

наявність і рух необоротних 

активів, амортизацію та капі-

тальні інвестиції» (річна) 

Не пізніше 28 лютого насту-

пного за звітним року [6] 

Бухгалтер, відповідаль-

на особа за подання ста-

тистичної звітності 

34 Інформація для аналізу осво-

єння капітальних інвестицій 

(річна) 

Не пізніше останнього числа 

місяця, наступного за звіт-

ним роком  

Бухгалтер 

35 Інформація для заповнення  

звіту до фінансового плану 

підприємства (річна) 

Не пізніше останнього числа 

місяця, наступного за звіт-

ним роком  

Бухгалтер 

36 Звіт до фінансового плану 

підприємства (річна) 

Не пізніше 31 березня року, 

що настає за звітним періо-

дом [4] 

Бухгалтер, економіст з 

планування, економіст 

фінансового відділу 

37 Інформація для заповнення  

звіту до інвестиційного плану 

підприємства (річна) 

Не пізніше останнього числа 

місяця, наступного за звіт-

ним роком  

Бухгалтер 

38 Звіт до інвестиційного плану 

підприємства (річна) 

Не пізніше 31 березня року, 

що настає за звітним періо-

дом [4] 

Бухгалтер, економіст з 

планування, економіст 

фінансового відділу 
Джерело: розроблено авторами 

 

При складанні статистичної звітності, 

а саме: форми № 2-ОЗ ІНВ «Звіт про наяв-

ність і рух необоротних активів, амортиза-

цію та капітальні інвестиції», – нагальним 

постає питання зіставності даних з показни-

ками фінансової звітності, складеної за 

МСФЗ.  Взагалі, питання узгодженості да-

них виникає через відображення у формі № 

2-ОЗ ІНВ показників, сформованих з вико-

ристанням регістрів бухгалтерського обліку 

на основі плану рахунків, національних по-

ложень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

затверджених відповідними нормативно-

правовими актами Міністерства фінансів 

України, міжнародних стандартів фінансо-

вої звітності. Вимоги щодо цього містяться 

у офіційному роз’ясненні Держстату щодо 

форми державного статистичного спостере-

ження № 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наяв-

ність і рух необоротних активів, амортиза-

цію та капітальні інвестиції».  
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Відповідно до роз’яснення, у рядку 

1400 «Незавершені капітальні інвестиції» 

розділу 1 «Наявність і рух необоротних ак-

тивів, амортизація» зазначаються дані щодо 

вартості незавершених капітальних інвести-

цій на початок та кінець року. Тобто та сама 

інформація, що і в рядку 1005 «Незавершені 

капітальні інвестиції» форми №  1 Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) за НП(С)БО 1. 

Але за МСФЗ капітальні інвестиції не підля-

гають окремому обліку і звітування щодо 

них відбувається у складі основних засобів, 

біологічних та нематеріальних активів. Та-

кож між національними та міжнародними 

стандартами обліку наявні відмінності у  

формуванні первісної вартості (собівартості) 

майбутніх основних засобів та нематеріаль-

них активів, а тобто капітальних інвестицій. 

Детальне порівняння національного П(С)БО 

7 та МСФЗ 16 щодо порядку обліку та відо-

браження у фінансовій звітності капітальних 

інвестицій в основні засоби викладене у 

табл. 2. 

Питання формування первісної вартос-

ті (собівартості) основних засобів за П(С)БО 

та МСФЗ має певні особливості в обліку фі-

нансових витрат, витрат на запасні частини, 

резервне та допоміжне обладнання, витрат 

на демонтаж, переміщення та відновлення 

території, на якій розташований основний 

засіб, та сум сплачених коштів (перерахова-

них авансів) за майбутні основні засоби.  

Начебто однакові вимоги між україн-

ською та «міжнародною» методологією  

ставляться до порядку обліку фінансових 

витрат: відсотків на кредити і позики. Пара-

граф 9 МСБО 23 «Витрати на позики» ви-

значає, що «витрати на позики, які безпосе-

редньо відносяться до придбання, будівниц-

тва або виробництва кваліфікованого акти-

ву, включаються до собівартості цього акти-

ву. Такі витрати на позики капіталізуються 

як частина собівартості активу, якщо існує 

ймовірність того, що вони принесуть 

суб’єктові господарювання майбутні еконо-

мічні вигоди і що ці витрати можна досто-

вірно оцінити» [9]. Відповідно до параграфу 

5 МСБО 23 кваліфікаційним активом є ак-

тив, який обов’язково потребує суттєвого 

періоду часу для підготовки його до перед-

бачуваного використання або реалізації [9].  

Параграфом 14 МСБО 23 визначені 

умови капіталізації витрат на позики загаль-

ного характеру, які безпосередньо не відно-

сяться на отримання кваліфікаційного акти-

ву. З метою визначення суми витрат за по-

зиками, що підлягають капіталізації, підпри-

ємства повинні застосовувати норму капіта-

лізації до витрат на кваліфікаційний актив. 

«Норма капіталізації повинна бути серед-

ньозваженою величиною витрат за позиками 

стосовно всіх позик суб’єкта господарюван-

ня, що непогашені протягом періоду. Однак, 

суб’єкт господарювання має виключити з 

цих розрахунків витрати за позиками, здій-

сненими спеціально з метою отримання ква-

ліфікаційного активу допоки, значною мі-

рою, усі заходи, необхідні для підготовки 

цього активу до передбачуваного викорис-

тання або реалізації, не будуть завершені» 

[9].  При цьому, сума капіталізованих витрат 

за позиками протягом певного періоду, не 

повинна перевищувати загальну суму витрат 

за позиками цього періоду. 

В Україні фінансові витрати (витрати 

на проценти та інші витрати підприємства, 

пов’язані із запозиченнями) не включаються 

до первісної вартості основних засобів, за 

виключенням собівартості кваліфікаційного 

активу – відповідно до П(С)БО 31 для тако-

го активу існує можливість капіталізувати 

фінансові витрати.  

На відміну від чіткого визначення 

«кваліфікованого активу» та умов капіталі-

зації витрат на позики за МСФЗ, дефініція 

«кваліфікаційний актив» за П(С)БО звучить 

як: «актив,  який  обов'язково  потребує сут-

тєвого часу для його створення» [7], а прик-

лади таких активів, наведені у Додатку 1 до 

П(С)БО 31, які відносяться до незавершених 

капітальних інвестицій, містять лише опис 

будівництва приміщень, будинків, будівель, 

споруд, виготовлення і монтаж устатку-

вання, розробку (створення) програмного 

продукту та інших матеріальних активів, які 

тривають, та не допускають придбання ква-

ліфікаційних активів. У більшості випадках 

такий виняток залишається лише можливіс-

тю для вітчизняних підприємств капіталізу-

вати свої фінансові витрати, який не завжди 

використовується на практиці.  
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Таблиця 2 

Порівняння вимог П(С)БО 7 та МСФЗ 16  

щодо відображення в обліку та фінансовій звітності капітальних інвестицій 

Вимоги П(С)БО 7 Норма, пункт Вимоги МСБО 16 Норма, § 

1 2 3 4 

Визначення капітальних інвестицій як окремого об’єкту обліку  

Наведено поняття «капіта-

льні інвестиції в необорот-

ні матеріальні активи» з 

виділенням окремого ра-

хунку для їх обліку   

п. 4; Інструкція 

про застосу-

вання Плану ра-

хунків № 291 

Не передбачено ведення окре-

мого обліку, сума капітальних 

інвестицій відображається од-

разу на рахунках основних за-

собів  

- 

Формування первісної вартості (собівартості) майбутнього основного засобу 

Витрати на запасні частини, резервне та допоміжне обладнання 

Не передбачено включення 

до первісної вартості 

об’єкта основного засобу, 

відображаються у запасах  

п. 15; П(С)БО 9 

«Запаси» 

Дозволяється включення ви-

трат у собівартість об’єкта ос-

новного засобу, якщо дотри-

мується відповідність  визна-

ченню основних засобів 

§ 8 

Резерв витрат на демонтаж, переміщення та відновлення території, на якій розташова-

ний основний засіб 

Передбачено, що первісна 

вартість об'єкта основного 

засобу збільшується при 

створені забезпечення на 

обґрунтовану суму зобов'я-

зання щодо таких витрат 

п. 8 

Сума первісної попередньої 

оцінки таких витрат є складо-

вою собівартості об’єкта ос-

новного засобу  
§ 16 

Фінансові витрати (витрати на позики, кредити) 

Фінансові витрати не 

включаються до первісної 

вартості об’єктів основних 

засобів, придбаних (ство-

рених) повністю або част-

ково за рахунок запози-

чень, за винятком собівар-

тості кваліфікаційних ак-

тивів відповідно до 

П(С)БО 31 «Фінансові ви-

трати» 

п. 8; П(С)БО 31   

«Фінансові  ви-

трати» 

Витрати на позики, які безпо-

середньо відносяться до прид-

бання, будівництва або вироб-

ництва кваліфікованого акти-

ву, включаються до собіварто-

сті цього активу (об’єкта ос-

новного засобу) 

§ 22; 

МСБО 23 

«Витрати 

на пози-

ки» 

Сума сплачених коштів (перерахованих авансів) за майбутні основні засоби 

Не передбачено включення 

до первісної вартості 

об’єкта основного засобу, 

відображаються у складі 

оборотних активів як дебі-

торська заборгованість  

п. 4 П(С)БО 10 

«Дебіторська 

заборгованість» 

Відповідно до визначення, на-

веденого у МСБО 16, собівар-

тістю майбутнього основного 

засобу є сума сплачених гро-

шових коштів або їх еквіва-

лентів, тобто сума перерахо-

ваних авансів відображається 

у складі основних засобів 

§ 6 

Відображення подальших витрат на основні засоби 

Витрати на ремонти та технічне обслуговування  
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 

Не передбачена зміна балансо-

вої вартості об’єкта основного 

засобу; відображаються у ви-

тратах звітного періоду 

п. 15; 

П(С)БО 16 

«Витрати» 

Не передбачена зміна балан-

сової вартості об’єкта основ-

ного засобу; відображаються у 

прибутках чи збитках звітного 

періоду 

§ 12 

Витрати на проведення значних технічних оглядів 

Не передбачена зміна балансо-

вої вартості об’єкта основного 

засобу; відображаються у ви-

тратах звітного періоду 

п. 15; 

П(С)БО 16 

«Витрати» 

Визнаються в балансовій вар-

тості об’єкта основного засобу 

як заміна, якщо задовольня-

ються критерії визнання. Сума 

попереднього значного техніч-

ного огляду підлягає припи-

ненню визнання  

§ 14 

Витрати на заміну запасних частин 

Не передбачена зміна балансо-

вої вартості об’єкта основного 

засобу; відображаються у ви-

тратах звітного періоду 

п. 15; 

П(С)БО 16 

«Витрати» 

Визнаються в балансовій вар-

тості основного засобу в мо-

мент понесення витрат за умо-

ви задоволення критеріїв ви-

знання. Балансова вартість  

частин, які замінюють, підля-

гає припиненню визнання 

§ 13 

Критерії визнання майбутнього основного засобу активом 

Об'єкт основних засобів визна-

ється активом, якщо існує імо-

вірність того, що підприємство 

отримає в майбутньому еконо-

мічні вигоди від його викорис-

тання та вартість його може бу-

ти достовірно визначена 

п. 6 

Собівартість об’єкта основних 

засобів слід визнавати акти-

вом, якщо і тільки якщо: 

а) є ймовірність, що майбутні 

економічні вигоди, пов’язані з 

об’єктом, надійдуть до 

суб’єкта господарювання; 

б) собівартість об’єкта можна 

достовірно оцінити 

§ 7 

Відображення капітальних інвестицій у фінансовій звітності 

Формою фінансової звітності №  

1 Баланс (Звіт про фінансовий 

стан) передбачено окремий ря-

док 1005 «Незавершені капі-

тальні інвестиції»; формою 5 

«Примітки до річної фінансової 

звітності» - розділ III «Капіта-

льні інвестиції», рядки 280-340 

НП(С)БО 1 
«Загальні 

вимоги до 

фінансової 

звітності» 

Через відсутність такого 

об’єкту обліку, як капітальні 

інвестиції, їх відображення у 

фінансовій звітності (звіті про 

фінансовий стан, примітках) 

відбувається у складі основ-

них засобів 

- 

Джерело: розроблено авторами відповідно до П(С)БО 7 та МСФЗ 16 
 

При формуванні первісної вартості 

(собівартості) основних засобів відповідно 

до МСФЗ сума створеного резерву витрат на 

демонтаж, переміщення об’єкта та віднов-

лення території, на якій він розташований, 

підлягає включенню до собівартості об’єкта 

основного засобу. 

Згідно з П(С)БО 7 «первісна вартість  

об'єкта основних засобів збільшується з од-

ночасним створенням забезпечення на об-

ґрунтовану розрахунком суму зобов'язання, 

яке відповідно до законодавства виникає у 

підприємств щодо демонтажу, переміщення 

цього об'єкта та приведення земельної ді-

лянки, на якій він розташований, у стан, 
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придатний для подальшого  використання 

(зокрема на передбачену законодавством 

рекультивацію порушених земель)» [8]. Як 

можна побачити, однакові вимоги щодо цих 

витрат встановлені як міжнародними, так і 

національними стандартами. Проте не всі 

вітчизняні підприємства, які ведуть облік за 

П(С)БО, використовують норму щодо 

включення цих витрат у первісну вартість 

об’єкта основних засобів. 

Однією з відмінностей між П(С)БО та 

МСФЗ є облік запасних частин, резервного 

та допоміжного обладнання. За МСБО 16 

такі активи відображаються у собівартості 

об’єктів основних засобів, якщо вони відпо-

відають визначенню основних засобів. У 

контексті національної стандартизації не 

передбачена зміна вартості об’єкта основ-

них засобів у разі заміни старих деталей но-

вими під час проведення ремонту та відо-

браження таких запасних частин здійсню-

ється у складі запасів [11].     

«Незвичному» обліку за МСФЗ підля-

гають аванси, перераховані за ресурси, які 

передбачаються використовувати для капі-

тально-інвестиційних цілей. За визначенням, 

наведеному у МСБО 16, собівартістю є сума 

сплачених грошових коштів чи їх еквівален-

тів, що обумовлює відображення перерахо-

ваних коштів (авансів) за майбутні основні 

засоби у складі основних засобів (або неза-

вершеного капітальних інвестицій, як ком-

понента основних засобів), оскільки такі ак-

тиви набувають статусу необоротних акти-

вів. Відповідно до П(С)БО вони є оборотни-

ми та відображаються у складі дебіторської 

заборгованості за виданими авансами (рядок 

1130 Балансу (Звіту про фінансовий стан). 

Але не всі підприємства, які ведуть облік за 

МСФЗ, класифікують дебіторську заборго-

ваність за капітальними інвестиціями як не-

оборотний актив.  

Для правильного та своєчасного обліку 

собівартості як основних засобів, так і нема-

теріальних та біологічних активів, за вимо-

гами МСФЗ, вітчизняним підприємствам в 

Наказі «Про облікову політику» необхідно 

визначити конкретні вимоги щодо критеріїв 

визнання їх активами і складових собівар-

тості. А з метою узгодженості даних форми 

статистичного спостереження № 2-ОЗ ІНВ 

та фінансової звітності підприємства, скла-

деної за вимогами МСФЗ, можна виділити 

суму капітальних інвестицій у примітках до 

фінансової звітності як окремий компонент, 

що дозволить здійснити порівняння показ-

ників як внутрішнім, так і зовнішнім корис-

тувачам.   Так, наприклад, у консолідованій 

фінансовій звітності АТ «Українська заліз-

ниця» за 2019 рік, складеною за МСФЗ, сума 

капітальних інвестицій відображена у складі 

основних засобів як окремий компонент – 

«Незавершене будівництво та не встановле-

не обладнання». У примітках до фінансової 

звітності АТ «Українська залізниця» роз-

крито інформацію про надходження, пере-

міщення та вибуття компонента «Незавер-

шене будівництво та не встановлене облад-

нання», суму передплат (авансів) за майбут-

ні основні засоби та суму капіталізованих 

витрат на позики (відсотки), що відносяться 

до придбання (створення) кваліфікованих 

активів. При цьому, компанія довідково   

публікує фінансову звітність за формами, 

визначеними НП(С)БО 1, складену у відпо-

відності до МСФЗ, з відображенням суми 

капітальних інвестицій в окремому рядку, 

що дозволяє повністю зіставити зазначену 

інформацію з показниками форми № 2-ОЗ 

ІНВ.    

Наступною проблемою, з якою можуть 

зіткнутися вітчизняні бухгалтери, є облік 

безоплатно отриманих капітальних інвести-

цій. В жодному національному стандарті 

або методичних рекомендаціях з обліку не 

визначений порядок обліку безкоштовно 

отриманих капітальних інвестицій, що при-

зводить до застосування до цих операцій 

методичних засад з обліку основних засобів. 

В той же час у міжнародних стандартах фі-

нансової звітності не міститься навіть вимог 

щодо обліку безоплатно отриманих основ-

них засобів, окрім випадків отримання цих 

активів за державним грантом. Це вимагає 

від бухгалтерів використання професійного 

судження та затвердженого на основі нього 

порядку обліку безоплатного отримання ак-

тивів у Наказі «Про облікову політику».   

Перш ніж відобразити в обліку без-

оплатно отриманий об’єкт капітальних ін-

вестицій, його потрібно оцінити за первіс-

ною вартістю. За аналогією з основними за-

собами (п. 10 П(С)БО 7) первісною вартістю 

безоплатно отриманих капітальних інвести-
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цій є їх справедлива вартість на дату отри-

мання з урахуванням супутніх витрат. Від-

повідно до П(С)БО 7 справедливою  вартіс-

тю є сума, за якою можна продати актив або 

оплатити зобов'язання за звичайних умов на 

певну дату [8]. Визначити справедливу вар-

тість можливо за допомогою первинних до-

кументів (видаткові накладні, акти прий-

мання-передачі тощо) та/або договору, на 

підставі якого відбувається операція з без-

оплатного отримання (передачі) капітальних 

інвестицій. Якщо в цих документах інфор-

мація щодо вартості активів відсутня, ви-

значити її можливо буде на основі відповід-

ного експертного звіту незалежного оціню-

вача.   

Відповідно до методичних рекоменда-

цій з бухгалтерського обліку основних засо-

бів № 561, на суму справедливої вартості 

безоплатно отриманих об'єктів основних за-

собів збільшується сальдо додаткового капі-

талу [12]. За аналогією, збільшення додат-

кового капіталу за кредитом рахунку 424 

«Безоплатно одержані необоротні активи» 

відбудеться і при безоплатному одержанні 

капітальних інвестицій.   

Проблема обліку за МСФЗ активів, 

отриманих безоплатно (зокрема, капіталь-

них інвестицій), була розглянута Федераці-

єю професійних бухгалтерів та аудиторів 

України (далі - ФПБАУ) у роз’ясненні від 

16.08.2019 р. № 5.  

В ньому висловлена позиція ФПБАУ, 

за якою «безоплатно отримані активи слід 

визнавати в обліку отримувача за справед-

ливою вартістю з одночасним визнанням 

доходу в періоді отримання таких активів» 

[13]. Також висловлюється альтернативний 

підхід щодо обліку безоплатного отримання 

необоротних активів, за яким одночасно при 

визнанні активів відображається збільшення 

капіталу, а подальше його списання на до-

ходи відбувається пропорційно нарахованої 

амортизації та при вибутті активів. 

  У роз’ясненні позиція ФПБАУ має 

обґрунтування. У відповідності до парагра-

фу 10 МСБО 8, за відсутності МСФЗ, який 

конкретно застосовується до операції, іншої 

події або умови, управлінський персонал 

має застосовувати судження під час розроб-

ки та застосування облікової політики [6]. 

Згідно з параграфом 12 МСБО 8, під час  

формування судження, згадуваного в пара-

графі 10, управлінський персонал має вра-

ховувати найостанніші положення інших 

органів, що розробляють та затверджують 

стандарти, які застосовують подібну кон-

цептуальну основу для розробки стандартів, 

іншу професійну літературу з обліку та 

прийняті галузеві практики [9]. Так, пара-

графом 23 МСБОДС 17 «Основні засоби» 

встановлено, що: «якщо актив був придба-

ний безоплатно або за номінальною вартіс-

тю, його собівартість визначається як спра-

ведлива вартість такого активу на дату його 

придбання» [13]. Таким чином, оцінка 

отриманих безоплатно капітальних інвести-

цій, за альтернативним підходом, повинна 

здійснюватися за справедливою вартістю. 

Одночасне визнання доходу при визнанні 

безоплатно отриманих активів за позицією 

ФПБАУ також підлягає поясненню. Ось які 

міркування з цього приводу наводяться у 

роз’ясненні: «Відповідно до параграфа 7 

МСБО 1, загальний сукупний дохід – це 

зміна у власному капіталі протягом періоду 

внаслідок операцій та інших подій, окрім 

тих змін, що виникли внаслідок операцій із 

власниками, які діють  згідно з їх повнова-

женнями власників. Загальний сукупний до-

хід включає всі компоненти «прибутку або 

збитку» та «іншого сукупного доходу». Ін-

ший сукупний дохід  містить статті доходів 

або витрат (включаючи коригування пере-

класифікації), які не визнані у прибутку або 

збитку, як вимагають або дозволяють інші 

МСФЗ. Вартість безоплатно отриманих ак-

тивів збільшує вартість активів отримувача, 

та не збільшує його зобов’язань. Таким чи-

ном, за операцією безоплатного отримання 

активів збільшується власний капітал отри-

мувача. Отже, вказана операція приводить 

до збільшення загального сукупного доходу 

отримувача. При цьому жоден МСФЗ не до-

зволяє і не вимагає визнавати наслідки цієї 

операції в складі іншого сукупного доходу. 

Таким чином, вартість отриманих активів 

збільшить загальний сукупний дохід за ком-

понентами «прибутку або збитку», тобто в 

складі доходу того звітного періоду, в якому 

відбулося безоплатне отримання» [13]. 

Попри це, наприкінці роз’яснення за-

значено, що «ФПБАУ не приймає та не несе 

жодної відповідальності за будь-які втрату 
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чи збитки, що можуть виникнути в резуль-

таті дій або бездіяльності будь-якої особи в 

результаті використання матеріалів цієї   

публікації», що зумовлює необхідність за-

кріплення цих (чи інших) рекомендацій з 

обліку безоплатно отриманих капітальних 

інвестицій за МСФЗ Мінфіном України, як 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує держав-

ну політику у сфері бухгалтерського обліку 

та аудиту [14,15]. 

Висновки. Встановлено, що сутність 

капітальних інвестицій розкрита лише у 

контексті необоротних активів, в які здій-

снюються капіталовкладення. В результаті 

спостерігається ускладнення і без того важ-

кої ділянки обліку через відсутність націо-

нального положення (стандарту) бухгалтер-

ського обліку, методичних рекомендацій, у 

яких би окремо розглядалися підходи до об-

ліку капітальних інвестицій, та офіційних 

роз’яснень з питань обліку капітальних ін-

вестицій за МСФЗ з боку Мінфіну.  

Виявлено, що відображення у бухгал-

терському обліку та фінансовій звітності ка-

пітальних інвестицій за національними ста-

ндартами відрізняються від вимог, викладе-

них у МСФЗ, у частині формування первіс-

ної вартості, їх визнання окремим об’єктом 

обліку і, відповідно, різноманітним відо-

браженням у фінансовій звітності (окремим 

– за П(С)БО, спільним з необоротними ак-

тивами – за МСФЗ). Це призвело до виник-

нення проблеми зіставності даних фінансо-

вої звітності, складеної за МСФЗ, та однієї з 

форм статистичної звітності – № 2-ОЗ ІНВ, 

що вирішується шляхом виокремлення суми 

капітальних інвестицій в окремий компо-

нент статті основних засобів та його деталь-

ного розкриття у примітках до фінансової 

звітності. Розглянуто проблему обліку без-

оплатно отриманих капітальних інвестицій, 

яка, будучи не висвітленою у нормативно-

правових актах, може бути вирішена шля-

хом застосування аналогії з методикою об-

ліку безоплатного отримання основних за-

собів при веденні обліку за П(С)БО. У      

випадку застосування МСФЗ розглянуті 

альтернативні підходи до обліку цих опера-

цій, що подаються у роз’ясненні від 

16.08.2019 р. № 5 Федерацією професійних 

бухгалтерів та аудиторів України [12,13]. 

 Таким чином, питання удосконалення 

обліку капітальних інвестицій як за націо-

нальними, так і за міжнародними стандар-

тами залежить від формування методичних 

засад обліку цих активів державою та дета-

лізації їх на локальному рівні – в обліковій 

політиці підприємства.  
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ГАРМОНИЗАЦИЯ УЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Н. Л. Шишкова, к. э. н., доцент, А. Шевченко, студентка,  

НТУ «Днепровская политехника»  

 

Методология исследования. В процессе рассмотрения системы бухгалтерского учета 

капитальных инвестиций отечественных предприятий использованы методы анализа и син-

теза, метод наблюдения, приемы индукции и дедукции, методы сравнения и аналогии, гра-

фический, логический и табличный методы. Методологической основой исследования были 

методы анализа, синтеза и наблюдения, которые дали возможность актуализировать основ-

ные проблемы бухгалтерского учета капитальных инвестиций настоящего времени. Приемы 

дедукции и индукции были использованы для определения капитальных инвестиций в си-

стеме бухгалтерского учета. Для построения графика документооборота и учета факторов 

(событий), которые влияют на процесс капитального инвестирования, использован графиче-

ский метод. Для определения особенностей учета капитальных инвестиций по МСФО при-

менен метод сравнения. Метод обобщения был использован при систематизации результатов 

сравнения национальных П(С)БУ и МСФО. При исследовании учета безвозмездного получе-

ния капитальных инвестиций был применен метод аналогии. 

Результаты. Выявлены различия в регламентации учета капитальных вложений между 

национальными и международными стандартами бухгалтерского учета. Сформирован дета-

лизированный график документооборота при осуществлении капитальных инвестиций пред-

приятиями Украины. Представлена схема процесса капиталовложений в разрезе операций 

приобретения активов, создания их собственными силами и проведения строительных работ 

хозяйственным и подрядным способами. Предложено решение проблемы согласованности 

данных статистической формы отчетности № 2-ОЗ ИНО финансовой отчетности, составлен-

ной по МСФО. Предложен порядок учета безвозмездного получения капитальных инвести-

ций при ведении учета по П(С)БУ и рассмотрены альтернативные подходы к учету таких 

операций по МСФО. 

Новизна. В ходе мониторинга процесса учета капитальных инвестиций на практике 

выявлены проблемные вопросы, возникшие из-за отсутствия комплексного методического 

обеспечения как со стороны П(С)БУ, так и со стороны МСФО, и предложены пути их реше-

ния. 

Практическая значимость. Рассмотрены и систематизированы пути устранения име-

ющихся недостатков учетного процесса капиталовложений, которые могут служить основой 

для разработки методических рекомендаций по учету капитальных инвестиций. 

Ключевые слова: процесс капитального инвестирования, бухгалтерский учет, между-

народные стандарты финансовой отчетности, статистическая отчетность, национальные по-

ложения (стандарты) бухгалтерского учета, бесплатное получение, финансовая отчетность, 

капитальные инвестиции, график документооборота, справедливая стоимость. 

 

HARMONIZATION OF THE ACCOUNTING OF CAPITAL INVESTMENTS OF AN 

ENTERPRISE 

N. L. Shyshkova, Ph. D (Econ.), Associate Professor, О. Shevchenko, student, 

Dnipro University of Technology 

  

Methods. In the process of considering the accounting system of capital investments of do-

mestic enterprises there were used methods of analysis and synthesis, the method of observation, 

methods of induction and deduction, methods of comparison and analogy, graphical, logical, and 

tabular methods. The methodological and logical basis of the study were the methods of analysis, 

synthesis, and observation, which provided an opportunity to update the main problems of account-

ing the capital investments today. Deduction and induction techniques were used to determine the 

place of capital investment in the accounting system. A graphical method was used to build a doc-

ument flow chart and take into account the factors that affect the capital investment process. The 

ACCOUNTING AND AUDIT______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2020, №474_________________________________________



 

method of comparison has been applied to determine the specifics of accounting the capital invest-

ments in accordance with IFRS. The generalization method was used in systematizing the results of 

comparing national standards and IFRS. The method of analogy was used in the study of accounting 

free capital investment. 

Results. Differences in the regulation of capital investment accounting between national and 

international accounting standards have been identified. A detailed schedule of document circula-

tion in the implementation of capital investments by enterprises of Ukraine has been formed. The 

scheme of the investment process in terms of operations of acquisition of assets, their creation by 

own forces, and carrying out construction work by economic and contractual ways is presented. The 

solution to the problem of consistency of the data of the statistical reporting form with the financial 

reporting prepared according to IFRS is offered. The procedure for accounting the free receipt of 

capital investments in accounting according to national standards is proposed, and alternative ap-

proaches to the accounting of such transactions under IFRS are considered. 

Novelty. During the monitoring of the capital investment accounting process, in practice, 

problematic issues that arose due to the lack of comprehensive methodological support from both 

the national standards and IFRS were identified, and ways to address them were proposed. 

Practical value. The considered and systematized ways to eliminate the existing shortcom-

ings of the accounting process of capital investments can serve as a basis for the development of 

methodological recommendations for the accounting of capital investments. 

Keywords: capital investment process, accounting, international financial reporting standards, 

statistical reporting, national accounting regulations (standards), gratuitous receipt, financial report-

ing, capital investments, document flow schedule, fair value. 
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Methods. To conduct research, the following methods were used: competition, SWOT analy-

sis, mathematical analysis, marketing models, the PEST analysis method, the decision-making 

method, the Kaizen approach to achieve a high degree of quality of a product or service, as well as 

systems approach.  

Results. The article proves the expediency of applying anti-crisis management of passenger 

transportation as a factor of increasing the competitiveness of the railway. The analysis of the de-

velopment of the transport services market has shown that rail transport is gradually losing its pas-

sengers, in favor of air and road transport. The management of «Ukrzaliznytsia» has recently made 

many steps to improve the competitiveness of railway passenger transportation in the domestic 

market of transport services, but these measures are not sufficient today to restore the lost positions 

that the railway had before. 

 In order to increase the level of competitiveness of railway passenger transportation, as well 

as to develop a larger segment in the transport services market, the following tasks are identified: to 

conduct research and analysis of factors affecting the current situation in the service market, to ana-

lyze the advantages of existing potential competitors in the transport services market, to analyze the 

experience of passenger transportation in the European Union, to develop measures that can be pro-

posed to «Ukrzaliznytsia» to improve the efficiency of passenger services and generate additional 

profit.  

Novelty. Areas of crisis management to improve the efficiency of passenger transport are 

proposed, namely: the development of railway tourism, the introduction of a system of discounts 

«bonus ticket», the creation of a railway hub, implementation of Kaizen approach to achieve a high 

level of quality services, the organization of multimodal passenger transport by «travel card». 

Practical value. The implementation of the proposed measures and strategies will allow 

«Ukrzaliznytsia» to identify promising mechanisms for managing the passenger complex in the 

context of an escalating crisis. All these measures will help «Ukrzaliznytsia» to get out of the crisis 

and get additional profit for the passenger industry. 

Keywords: crisis, anti-crisis management, passenger transportation, anti-crisis management 

strategies, transport service, railway transport. 

 
 

© 2020. O. M. Pshinko, T. Yu. Charkina, O. V. Orlovskaya, A. O. Carra. 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 Crea-

tive 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 

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2020, №476_________________________________________

https://doi.org/10.33271/ebdut/72.076


 

Statement of problem. Analysis of the 

development of the transport services market 

over the past twenty years has shown that rail-

way transportation is gradually losing its pas-

sengers, in favor of air and road transport. In 

order to attract as many potential consumers as 

possible, the management of «Ukrzaliznytsia» 

has recently taken many steps to increase the 

competitiveness of railway passenger transport 

in the domestic market of transport services: 

introduction of hot meals (pilot project), gradu-

al renewal of rolling stock by introduction of 

new generation wagons of Kriukovsky wagon 

construction plant, of introduction of day trains, 

expansion of the range of additional services in 

passenger railway stations and trains. 

However, these measures are not enough 

today to restore the lost positions that the rail-

way had before. It is impossible to solve this 

issue optimally without introduction of new 

management strategies and innovative 

measures. 

Aim of the paper. In order to increase 

the competitiveness of railway passenger trans-

portation services, as well as to cover a larger 

segment of the transport services market, a nec-

essary step is to study and analyze the factors 

influencing the current situation in the services 

market, and analyze the advantages of existing 

potential competitors in national and European 

markets of passenger transportation in order to 

develop measures that can be offered to «Ukr-

zaliznytsia» to increase the efficiency of pas-

senger management and generate additional 

income. 

Materials and methods. In today’s con-

ditions, Ukraine is facing a very serious prob-

lem – the depletion of the country’s budget due 

to an outbreak of the coronovirus pandemic, 

which led to the announcement of long-term 

quarantine. The work of many enterprises 

stopped and a large number of small and medi-

um-sized businesses were ruined, which led to 

a significant reduction in tax revenues to local 

and state budgets. The introduction of new 

technologies and other innovations slowed 

down significantly. 

However, the biggest danger for railway 

transport is the fact of a sharp reduction in the 

number of consumers due to the introduction of 

quarantine: a significant number of passengers 

stay at home, refusing to travel. Thus, the state 

is forced to compensate the industry losses in 

greater amounts. Therefore, there are all the 

prerequisites for the emergence of an acute cri-

sis situation not only in the industry itself, but 

also a crisis of self-government. 

Economic crisis, from the Greek word – 

Krisis (turning point) is a violation of the bal-

ance between supply and demand for goods and 

services, which causes a depressive process in 

the economic situation of a particular country, 

regional or global economy. The crisis leads to 

a sharp deterioration in the economic situation 

of the country, which is manifested in a signifi-

cant decline in production, disruption of indus-

trial ties, bankruptcy of enterprises, rising of 

unemployment. The manifestation of the crisis 

leads to a violation of the macroeconomic bal-

ance, causing very dangerous consequences for 

the country: inflation and unemployment. As a 

result, the living standards and welfare of the 

population are declining. Different sectors of 

economy respond to the crisis differently. 

The economic crisis is a slowdown in 

economic growth (especially the main indicator 

– GDP) to zero percent or the emergence of 

negative values in the dynamics of GDP in the 

period of 2–3 quarters. The economic crisis 

manifests itself as an organic disorder of eco-

nomic life, the result of which is the loss of 

income and national values, people spend their 

savings, which can lead to the poorness of peo-

ple due to the loss of possibility to earn in-

comes as a result of their work. The state of the 

so-called economic death of a significant num-

ber of entrepreneurs, which was clearly ob-

served in the period of 1929–1998, is also dan-

gerous [1]. 

As a rule, the part of the population dur-

ing the economic crisis suffers from the depres-

sion, decreased motivation and desire to act in 

general, there may be psychosis, nervous 

breakdowns, which can lead to negative conse-

quences. Limited funds do not allow the popu-

lation to provide themselves and their families 

with everything they need: poor nutrition, exac-

erbation of chronic diseases, alcohol abuse lead 

to a general deterioration of the working ca-

pacity of the population. 

Nevertheless, the crisis is also a positive, 

necessary phenomenon that plays a cleansing 

and regulatory role in the country’s economy 

and business: only strong companies remain in 
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the commodity market, which already have 

ready plans to get out of this situation with as 

little loss as possible for their companies. In the 

market of transport services there is a redistri-

bution of spheres of influence of segments of 

the transport market on potential consumers, 

change in moods of transport clients and a pos-

sibility to choose a vehicle for the population. 

The crisis, as a social phenomenon, can change 

the lives of the population, opening new oppor-

tunities for self- development and using new 

perspectives in their lives: mastering new pro-

fessions, rethinking their lives, highlighting 

new perspectives and moments that came to the 

fore. This stage will allow the majority of the 

population to get out of the crisis with different 

approaches of adapting to new conditions. 3–5 

years ago we did not even think that the eco-

nomic situation of «Ukrzaliznytsia» could be-

come even worse than it has been for the last 10 

years. However, recent events have shown that 

the global crisis cannot be beyond the national 

economy and requires a review of planning and 

organization of each enterprise. 

During the quarantine, in order to reduce 

the possibility of the virus spreading, passenger 

traffic, including railway, was completely sus-

pended. [2] The losses that will be inflicted on 

the world economy, the national economy and 

«Ukrzaliznytsia» itself will be enormous, which 

will lead to a long period of stagnation. 

China, where the pandemic began, can be 

an example of overcoming the crisis and return-

ing to normal life. China, having lost about 3 

000 people in 4 months, according to official 

data, was able to adjust its economy and launch 

almost all production facilities. In addition, 

China is helping other countries to overcome 

the pandemic: sending medical equipment, ap-

pliances, masks, working on the invention of 

vaccines, etc. 

The economic crisis can completely 

change not only human behavior, but also 

change its priorities, encourage to develop 

strategies that help companies get to out of this 

situation as soon as possible. A special role in 

this process belongs to the management of 

«Ukrzaliznytsia», which will determine new 

strategic directions of its development. This is 

another opportunity to transform the railway 

work in accordance with the modern require-

ments, which makes it possible to create a 

competitive post-industrial development model 

that combines technological innovative produc-

tion and allows the introduction of a mecha-

nism to improve the quality of services. 

The cardinal changes caused by the pan-

demic prove the existence of a forced stage of 

the transition period of adaptation of the na-

tional economy to the new conditions of exist-

ence, and these processes are always accompa-

nied by breaking the old and construction a new 

regulatory mechanism. The depth and nature of 

changing processes and their consequences will 

depend on the country’s readiness for change, 

thoughtfulness and financial stability of the 

economy. If a country has problems with mone-

tary or fiscal policy, then the crisis may be 

deeper, protracted and debilitating for the coun-

try. The weaker the country is, the more acute 

the crisis will be. Conversely, the stronger the 

country is, the sooner the economy will “recov-

er” and the work on new development pro-

grams and analyze of the crisis phenomena and 

their main reasons will start. 

Situation 

This crisis against the backdrop of a pan-

demic caused an imbalance in the market of 

passenger transport services: reduced mobility 

of the population, changed the location of forc-

es in the market of services, changed approach-

es to analysis and evaluation of services 

through the emergence of new requirements for 

transport. Presently, in terms of exit from quar-

antine, the main criterion for the success of 

transport services is its high level of competi-

tiveness in relation to other modes of transport. 

Thus, having analyzed the situation, the indus-

try leadership was faced with the need to an-

swer the important economic questions: 

- whether to continue providing 

transport services to passengers within the list 

that was before the quarantine and develop a 

way to implement it; 

- whether to carry out modernization 

in order to transform the services into a product 

of market novelty; 

- whether to introduce the latest ideas 

for improvement the quality of rendering ser-

vices. In order to find new ideas for improving 

the quality of transport services by analyzing 

methods to increase the competitiveness of the 

service, it may be very timely to decide not to 

introduce new technologies for outdated mech-
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anisms of long-known services, but to modify a 

service itself, according to the latest technolo-

gies. This should lead to positive results. 

The application of marketing models can 

greatly simplify the process of thinking about 

new forms of passenger railway transportation 

services. For example, analyzing a popular 

Marketing-mix model (marketing mix model), 

which is inherently simple and versatile in their 

use. It is a set of marketing tools that an indus-

try can use to act on a target market. 

The classic marketing complex consists 

of four elements (4P) (Fig. 1). Today, in the 

process of its use, it has become more compli-

cated and expanded into a 12P marketing com-

plex. 

 

Fig. 1. Marketing model «4P» [3] 

 

It is believed that the Marketing-Mix 

model includes the entire set of necessary ser-

vice parameters that can be controlled and de-

veloped at the request of the target market. The 

main purpose of this approach to the study of 

transport services is to develop a strategy that 

will increase its value, as well as to maximize 

the long-term profits of the industry in the ser-

vices market. 

The main idea of using marketing tools is 

to act on the target market of passenger ser-

vices, which in its structure includes a mutual 

and complementary approach. One approach 

should be characterized by a careful study of all 

market elements: demand, needs, wishes of 

potential customers and the orientation of 

transport companies to these wishes. The sec-

ond approach should play an active role in in-

fluencing the service implemention market for, 

forming the demand for passenger service in 

the railway industry, using active and aggres-

sive advertising companies to convey infor-

mation to the consumer. [4]. 

The main thing in the application of mar-

keting is a mutual and complementary approach 

to the study of consumers’ taste trends of con-

sumers in the transport service market. This is 

manifested in a careful study of the transport 

market [5]. 

Thus, there is a question of mastering a 

larger segment of the transport market by the 

railway industry. To achieve the goals it is nec-

essary to determine the potential of the indus-

try, its capacity and ability to achieve the objec-

tives. For this purpose, a necessary step is to 

analyze the passenger sector of the railway in-

dustry. 

Summarizing the analysis results, it is 

possible to conclude that the problems of the 

industry require the following measures: 

− ensuring the development of multi-

modal passenger traffic and the introduction of 

a «single transport ticket» [10, 11]; 

− creating conditions for connecting re-

gional centers with a network of speed (from 

160 to 200 kilometers per an hour until 2025) 

and high-speed (from 250 to 400 kilometers per 

an hour – until 2030) railways, in particular on 

the basis of the state and private partnership 

[10]; 

− creation of a railway HUB [16]; 

− introduction of an expanded additional 

range of transport services; 

− introduction of new directions to meet 
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the needs of passenger transportations and en-

sure the development of tourist routes; 

− reforming of Ukrainian Railways bas-

ing on the European experience, accounting for 

the national particularities of the country; 

− Attracting potential customers through 

a system of flexible discounts and «bonus tick-

et», which will attract more passengers [11]; 

− the emergence of new directions; 

− optimization of passenger trains, by 

increasing the number of day trains; 

− intensifying marketing elements in the 

work of the passenger industry in the field of 

studying competitors in industry, their strengths 

and, most importantly, weaknesses, and, de-

pending on result, to develop plans to «con-

quer» an additional segment of the  passenger  

services  market; 

− developing a system of motivational 

mechanism for employees of the industry. 

This analysis shows that on the back-

ground of slow development of the passenger 

sector, its capabilities allow to anticipate and 

minimize possible threats. In turn, provided 

thoughtful and appropriate use of the industry 

strengths, it becomes possible to strengthen the 

weaknesses of the industry. The benefits of 

passenger transport are not strong enough to 

withstand all the environmental troubles, but 

they exist and new development strategies need 

to be built on them. For example, for «Ukr-

zaliznytsia», this direction is the introduction of 

sufficient quantity of new generation wagons, 

transfering stations to concession, the develop-

ment of multimodal passenger transport and the 

introduction of a «single transport ticket», 

which will meet the needs of passenger 

transport and tourist routes, construction of 

high-speed European railway Odessa-Kyiv-

Lviv. 

Application of consumer management 

(consumer experience) will be a string argu-

ment in favor of the railway passanger transport 

[12]. 

Since the scope of railway transport is a 

set of external and internal factors influencing 

the object, there is a need to analyze the envi-

ronment of passenger transport. For this pur-

pose, the method of PEST – analysis is used, 

which allows to investigate the political, legal, 

economic and socio-cultural, technological fac-

tors that affect the work of passenger transport 

in the railway industry (Table 2). 

Table 2 

PEST - analysis of environmental factors that affect the work of the passenger sector of rail-

way transport 

Political and legal factors Economic factors 

State transport policy State fiscal policy 

State budget policy Transport legislation Anti-

trust law 

Environment protection legislation 

Legislation of Ukraine in the field of pas-

senger transportation 

Inflation rate 

Prices for fuels and lubricants GDP vol-

ume 

Average income per capita Unemploy-

ment rate 

Sociocultural factors Technological factors 

Demographic fluctuations 

Development of society value sys-

tem (environmental, spiritual, etc.) 

Changes in the lifestyle of the population, 

the level of education of the population. 

Changes in service requirements and com-

fort of passenger services 

The latest technologies of production 

passenger wagons 

New technologies of production locomo-

tives and electrical transport 

Changes in communication technologies 

using the Internet, GPS / GLONASS satellite 

systems, etc.) 

The level of state and sectoral funding of 

scientific and technical research and in-

ventions in the field of digital technology de-

velopment. 

Source: [7] completed by the authors 
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Based on the analysis, we can conclude 

that since the industry operates in society, we 

can observe a situation where the transport 

work in today’s conditions means almost noth-

ing. It rather is forced to operate in the created 

conditions, planning its work on the demand of 

the transport market and the legal field. If 

SWOT – analysis provides opportunities to use 

their strengths, eliminate shortcomings, 

strengthen weaknesses in the work, the PEST – 

analysis describes the conditions in which 

transport has to work. However, not everything 

is so bad. Railway transport in the field of pas-

senger transport has the opportunity to develop 

priority areas for development of the industry 

as a further division into potentially competi-

tive and monopoly areas of transport. 

Basing on the analysis of the legal field of 

activity of the industry, there are grounds for 

the introduction of a mechanism for dividing 

passenger transportations into private and so-

cially significant. 

Conducted studies of the passenger rail-

way transportations in terms of their level of 

competitiveness indicate that the position of the 

railway sector in the transport market is posi-

tive, but some problems are also found. Analy-

sis of the industry’s capabilities in combination 

with strengths gives an optimistic picture of the 

further development of the railway. Attracting 

additional funds for the development of 

transport routes with a favorable geopolitical 

position gives Ukraine the opportunity to enter 

the world transport market as a worthy com-

petitor to European railways in future. 

Studies of threatening situations show 

that the use of industry opportunities is insuffi-

cient. The greatest danger is the political insta-

bility of the country, which is reflected in the 

economic development of all components of 

the national economy. This may have a nega-

tive impact on the prospects of integration into 

the European transport system, as well as on the 

creation of a single trade area. 

We consider it necessary to improve the 

organizational structure of the railway industry 

in order to create a department of crisis man-

agement. This measure will minimize the nega-

tive effects of the crisis after the end of quaran-

tine, to analyze professionally and prudently the 

development of the passenger service to in-

crease the level of services’ competitiveness in 

order to intensify passenger railway transporta-

tions. 

Crisis managers should monitor the dy-

namics of demand and supply, as well as identi-

fy any disruptions in the work of the transporta-

tion service, must be the first who respond to 

any changes of the demand in the market of 

passenger transport services. However, such 

departments should be formed not only in the 

crisis or post-crisis period, but also in the pre-

crisis period. At the same time, their work must 

be constant, even if the economic situation is 

stable. This strategy should provide the imple-

mentation of the so-called model «PRRR» 

(Prevention, Readiness, Response and Recov-

ery), which includes the following stages of 

action: 

- identification of probable risks and 

needs, 

- proclamation of a policy that reflects 

those ways of dealing with similar risks and 

problems, 

- reflection, analysis and creation of a 

crisis manager response structure, 

- search for the necessary resources, 

skills and abilities to work in crisis situations. 

[8] 

The result of these actions should be the 

use of risk management as the main driving 

force that can place emphasis on the allocation 

of resources in order to solve problems of par-

amount importance. 

For example, now in a pandemic, when 

railway transport will recover its operation, it is 

very important to maintain its position, but ser-

vices must be provided with quality and comply 

with the safety transport standards. It may be 

important to change the train composition: 

trains should contain VIP-class wagons and 

compartments instead of third-class wagons. 

This may be a temporary measure, but passen-

gers will be willing to pay more for their safety. 

The introduction of a «bonus ticket» will 

help regular customers to save money for more 

pleasant trips [11]. 

Basing on these statements, it is possible 

to develop a specific algorithm to prevent crises 

in the field of passenger transportations: 

To carry out a detailed analysis of the 

services market; 

1. To analyze all possible approaches to 

the implementation of the principles of crisis 
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management in the work of the industry in 

problem sectors; 

2. To find weaknesses in the existing or-

ganizational management with the help of 

SWOT- analysis; 

3. On the basis of the conducted analysis 

to define basic and improved management 

strategies; 

4. To choose a single strategy by the 

Method of Selection and develop a plan for 

overcoming the crisis. [8] 

In addition to the proposed mechanism of 

action in crisis situations, it would be appropri-

ate to intensify the work of the tourism sector, 

in which the railway transport would play a role 

of transportation leader. [9] Attracting tourists 

to Ukraine would allow the passenger sector to 

make a profit in the organization of tourist 

transportation on wide and narrow tracks, as 

well as to involve the entire infrastructure of 

the transport industry in this process to provide 

hotel and restaurant services to passengers. 

In order to solve the problem of improv-

ing the quality of transport services, it is im-

portant to study the opinions and attitudes of 

potential passengers, which are based on deci-

sions about options for improving existing ser-

vices in the railway industry. Presently, the 

study of the transport services market focuses 

on the dynamic analysis of passenger behavior 

using social networks such as Twitter, Face-

book, etc.) [12]. These studies are conducted to 

intensify the combined transport of rail with 

road and air. Social researches will identify 

non-profit routes and find ways to increase rev-

enue in these areas. This approach will allow 

the identification of data related to the topic 

under study, as well as to assess the tastes of 

passengers. This approach makes it possible to 

analyze carefully the slightest changes in sen-

timent, which are expressed in the dynamics of 

demand, as well as to respond to them immedi-

ately. 

Certainly, an important step for the rail-

way in the struggle for the returning pf a prestige 

and a share in the market of transport services is 

the strategy of introduction a high-speed traffic 

on the railways of Ukraine. According to the 

National Transport Strategy until 2030 [10], it is 

planned to build new and to combine already 

laid track rails and to launch rolling stock on 

individual sections with a speed of 200-400 

km/h. 

Today, this prospect causes as minimum 

surprise of an average Ukrainian and as maxi-

mum strange emotions, but the leadership of 

the industry has a decisive opinion. For exam-

ple, the first steps towards the introduction of 

high speeds can be considered the conclusion of 

an agreement between Ukraine and the Italian 

company Italferr on the preparation of technical 

documentation for high-speed railway traffic 

along the European track on the route Odessa-

Kiev-Lviv. [13]. Due to the mass quarantine 

caused by the coronavirus epidemic, the con-

sideration and financing of this plan has been 

temporarily postponed indefinitely. This strate-

gy requires huge financial costs, which Ukraine 

is not able to bear alone. The prepared docu-

mentation will provide an opportunity to attract 

potential investors to this project, which can be 

financially supported by such well-known 

companies as the Japanese Central Japan Rail-

way Company, German and French railways. 

They already have experience in construction 

and implementing the high-speed traffic. This 

project can be paid-off by increasing truck and 

passenger speeds, which will increase the com-

petitiveness of the railway industry and the lev-

el of demand for passenger transport services. 

The competitiveness of a transport ser-

vice can be increased by focusing on consumer 

psychology. One of the interesting stages of the 

study of consumer behavior, potential passen-

gers of the railway industry, is a philosophical 

approach to the analysis of the process of per-

ception by potential passengers of various in-

dustry initiatives and their reaction. For this 

purpose, we suggest to apply the basic ideas of 

an ancient Japanese philosophy – Kaizen, 

which is based on understanding the way of a 

human thinking in the application of manage-

ment methods and functions to improve cus-

tomer servicing [14]. 

This philosophy, which means the pro-

cess of continuous improvement of all elements 

of the work process and human relations, was 

introduced in Japan in the early 50’s. The re-

sults of Kaizen’s work are called the «Japanese 

miracle» because of the change in the percep-

tion of the latest ideas by the Japanese con-

sciousness concerning the approach to industri-

al and social life. 

The Japanese were interested in improv-
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ing productivity and creating competitive prod-

ucts for their manufacturing complex to rebuild 

Japan’s economy after World War II. For this 

purpose, Japanese manufacturers have invited 

American economist W. Edwards Deming to 

give lectures on improving the quality of pro-

duction, who is considered the founder of the 

modern quality movement. The result of study-

ing the mechanism of product quality im-

provement bevame the scientific work of Maa-

saki Imai «Kaizen: the key to the success of 

Japanese companies». 

The main idea of this philosophy is to pay 

special attention to people and the production 

process, while Western companies focus on 

product and result, and the main goal of the 

philosophy is to get quality products at the 

maximum lowest price. To do this, it is im-

portant to analyze the constantly changing con-

sumer needs, to conduct a constant monitoring 

and feedback from consumers. An important 

point in the approach to Kaizen is the motiva-

tion for the desire of employees to improve 

their products constantly. 

The main difference between Japanese 

philosophy and American approach to corpo-

rate company management is the understanding 

of key concepts, and most important, the differ-

ence between the concepts of «boss» and 

«leader». Japanese leaders, in contrast to West-

ern managers, work for their authority – the 

leadership through their professional 

knowledge, experience, personal example, atti-

tude to employees, managerial, but not com-

mand skills. The most difficult for the Europe-

an perception of this philosophy, according to 

our opinion, is rethinking ways to achieve re-

sults. To improve the results, the Japanese focus 

on the process of thinking about improving pro-

duction processes that can bring good and pro-

ductive results. In the West, there is a focus on 

getting results using any ways and methods at 

any price [15]. 

The Japanese work as a team, which is 

seen as a source of motivation, mental energy, 

synergy and constant creativity in the approach 

to work. This attitude to work goes through a 

number of stages of relationship formation: 

setting goals, removing obstacles, finding op-

portunities for continuous improvement, cost 

control. 

However, the main goal of Kaizen is to 

achieve the highest degree of goods or services 

quality, starting from the initial stages of me-

ticulous preparation of production process (se-

lection of raw material suppliers, hiring person-

nel, product development process at all stages). 

This approach is dictated by the total saving of 

raw materials, resources and time. This method 

allowed the Japanese almost completely to 

eliminate a defect phenomenon in their work, 

which led to an increase in product quality, 

speed of its release on a market, increasing 

productivity, profitability and competitiveness 

of the product. 

Kaizen’s philosophy in the field of pro-

duction in many global companies is imple-

mented in the following forms: 

- total quality management (TQM - 

Total Quality Management); 

- «timely» production system (just-in-

time) 

Applying Kaizen’s philosophy, it is nec-

essary to be ready to reveal shortcomings, such 

as the need for large amounts of investment; the 

result is not possible immediately, but in 3–5 

years, the fight against human shortcomings 

(laziness, thirst for quick profit, dishonesty in 

work). 

Concerning the improvement of the quali-

ty of passenger railway transportations, it 

would be appropriate to apply the philosophy of 

total quality management (TQM) – an approach 

based on ways to improve the quality of ser-

vices. The principles on which this approach is 

based determine the approach to responsibility 

for people work, for the degree of each em-

ployee or all employees’ quality, and not to put 

responsibility for the whole work only on a 

head of the department. This reduces the pres-

sure on the department head from the compa-

ny’s head. Also a positive point is the search 

for solutions of chronic problems that are avail-

able in the company, rather than operational 

problems, which arise and recur constantly, 

becoming chronic [20]. 

After special measures to improve the 

quality of services, it is possible to use the 

model of Leonard Berry to measure the quality 

degree. This is one of various models that can 

be used to measure the quality of railway 

transport services [16]. Research on this topic 

has shown that more successful are those firms 

that focus on the customer needs, using all pos-
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sible ways to achieve a goal. 

The model is based on two approaches: 

attention to the client and the involvement of 

highly qualified specialists. The combination of 

these two factors will allow the industry to 

identify gaps in work and begin to correct them, 

for example, providing training for employees 

who will be able to respond quickly and effi-

ciently to any changes not only in the rolling 

stock but also in management, respond the situ-

ation quickly and effectively. The analysis of 

consumer’s dissatisfaction degree  with the 

transport service, the main of which is non-

compliance with the criteria of information 

quality and flexibility in dealing with emergen-

cies, is not less important. 

To study the degree of transport services’ 

quality, it is also possible to use the method of 

dynamic models, which lies in the use of indi-

vidual research methods. This method is inno-

vative, able to take into account the expected 

and acceptable quality. 

The use of consumer management princi-

ples can be a strong argument in favor of rail-

way passenger transport. Analysis of consumer 

tastes is an important step in designing industry 

strategies in the field of passenger transport, but 

this approach can also be considered in terms of 

consumer experience. It is the «engine» of 

awareness and formation of a need for service 

by potential customer. Consumer experience 

can be described as the customer’s experience 

with a vehicle he uses, a complex of his im-

pressions of different moods. A consumer 

shares these emotions with other people 

through social networks, where a general opin-

ion about the product of the industry is project-

ed. This is what the industry management 

should pay attention to if it is interested in the 

effectiveness of its work. 

The so-called architecture of experience 

is created, which embodies a guide to active 

action, a motivator for travel, a complex of cus-

tomer beliefs in his own experience, company’s 

brand assessment, analysis of the values pro-

fessed by the industry in relation to consumers 

of its services. Thus, the formation of the cul-

ture and structure of customer service, where 

the responsibility lies on the leadership of the 

transport industry [18] Particular attention is 

paid to the head, the leader of the industry (di-

vision of the industry). Based on European ex-

perience, in order to design successfully a con-

venient and effective passenger service, special 

attention is paid to the formation of a leader’s 

special characteristics – empathy, which is 

characterized as the ability of the leader to em-

pathize and imagine himself in the place of 

others. This is also one of the important and 

valuable characteristics of a leader [19] It helps 

to understand how to communicate with supe-

riors, colleagues and employees, consumers of 

his products better, allows to design developing 

strategies and how to master a larger segment 

of the passenger transportation market. 

Applying the above approaches in general 

complex, the railway has all opportunities to 

create a modern effective brand of its company, 

which is able to go beyond the classic market-

ing, enable the passenger to get a maximal ben-

efit from the trip and to choose his «own» 

transport. To do this, it is necessary to study the 

behavior of a potential consumer in the field of 

psychology of service perception, to study his 

reaction and attitude to the introduction of in-

novations in the industry, to study foreign expe-

rience of new approaches to service manage-

ment. 

Conclusions. Today, the railway industry 

is faced with a number of high-profile require-

ments, which primarily relate to the quality of 

railway passenger transport services. Competi-

tion in the services market is constantly grow-

ing, the range of services offered by other 

transport types is expanding and the methods of 

achieving international standards that reflect the 

constantly growing requirements of consumers 

are changing. 

In order to find innovative approaches for 

the field of railway passenger transport, as well 

as to ensure the competitiveness of passenger 

transport, we propose the following: 

- creation of transport passenger 

HUBs; 

- to introduce a “single transport tick-

et” for passenger transportation; 

- to reorganize the system of passenger 

transportations by dividing it into private and 

socially significant passenger transportations; 

- introduction of the «bonus ticket» 

system and bonus program; 

- development and commissioning of a 

high-speed mainline transport with a possibility 

to use two-storey passenger wagons; 
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- involvement the principles of the 

Japanese philosophy «Kaizen» in planning of 

work with clients; 

- activation of the system of promo 

codes for passenger traffic; 

- obligatory creation of an «anti-crisis 

management» department in the management 

structure of the industry with the constant 

monitoring of the demand for railway transport 

services; 

- introduction of engineering princi-

ples in the work of the  industry  and  passenger  

transport; 

- optimization of the movement of 

passenger trains by increasing  the  number  of  

day  trains; 

- intensification of transport and tourist 

activities, where the railway would play the 

main role in transportation process; 
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АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК ФАКТОР 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЦІ 

О. М. Пшінько, д. т. н., професор, ректор, Дніпровський національний університет 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 

Т. Ю. Чаркіна, к.. е. н, доцент, Дніпровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна, 

О. В. Орловська, к. е. н., доцент, Дніпровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна, 

А. О. Карра, менеджер-начальник відділу супроводження перевірок, ревізій фінансово–

господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» 

 

Методологія дослідження. Для проведення досліджень в роботі використовувалися 

методи: конкуренції, SWOT-аналізу, математичного аналізу, маркетингові моделі, 

використано метод PEST-аналізу, метод прийняття рішень, підхід Кайдзен для досягнення 

найвищого ступеня якості товару або послуги, системний підхід.  

Результати. У статті доведено доцільність застосування антикризового менеджменту 

пасажирських перевезень як фактору підвищення конкурентоспроможності залізниці. Аналіз 

розвитку ринку транспортних послуг показав, що залізничні перевезення поступово 

втрачають своїх пасажирів на користь авіаційного та автомобільного транспорту. 

Керівництво «Укрзалізниці» за останні часи зробило багато кроків з підвищення 

конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень на вітчизняному ринку 

транспортних послуг, але цих заходів сьогодні недостатньо, щоб відновити втрачені позиції, 

які мала залізниця раніше.  

З метою підвищення рівня конкурентоспроможності залізничних пасажирських 

перевезень, а також опанування більшого сегменту на ринку транспортних послуг, 

встановлено необхідність вирішення таких завдань: провести дослідження та аналіз 

факторів, що впливають на існуючу ситуацію на ринку послуг, проаналізувати переваги 

існуючих потенційних конкурентів на ринку транспортних послуг, проаналізувати досвід 

пасажирських перевезень Євросоюзу, розробити заходи, які можна запропонувати 

«Укрзалізниці» для підвищення ефективності пасажирського господарства та отримання 

додаткового прибутку.  

Новизна. У роботі запропоновано напрями антикризового управління для підвищення 

ефективності пасажирського комплексу, а саме: розвиток залізничного туризму, 

впровадження системи знижок «бонусного квитка», створення залізничного ХАБу, 

запровадження підходу Кайдзен для досягнення найвищого ступеня якості послуги, 

організації мультимодальних пасажирських перевезень за «єдиним транспортним квитком». 

Практична значущість. Реалізація запропонованих заходів та стратегій дозволить 

«Укрзалізниці» визначити перспективні механізми управління пасажирським комплексом в 

умовах загострення кризи. Всі ці заходи допоможуть «Укрзалізниці» вийти з кризового стану 

та отримати додатковий прибуток пасажирською галуззю. 

Ключові слова: криза, антикризовий менеджмент, пасажирські перевезення, стратегії 

антикризового менеджменту, транспортна послуга, залізничний транспорт. 
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АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

А. Н. Пшинько, д. т. н., профессор, ректор, Днепровский национальный университет 

железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, 

Т. Ю. Чаркина, к. э. н., доцент, Днепровский национальный университет железнодорожного 

транспорта имени академика В. Лазаряна, 

А. В. Орловская, к. э. н., доцент, Днепровский национальный университет 

железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, 

А. О. Карра, менеджер-начальник отдела сопровождения проверок, ревизий финансово-

хозяйственной деятельности АО «Укрзализныця» 

 

Методология исследования. Для проведения исследований в работе использовались 

методы: конкуренции, SWOT-анализа, математического анализа, маркетинговые модели, 

использован метод PEST-анализа, метод принятия решений, подход Кайдзен для достижения 

высокой степени качества товара или услуги, системный подход.  

Результаты. В статье доказана целесообразность применения антикризисного 

менеджмента пассажирских перевозок как фактора повышения конкурентоспособности 

железной дороги. Анализ развития рынка транспортных услуг за последние двадцать лет 

показал, что железнодорожные перевозки постепенно теряют своих пассажиров, в пользу 

авиационного и автомобильного транспорта. Руководство «Укрзализниці» за последнее 

время сделало много шагов по повышению конкурентоспособности железнодорожных 

пассажирских перевозок на отечественном рынке транспортных услуг, но этих мер сегодня 

недостаточно, чтобы восстановить утраченные позиции, которые имела железная дорога 

раньше.  

С целью повышения уровня конкурентоспособности железнодорожных пассажирских 

перевозок, а также освоения большего сегмента на рынке транспортных услуг, определена 

необходимость решения следующих задач: провести исследование и анализ факторов, 

влияющих на существующую ситуацию на рынке услуг, проанализировать преимущества 

существующих потенциальных конкурентов на рынке транспортных услуг, 

проанализировать опыт пассажирских перевозок Евросоюза, разработать меры, которые 

можно предложить «Укрзализниці»  для повышения эффективности пассажирского 

хозяйства и получения дополнительной прибыли.  

Новизна. В работе предложены направления антикризисного управления для 

повышения эффективности пассажирского комплекса, а именно: развитие железнодорожного 

туризма, внедрение системы скидок «бонусного билета», создание железнодорожного ХАБа, 

внедрение подхода Кайдзен для достижения высокой степени качества услуги, организацию 

мультимодальных пассажирских перевозок по «единому транспортному билету».  

Практическая значимость. Реализация предложенных мероприятий и стратегий 

позволит «Укрзализниці» определить перспективные механизмы управления пассажирским 

комплексом в условиях обострения кризиса. Все эти меры помогут «Укрзализниці» выйти из 

кризисного состояния и получить дополнительную прибыль пассажирской отраслью.  

Ключевые слова: кризис, антикризисный менеджмент, пассажирские перевозки, 

стратегии антикризисного менеджмента, транспортная услуга, железнодорожный транспорт. 
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КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ 

СТРУКТУРОЮ ЯК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ 

 

Л. В. Тимошенко, к. е. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», 

Tymoshenko.L.V@nmu.one, orcid.org//0000-0003-4869-8244, 

C. А. Ус, к. ф. м. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», 

us.s.a@nmu.one, orcid.org//0000-0003-0311-9958 

 

Методологія дослідження. Результати отримано за рахунок застосування методів ког-

нітивного моделювання – при дослідженні процесів впливу економічної діяльності підпри-

ємницької структури на стан довкілля; багатовимірного регресійного аналізу – при визна-

ченні коефіцієнтів впливу факторів когнітивної моделі на цільові показники; когнітивного 

аналізу та імпульсного управління – при проведенні числових експериментів і визначенні 

оптимальної стратегії управління для досягнення бажаного стану. 

Результати. Встановлено, що підприємницькі структури, які здійснюють виробничо-

господарську діяльність та активно використовують природні ресурси, являють собою слабо-

структуровані системи на підставі того, що з достатньою повнотою не визначені як сама сис-

тема факторів, так і зв’язки між ними. Тому до цих структур доцільно застосовувати когні-

тивний аналіз. Побудовано когнітивну модель діяльності компанії паливно-енергетичного 

комплексу з урахуванням еколого-економічних аспектів. На основі побудованої когнітивної 

моделі проведено прогнозування стану підприємницької структури та визначено управляючі 

впливи, які забезпечують досягнення бажаних еколого-економічних показників діяльності 

компанії за певний період часу. Доведено, що когнітивне моделювання доцільно застосову-

вати для підвищення обґрунтованості прийняття управлінських рішень при виробленні сце-

нарію досягнення бажаного стану підприємницької структури з урахуванням певного рівня 

забезпечення природоохоронної діяльності. 

Новизна. Удосконалено методичний підхід до обґрунтування прийняття управлінських 

рішень щодо функціонування та розвитку підприємницької структури як еколого-

економічної системи на підставі застосування когнітивного моделювання. 

Практична значущість. Використання когнітивного аналізу для вироблення сценарію 

досягнення бажаного стану підприємницької системи з урахуванням еколого-економічних 

аспектів діяльності дозволить отримувати інформаційно-аналітичний матеріал для підви-

щення обґрунтованості прийняття управлінських рішень. 

Ключові слова: когнітивне моделювання, когнітивний аналіз, управляючий вплив, сис-

темний підхід, підприємницька структура, еколого-економічна система. 

 

Постановка проблеми. Ведення під-

приємницької діяльності в умовах сучасного 

бізнес-середовища не дозволяє чітко визна-

чити основні чинники досягнення визначе-

ної мети, а тому прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень потребує відповідно-

го інформаційно-аналітичного забезпечення.  

В умовах розвитку ринкового методу 

господарювання виходять на перший план 

проблеми щодо довготермінового й поточ-

ного планування діяльності чи можливостей 

виробничо-господарських структур [1]. Це 

обумовлює доцільність застосування когні-

тивного моделювання, яке дозволяє встано-

вити сценарій розвитку подій при відповід-

ному ситуації наборі взаємозалежних фак-

торів. 

Діяльність компаній паливно-

енергетичного  комплексу  України  харак-

теризується певною неузгодженістю еконо-

мічного  розвитку  і  екологічних  вимог, що  
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обумовлює їх значне техногенне наванта-

ження на навколишнє природне середовище. 

Тому управлінські рішення стосовно функ-

ціонування та розвитку компанії, що в силу 

технологічних особливостей виробничих 

процесів суттєво впливає на стан довкілля, 

потребують аналітичного обґрунтування, 

яке базується на когнітивному моделюванні 

еколого-економічних процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Науковцями активно використову-

ється системно-ситуаційний підхід при до-

слідженні виробничо-господарських проце-

сів, економічних та екологічних явищ, про-

блем управління на рівні самостійних 

суб’єктів господарювання.  

Так, визначаючи сутність поняття 

«підприємницька структура» за системним 

підходом, З. Я. Шацька [2], наголошує на 

можливості здійснення комплексного ви-

вчення підприємницької структури як скла-

дного об'єкта, розглядаючи її як єдину ціліс-

ну систему. 

В роботі [3] з метою розроблення від-

повідних теоретичних засад в системі анти-

кризового управління виробничо-госпо-

дарськими структурами обґрунтовано ос-

новні закономірності їх функціонування і 

розвитку за умови виникнення кризової си-

туації. Дослідження [4] спрямовано на ви-

значення та впровадження інноваційних 

підходів в управління виробничо-

господарських систем. 

Поняття «еколого-економічна система» 

дає можливість здійснити системний підхід 

при дослідженні проблеми взаємодії вироб-

ничого підприємства з навколишнім середо-

вищем [5]. Розум Р. І., Буряк М. В., Любезна 

І. В. [6] визначаючи у складі еколого-

економічної системи дві взаємопов’язані  

підсистеми: екологічну та економічну, наго-

лошують на тому, що об’єднуючою ланкою 

між ними є сфера природокористування як 

основа, яка забезпечує реалізацію економіч-

них процесів, оскільки без освоєння природ-

них ресурсів неможливо здійснювати під-

приємницьку діяльність. 

Специфіка застосування засобів когні-

тивного моделювання полягає в їх орієнто-

ваності на конкретні умови розвитку ситуа-

ції в тій або іншій предметній області [7]. І. 

В. Ялдіним [8] визначено переваги когні-

тивного моделювання при управлінні та 

прогнозуванні стійкого розвитку інтегрова-

них структур бізнесу. В роботі [9] запропо-

новано формування стратегічних сценаріїв 

управління інноваційністю машинобудівних 

підприємств на основі когнітивного моде-

лювання. 

При цьому можливість застосування 

методики аналізу діяльності підприємни-

цької структури з врахуванням еколого-

економічних аспектів її функціонування, 

заснованої на когнітивному моделюванні, 

практично не досліджена, що вказує на ак-

туальність даного дослідження. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної роботи є удосконалення методичного 

підходу до обґрунтування прийняття управ-

лінських рішень щодо функціонування та 

розвитку підприємницької структури як 

еколого-економічної системи на підставі за-

стосування когнітивного моделювання. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Для будь-якої підприємницької 

структури важливою задачею є дослідження 

сценаріїв її розвитку, враховуючи можливі 

ситуації, а також визначення шляхів досяг-

нення бажаного рівня показників її діяль-

ності, через цілеспрямовані управлінські 

впливи. 

Розв’язування цих задач можна розби-

ти на такі етапи: 

1. Побудова математичної моделі ді-

яльності підприємницької структури, врахо-

вуючи економіко-екологічні аспекти. 

2. Дослідження динаміки основних по-

казників діяльності підприємницької струк-

тури протягом заданого періоду. 

3. Визначення управляючого впливу, 

за якого досягаються бажані показники ді-

яльності підприємницької структури за пев-

ний період часу. 

Підприємницькі структури, які здій-

снюють виробничо-господарську діяльність, 

активно використовуючи природні ресурси, 

являють собою слабо-структуровані систе-

ми, функціонування яких описується вели-

ким набором факторів, причому не всі з цих 

факторів відомі заздалегідь. Зв’язки між  

факторами також часто є неявними, а інко-

ли, і самі фактори, і зв’язки між ними мо-

жуть визначатися лише в процесі дослід-
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ження. Тому для розв’язування поставленої 

задачі доцільно застосовувати когнітивний 

аналіз, який є орієнтованим саме на дослід-

ження слабо-структурованих систем. 

Когнітивний підхід до моделювання і 

управління слабо-структурованими систе-

мами передбачає розробку формальних ме-

тодів і моделей, які містять або враховують 

когнітивні можливості (розуміння, сприй-

няття, пояснення уявлення), підтримуючи 

інтелектуальний процес при вирішенні     

завдань управлінського характеру [10]. 

Сутність цього підходу полягає в тому, 

що складні процеси і системи відобража-

ються у спрощеному, інтуїтивно-зрозумі-

лому вигляді, який дозволяє дослідити мож-

ливі сценарії розвитку системи.  

До основних напрямків використання  

когнітивних моделей належать такі:  

– аналіз впливів;  

– аналіз динаміки зміни стану (прогноз 

розвитку ситуації);  

– аналіз стійкості;  

– сценарний аналіз;  

– пошук управлінських впливів;  

– оцінювання і інтерпретації прогнозів 

розвитку ситуації. 

Дослідники приводять різний перелік 

етапів когнітивного аналізу. Їх схематичний 

огляд подано у роботі [10]. Але всі вони,  

розрізняючись у деталях співпадають у го-

ловному. Отже при проведенні когнітивного 

аналізу необхідно виконати такі кроки: 

1. Сформулювати мету і завдання до-

слідження. 

2. Вивчити проблемну ситуацію з по-

зиції поставленої мети, що означає збір, сис-

тематизацію та аналіз існуючої статистичної 

та якісної інформації щодо системи і її зов-

нішнього середовища, визначення властивих 

досліджуваній ситуації вимог, умов і обме-

жень. 

3. Виділення основних факторів, що 

впливають на розвиток ситуації. 

4. Визначення взаємозв'язку між фак-

торами (побудова когнітивної карти у ви-

гляді орієнтованого графа). 

5. Вивчення сили взаємовпливу різних 

факторів. Для цього використовуються як 

математичні моделі, які описують деякі точ-

но виявлені кількісні залежності між факто-

рами, так і суб'єктивні уявлення експерта 

щодо формалізації якісних взаємин факто-

рів. 

6. Перевірка адекватності отриманої на 

попередніх кроках когнітивної моделі ре-

альної ситуації (верифікація когнітивної мо-

делі). 

7. Дослідження за допомогою когні-

тивної моделі можливих варіантів розвитку 

системи та виявлення шляхів, механізмів 

впливу на ситуацію з метою досягнення ба-

жаних результатів.  

Кроки 3–5 описують побудову когні-

тивної моделі у вигляді зваженого графу, 

кроки 6 та 7 – дослідження і використання 

отриманої моделі.  

Зауважимо, що є дві основні проблеми, 

які виникають перед дослідниками при по-

будові когнітивної моделі.  

Перша – це визначення і ранжування 

факторів, тобто елементів системи, які є 

суттєвими для дослідження даної ситуації.  

Друга – виявлення і опис зв’язків між 

цими факторами. У найпростішому випадку 

ми можемо назвати лише напрям цього 

зв’язку – позитивний (коли при збільшенні 

одного показника значення іншого також 

збільшується) і негативний (коли при збіль-

шенні одного показника значення іншого 

зменшується). Навіть такі зв’язки іноді 

складно виявити, оскільки фактори можуть 

бути пов’язані не прямо, а через ланцюг ін-

ших факторів. Більш складною задачею є 

визначення вагових коефіцієнтів, які опису-

ють не тільки напрям, а і силу впливу одно-

го показника на інший.  

Класична когнітивна карта (КК) являє 

собою зважений орієнтований граф, в якому 

вершини відповідають факторам (показни-

кам), суттєвим для досліджуваної ситуації, а 

дуги описують зв’язки між цими факторами. 

Як правило, серед вершин виділяють одну 

або кілька тих, що є цільовими, тобто відпо-

відають показникам, які ми маємо досліди-

ти, і певний набір вершин, якими ми може-

мо керувати, тобто подавати на них певні 

управлінські впливи з метою досягти бажа-

них значень цільових вершин.  

Таким чином, когнітивні карти дозво-

ляють здійснювати статичний аналіз, тобто 

аналіз досліджуваної ситуації за допомогою 

вивчення структури взаємних впливів кон-

цептів когнітивної карти, та динамічний 
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аналіз, який полягає у генерації можливих 

сценаріїв розвитку ситуації у часі. 

Задача 1. Побудова когнітивної моделі.  

Проведення заходів щодо охорони   

навколишнього середовища і раціонального 

використання природних ресурсів є складо-

вою частиною виробничо-господарської ді-

яльності підприємств, що відображаються 

не тільки в екологічних, але й в економічних 

результатах [11]. При цьому екологічна сис-

тема на кожному підприємстві має передба-

чати природоохоронні заходи, які, з одного 

боку, зменшують порушення довкілля або 

запобігають шкідливому впливу забруднен-

ня на реципієнтів, з іншого – усувають нас-

лідки забруднення [12]. А системний підхід 

передбачає врахування як витрат, які вини-

кають при реалізації природоохоронного 

проєкту, так і вигод, що мають екологічні, 

економічні і соціальні аспекти [13]. Тому 

для дослідження виробничо-господарської 

діяльності компанії як еколого-економічної 

системи було виділено такі основні показ-

ники (фактори), котрі будуть вершинами 

когнітивної карти (КК): 

1 – інвестиції у природоохоронну ді-

яльність, млн. грн. – це кошти, які компанія 

вкладає у реалізацію різноманітних еколо-

гічних проєктів, спрямованих на покращен-

ня стану навколишнього природного сере-

довища.  

2 – чистий грошовий потік, млн. грн. – 

являє собою різницю між грошовими над-

ходженнями компанії та її витратами у роз-

глянутий період часу. 

3 – видобуток вугілля, тис. т. – це об-

сяг вугілля, видобутого за даний період ча-

су. 

4 – вироблення електроенергії, млн. 

кВт*год. – обсяг електроенергії, що була 

генерована внаслідок діяльності компанії. 

5 – питомі викиди в атмосферу, т./т. –

обчислено як відношення загальних викидів 

в атмосферу до обсягу видобутого вугілля. 

Характеристику викидів в атмосферу 

було взято саме у такому вигляді, оскільки 

викиди в навколишнє середовище залежать 

не лише від застосовуваної технології очи-

щення, але й від обсягів виробництва. Вико-

ристання питомих викидів в атмосферне по-

вітря дає можливість оцінити саме ефектив-

ність екологічної діяльності компанії, ос-

кільки вони відображають скільки тонн ви-

кидів приходиться на одну тонну видобуто-

го вугілля. 

6 – питомі скиди стічних вод, куб. м. / 

кВт*год – дорівнює відношенню об’єму за-

гального скиду стічних вод до виробленої 

електроенергії і демонструє скільки кубіч-

них метрів стічних вод приходиться на одну 

кіловат-годину виробленої енергії. 

На першому етапі оцінювання напрям-

ку та наявності зв’язків між виділеними   

факторами проводилось шляхом опитування 

експертів. Так було виявлено, що можна 

прослідити наступні зв'язки: 

 зі збільшенням грошового потоку 

зростає сума, яку компанія може інвестува-

ти в охорону природи (ребро КК 2-1); 

 оскільки видобуток вугілля виступає 

один з основних чинників формування до-

ходу компанії, то його збільшення призво-

дить до зростання чистого грошового пото-

ку (ребро КК 3-2); 

 компанія генерує електроенергію для 

дистрибуції користувачам, що безпосеред-

ньо впливає на грошовий потік компанії 

(ребро КК 4-2); 

 збільшення інвестицій в охорону на-

вколишнього природного середовища до-

зволяє запровадити більш дієві заходи, що 

призводить до зменшення як питомих вики-

дів в атмосферне повітря, так і питомих ски-

дів стічних вод, що описують вплив вироб-

ничої діяльності підприємства на стан      

довкілля (ребра КК 1-5 та 1-6). 

На основі вище зазначеного можна по-

будувати таку когнітивну карту (КК) (рис. 

1).  

Ця карта відображає тільки напрямки 

зв’язків між факторами. Проте задля вирі-

шення поставленої задачі замало лише нао-

чності зв'язків, необхідно кількісно оцінити 

взаємовплив факторів. Тобто необхідно 

зважити ребра когнітивної карти, задати 

значення, які будуть кількісно відображати 

ступінь впливу вершин одна на одну. 
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Рис. 1. Когнітивна карта діяльності компанії з урахуванням еколого-економічних аспек-

тів 

 

Для цього на основі статистичних да-

них [14] проведемо регресійний аналіз фак-

торів, які відповідають вершинам КК. Вико-

ристовуючи, наприклад, пакет «Аналіз да-

них» MS Excel. 

Зауважимо, що аналіз проводимо лише 

для вершин, які пов’язані ребрами у КК. Для 

таких вершин визначаємо коефіцієнти ре-

гресії та перевіряємо їх значущість за крите-

рієм Фішера. Якщо коефіцієнти регресії 

значимі і логічно відповідають сутності  

зв'язку між вершинами, то приймаємо дані 

коефіцієнти за ваги відповідних ребер. 

Розглянемо цей крок на прикладі 

зв’язку «Чистий грошовий потік» – «Інвес-

тиції в охорону природи». Користуючись 

функцією «Регресія» у пакеті MS Excel 

«Аналіз даних» на основі вибірок значень 

даних показників були отримані такі резуль-

тати (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Регресійний аналіз залежності між факторами «Чистий грошовий потік» та    

«Інвестиції в охорону природи» 

 

Як бачимо, коефіцієнт регресії стано-

вить 0,088914442, при цьому коефіцієнт де-

термінації R2 = 0,916443712, а це означає 

що розрахункові параметри моделі на 

91,64% пояснюють залежність між парамет-

рами, що вивчаються. Коефіцієнт детермі-

нації більший 0,8, що свідчить про високу 

точність підбору рівняння (коефіцієнту) ре-

гресії. 

Для розглянутої моделі всі коефіцієнти 

регресії виявилися значимими за критерієм 

Фішера. Проаналізувавши знак коефіцієнтів 

регресії та напрям зв’язку в знаковій КК 

можна дійти висновку, що вони також ло-

гічно відображають вплив факторів. Отже, 

1 
2 3 

4 5 6 

+ 

– 

+ 

– 

+ 
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можна прийняти дані коефіцієнти за ваги 

дуг КК.  

У нинішній час економічної та полі-

тичної нестабільності показники діяльності 

компанії можуть змінюватися. Припустимо, 

що кожного року компанія нарощує видобу-

ток вугілля та виробництво електроенергії 

на 0,5%. Також припустимо, що екологічні 

показники, які формуються під впливом ви-

робничої діяльності компанії, не змінюють-

ся самі по собі, тобто без інвестування в 

природоохоронну діяльність. 

Тоді зважена когнітивна карта діяль-

ності компанії з урахуванням еколого-

економічних аспектів прийме вигляд, зо-

бражений на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Зважена когнітивна карта діяльності компанії з урахуванням еколого-

економічних аспектів 

 

Після того як КК зважена можна при-

ступати до розв’язання задач аналізу. 

Задача 2. Припустимо, що стан підпри-

ємства в кожний момент часу оцінюється 

набором показників – координат вершин 

КК, відомо їхні початкові значення. Керів-

ництво компанії зацікавлене в дослідженні 

сценарію розвитку компанії з метою вияви-

ти необхідність застосування спрямованих 

управляючих дій. Тобто необхідно спрогно-

зувати основні показники діяльності компа-

нії на 5 років, враховуючи припущення, ви-

сунуті при побудові когнітивної карти.  

Для розв’язування цієї задачі, скорис-

туємось правилами зміни значень координат 

когнітивної карти при автономному імпуль-

сному процесі, які описано у роботі [15], а 

саме: 

 

,     (1) 

 

Де  – значення координати  в момент 

часу k,   – вагові коефіцієнти, що опису-

ють вплив координати   на , 

 – 

зміна координати  в момент часу k.  

У векторній формі рівняння (1) можна 

представити таким чином: 

 

            (2)   

 

де W– вагова матриця суміжності КК. 

Припустимо, задано початкове значен-

ня вектору координат вершин КК, а саме: 

 

 . 

 

Матриця суміжності КК (рис. 3.) має  

такий вигляд: 

 

 

 

Використовуючи рівняння (2) можна 

спрогнозувати значення основних показни-

ків діяльності компанії на 5 років. Прогно-

зовані зміни значень показників подано у 

табл.1. 

-0,0275 

 

 

-0,26729 

 

0,088914 

 

-2,96153E-05 

 

1 

 
1 

 

1,005 

 

1,005 

 

0,58946 

 1 
2 3 

4 5 6 
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 Таблиця 1 

Прогнозовані зміни показників діяльності компанії протягом 5 років 

 

Показник / рік 1 2 3 4 5 

Інвестиції в природоо-

хоронну діяльність, млн. 

грн. 10 8,891444 26,268755 26,4001 26,5321 

Чистий грошовий потік, 

млн. грн. 100 295,4386 296,91576 298,4003 299,8923 

Видобуток вугілля, тис. 

тон. 1000 1005 1010,025 1015,075 1020,151 

Вироблення електроене-

ргії, млн. кВт*год 1100 1105,5 1111,0275 1116,583 1122,166 

Питомі викиди в атмос-

феру, т./т.). 0 –0,0003 –0,000559 –0,00134 –0,00212 

Питомі скиди стічних 

вод, куб. м./кВт*год 0 –0,27531 –0,520092 –1,24329 –1,9701 

 

Як можна бачити з табл.1, при стійко-

му незначному зростанні обсягів виробниц-

тва та без управляючих впливів ми маємо 

такі результати діяльності компанії через 5 

років: 

– обсяг інвестицій в охорону до-

вкілля збільшиться в цілому на 98 млн. грн.; 

– грошовий потік в цілому зросте 

на 1290,6 млн. грн; 

– видобуток вугілля збільшиться 

на 5050,3 тис. тонн; 

– обсяг виробленої електроенергії 

взагалом збільшиться на 

5555,4 млн. кВт*год ; 

– відбудеться зниження питомих 

викидів в атмосферу в цілому на 

0,00431 т./т. Це зменшення досягається суто 

за рахунок незначного, проте стабільного, 

зростання обсягів виробництва та, як наслі-

док, обсягів інвестування в охорону довкіл-

ля. 

– зниження питомих скидів стічних 

вод в цілому на 4,009 куб. м./ кВт*год також 

досягається без управляючих впливів за ра-

хунок зростання обсягів виробництва та ін-

вестиційних коштів. 

Таким чином, можна зробити висно-

вок, що задля отримання позитивної тен-

денції зниження показників забруднення  

навколишнього середовища без управляю-

чих впливів достатньо стабільного зростан-

ня обсягів виробництва, що дозволить     

збільшити фінансування заходів в охорону 

довкілля. Проте, якщо необхідно досягти 

певних результатів у визначений термін, то 

необхідно застосовувати управляючі впли-

ви. 

Таким чином ми маємо наступну зада-

чу. 

Задача 3. Припустимо, що стан підпри-

ємницької структури в кожний момент часу 

описується певним набором еколого-

економічних показників –координат вершин 

КК, відомо їхні початкові значення та зада-

но певні бажані значення, яких необхідно 

досягти задля стабільної роботи компанії. 

Керівництво компанії зацікавлене в підви-

щенні ефективності виробничо-

господарської діяльності та розробці страте-

гії управління, котра забезпечить досягнен-

ня суб’єктом господарювання заданого рів-

ня еколого-економічних показників. 

Необхідно визначити оптимальну 

стратегію управління, яка приведе підпри-

ємницьку структуру до бажаного стану. 

У формальній постановці це є задачею 

розробки системи стабілізації нестійкого 

процесу координат вершин КК на заданих 

рівнях. У роботі [16] виконана розробка мо-

делі керованого імпульсного процесу КК 

типу «вхід-вихід» з урахуванням зовнішніх 

управляючих впливів у вигляді (3). 

 

    (3) 

 

де q–1 – оператор зворотного здвигу на 

один період квантування, матриця А зістав-

лена з коефіцієнтів КК, A = WT.  
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У модель (3) введено вектор приросту 

зовнішніх управлінь 

 

,          (4) 

 

які впливають безпосередньо на вер-

шини КК та формуються за окремим зако-

ном управління. При цьому діагональну   

матрицю В можна приймати одиничною.  

Модель КК (3) відрізняється відсутніс-

тю динамічних зв'язків з управління та скла-

дною динамікою між координатами (верши-

нами) КК. 

Зауважимо, що у побудованій моделі 

не можна гарантувати стабільність імпульс-

ного процесу, тому для стабілізації нестій-

кого перехідного процесу КК в повних зна-

ченнях координат скористаємося запропо-

нованим у роботі [16] методом, основаним 

на застосуванні еталонної моделі.  

Згідно [16] закон управління для задачі 

стабілізації нестійкого процесу координат 

вершин КК на заданих рівнях буде отримано 

у такому вигляді: 

 

 

 
 

при цьому динаміка вершин КК опису-

ється таким чином: 

 

                           

(6) 

 

де ,  – параметри еталонної 

моделі, G – вектор параметрів, що описує 

заданий стан системи, на рівні складових 

якого необхідно стабілізувати вершини КК. 

При цьому перехідний процес в керо-

ваній КК буде визначатися сформованою 

динамікою еталонної моделі. 

Отже, припустимо, що задано вектор 

бажаних значень  показників (вершин КК): 

 

. 

 

Для когнітивної карти описаної вище, 

в прийнятих позначеннях отримуємо, що  

 

,   

 

 
 

 

 
 

В якості еталонної моделі замкнутої 

системи було взято діагональний матричний 

поліном з однаковими поліномами на го-

ловній діагоналі, при цьому коефіцієнти 

AM1 = – 0,3I,  AM2 = 0,02I. 

Початкові значення вектору координат 

вершин КК задамо на таких рівнях. 

 
 

В результаті проведення розрахунків у 

середовищі MS Excel отримано зміни зна-

чень координат КК і необхідні для досяг-

нення бажаних показників управляючі 

впливи для кожного періоду і координат, що 

підлягають керуванню. 

Приклад графіка зміни координати 1 – 

Інвестиції в природоохоронну діяльність – 

показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Графік зміни показника «інвес-

тиції в природоохоронну діяльність» 

 

Як бачимо, завдяки управлінню, пока-

зник інвестицій в охорону природи досягає 

бажаних значень (зростає на 177,5 млн. грн.) 

вже через 2 роки. 

Згідно з графіком змін координати 5 

(див. рис. 4) питомі викиди в атмосферу до 

бажаних значень за допомогою управління 

можна досягти через 4 роки. Загальне змен-

шення питомих викидів при цьому стано-

вить 0,0009 т./т. Питомі скиди стічних вод 

вдасться призвести до бажаних показників 

також за 4 роки (рис. 5). Значення показника 

зменшиться на 2,401 куб. м./ кВт*год. 

 

 
 

Рис. 4. Графік зміни показника пито-

мих викидів в атмосферу, т./т. 

 

 
 

Рис.5. Графік зміни показника питомих 

скидів стічних вод, куб. м./кВт*год 

Отже, в результаті розв’язування зада-

чі значення вершин КК, тобто показники 

діяльності компанії, було стабілізовано на 

рівні бажаних значень, проте різним показ-

никам потрібен різний час на стабілізацію, 

але можна з впевненістю стверджувати, що 

за період у 5 років усі показники стабілізу-

ються на рівні бажаних та похибки управ-

ління у всіх вершинах дорівнюють нулю. 

Графіки зміни управлінь для вершин 1, 

3 і 4 зображено на рис. 6–8. 

Як видно з приведених графіків, най-

більші значення управління приходяться на 

перші два роки, а це значить, що саме у ці 

роки будуть потрібні капітальні інвестиції в 

діяльність компанії. 
 

 
 

Рис. 6. Управління показником «інвестиції в 

природоохоронну діяльність» 

 
 

Рис. 7. Графік управління показником 

«видобуток вугілля» 

 

 
 

Рис. 8. Графік зміни показника «обсяг 

виробленої електроенергії» 

Висновки. Встановлено, що підпри-

ємницькі структури, які здійснюють вироб-

ничо-господарську діяльність, активно ви-

користовуючи природні ресурси, являють 

собою слабо-структуровані системи. Це 

обумовлено, насамперед тим, що з достат-

ньою повнотою не визначена сама система 

факторів і зв’язків між ними. Тому для до-

сягнення поставленої мети доцільно засто-
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совувати когнітивний аналіз, який є орієн-

тованим саме на дослідження слабо-

структурованих систем. 

У ході побудови когнітивної моделі 

було визначено основні фактори, що впли-

вають на природоохоронну діяльність ком-

панії паливно-енергетичного комплексу. 

Дослідження побудованої моделі показало, 

що за наявності зростання обсягів виробниц-

тва маємо тенденції як до зниження шкідли-

вих викидів в атмосферне повітря, так і за-

бруднення стічних вод за рахунок сталого 

зростання інвестицій у природоохоронну 

діяльність. За умови подання управляючих 

впливів заданих еколого-економічних показ-

ників можна досягти у значно коротший 

термін (всі результати досягаються за 4 ро-

ки, якщо не застосовувати управляючі впли-

ви – результати не досягаються і протягом 5 

років). При цьому основні інвестиції у при-

родоохоронну діяльність мають бути здій-

снені у початковий період, а саме у перші 

два роки, далі вони використовуються як 

корегуючі дії. Отже, когнітивне моделюван-

ня доцільно застосовувати для підвищення 

обґрунтованості прийняття управлінських 

рішень при виробленні сценарію досягнення 

бажаного стану підприємницької структури 

з урахуванням певного рівня забезпечення 

природоохоронної діяльності.  

Для більш глибокого аналізу моделі, 

описаної у вигляді зваженої когнітивної   

карти, необхідно встановлювати спеціальні 

припущення про вплив змін значення пара-

метрів однієї вершини на параметри інших 

вершин. І вибір такого правила суттєво 

впливає на висновки, які будуть отримані 

при застосуванні моделі. Наприклад, якщо 

допустити, що основні дані (скажімо, почат-

кові значення параметрів в кожній вершині і 

ваги) відомі лише неточно, то остаточні   

висновки, будуть також завжди неточними. 

Отже, всякий отриманий результат слід роз-

глядати як попередній і він повинен бути 

підданий додатковому аналізу, який може 

включати також і повторне моделювання і, 

можливо, інші правила зміни параметрів. 
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРОЙ КАК ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМОЙ 

Л. В. Тимошенко, к. э. н., доцент, C. А. Ус, к. ф. м. н., доцент,  

НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов ког-

нитивного моделирования – при исследовании процессов воздействия экономической дея-

тельности предпринимательской структуры на состояние окружающей среды; многомерного 

регрессионного анализа – при определении коэффициентов влияния факторов когнитивной 

модели на целевые показатели; когнитивного анализа и импульсного управления – при про-

ведении численных экспериментов и определении оптимальной стратегии управления для 

достижения желаемого состояния. 

Результаты. Установлено, что предпринимательские структуры, осуществляющие 

производственно-хозяйственную деятельность и активно использующие природные ресурсы, 

представляют собой слабо-структурированные системы на основании того, что с достаточ-
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ной полнотой не определены как сама система факторов, так и связи между ними. Поэтому 

для этих структур целесообразно применять когнитивный анализ. Построена когнитивная 

модель деятельности компании топливно-энергетического комплекса с учетом эколого-

экономических аспектов. На основе построенной когнитивной модели проведено прогнози-

рование состояния предпринимательской структуры и определены управляющие воз-

действия, которые обеспечивают достижение желаемых эколого-экономических показателей 

деятельности компании за определенный период времени. Доказано, что когнитивное моде-

лирование целесообразно применять для повышения обоснованности принятия управленче-

ских решений при выработке сценария достижения желаемого состояния предпринима-

тельской структуры с учетом уровня обеспечения природоохранной деятельности. 

Новизна. Усовершенствован методический подход к обоснованию принятия управ-

ленческих решений по функционированию и развитию предпринимательской структуры как 

эколого-экономической системы на основании применения когнитивного моделирования. 

Практическая значимость. Использование когнитивного анализа для выработки 

сценария достижения желаемого состояния предпринимательской системы с учетом эколого-

экономических аспектов деятельности позволит получать информационно-аналитический 

материал для повышения обоснованности принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: когнитивное моделирование, когнитивный анализ, управляющее 

влияние, системный подход, предпринимательская структура, эколого-экономическая систе-

ма. 

 

COGNITIVE MODELING OF MANAGEMENT OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURE 

AS AN ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEM 

L. V. Tymoshenko, Ph. D (Econ.), Associate Professor, S. A. Us, Ph. D (Phys.-math.),               

Associate Professor, Dnipro University of Technology 

 

Methods. The results are obtained through the use of cognitive modeling methods – during 

the study of the processes of influence of business structure economic activity on the environment; 

multidimensional regression analysis – in determining the coefficients of cognitive model factors 

influence on target indicators; cognitive analysis and impulse control – when conducting numerical 

experiments and determining the optimal control strategy to achieve the desired state. 

Results. It is established that business structures that carry out production and economic ac-

tivities and actively use natural resources, are poorly structured systems for the fact that both the 

system of factors and the relationships between them are not sufficiently defined, so it is advisable 

to apply cognitive analysis for these structures. The cognitive model of the company activity of a 

fuel and energy complex is constructed, taking into account ecological and economic aspects. On 

the basis of the constructed cognitive model, the forecasting of a business structure state is carried 

out, and there are defined the managing influences which provide achievement of desirable ecologi-

cal and economic indicators of the company activity for a certain period of time. It is proved that 

cognitive modelling should be used to increase the validity of management decisions in developing 

a scenario to achieve the desired state of the business structure, taking into account a certain level of 

environmental protection. 

Practical value is the use of cognitive analysis to develop a scenario for achieving the desired 

state of the business system, taking into account the environmental and economic aspects of the ac-

tivity will provide information and analytical material to increase the validity of management deci-

sions. 

Keywords: cognitive modelling, cognitive analysis, management influence, systems approach, 

business structure, ecological and economic system. 
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ІНТЕГРАЛЬНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ                                   

ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ НА СТАДІЇ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Д. С. Букреєва, к. е. н., доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», bukreieva.d.s@nmu.one, 

orcid.org/0000-0003-3175-5193 

 

Методологія дослідження. Для вирішення поставлених в роботі задач були використані 

методи: критичного аналізу, узагальнення, систематизації, аналізу й синтезу – для визначення 

фаз, стадій та етапів інноваційного проєкту, а також видів ефекту від його впровадження; еко-

нометричного моделювання – для розрахунку сумарного ефекту від впровадження інновацій-

ного проєкту. 

Результати дослідження. У статті доведено необхідність визначення фази, стадії та 

етапу інноваційного проєкту з метою підвищення ефективності проведення його оцінки. На 

основі проведеного дослідження існуючих теорій виділено особливості та головні завдання 

«передінвестиційної» оцінки інноваційного проєкту в умовах невизначеності, яка пов'язана з 

відсутністю достовірної інформації про вибір пріоритетних напрямків і способів практичного 

використання інновації та специфічних умов її впровадження.  

Досліджено багатоаспектність ефектів інноваційної діяльності, що зумовило доцільність 

систематизації видів ефекту від впровадження інноваційної технології з урахуванням особли-

востей діяльності гірничодобувного підприємства. Встановлено, що основними для гірничо-

добувних підприємств, з огляду на технологічні особливості, є науково-технічний, ресурсний, 

економічний, маркетинговий, соціальний та екологічний ефекти. Розроблено інтегральну сис-

тему показників оцінки ефективності інноваційного проєкту на стадії його впровадження та 

запропоновано алгоритм визначення сумарного ефекту від його реалізації. 

Новизна отриманих результатів полягає у тому, що запропонована система критеріїв та 

показників оцінювання ефективності впровадження інноваційних  розробок  дозволяє вико-

ристовувати сукупність індикаторів, що враховують інтереси суб’єктів інноваційного процесу 

задля отримання кінцевого результату з метою вдосконалення механізму впровадження інно-

ваційних розробок та коригування управління впровадженням інновацій. 

Практична значущість. Результати дослідження дозволяють врахувати інтереси учас-

ників інноваційного процесу на етапі оцінки ефективності впровадження інноваційного про-

єкту з метою вибору стратегічної альтернативи його успішного впровадження. 

Ключові слова: інноваційний проєкт, інноваційна технологія, комерціалізація іннова-

цій, критерій ефективності. 

 

Постановка проблеми. У сучасних  

ринкових умовах підвищуються вимоги до 

економічних вимірів і економічних обґрун-

тувань прийняття рішень стосовно іннова-

ційних технологій та проєктів. Фінансування 

таких проєктів відбувається, як правило,      

після різносторонньої оцінки кожного з мож-

ливих варіантів розвитку. У цих умовах пріо-

ритетною стає інноваційна діяльність спря-

мована на  забезпечення  конкурентоспро-

можності продукції та ефективності бізнес-

процесів. Складність та тривалість іннова-

ційного процесу на фоні впливу дестабілізу-

ючих чинників обумовлюють значні труд-

нощі щодо вибору та впровадження іннова-

цій. Це зумовлює необхідність виваженої, 

гнучкої та комплексної оцінки ефективності 

інноваційної діяльності як основи прийняття 

об’єктивних управлінських рішень. 
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Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Інновація є каталізатором економіч-

ного зростання в сучасних умовах ведення 

бізнесу. Питання ролі інновацій у діяльності 

підприємства, дослідження проблем іннова-

ційного розвитку економіки зайняли одне з 

провідних місць у дослідженнях вітчизняних 

та зарубіжних учених. В  науковій та мето-

дичній літературі питання  визначення ефек-

тивності інноваційних проєктів досліджують 

вчені Геєць В. М.[1], Краус Н. М. [7], Пиряєв 

А.[2], Скалюк Р. В., Данієль М. [5,] Базаз Ш. 

[5], Хаяді М. [5]. Питанням оцінки ефектив-

ності впровадження інновацій присвячено 

багато досліджень учених: Бібарцова К. [3], 

Блауг М. [6], Микитюка В. П. [4], Плахотник 

О. О. [9]. 

У зазначених наукових доробках для 

оцінки ефективності впровадження іннова-

цій пропонується застосовувати сумарний та 

середньорічний прибуток, який одержують в 

результаті реалізації проєкту, рентабельність 

інвестицій та період окупності інвестицій 

(строк повернення інвестиційних коштів) та 

інші суто фінансові показники. Проте такий 

підхід є не зовсім доречним для гірничодо-

бувних підприємств, оскільки від впровад-

ження інновацій виникають інші види ефекту 

(екологічний, соціальний, науково-техніч-

ний та інші). Тому доцільно надати подаль-

ший розвиток існуючим підходам до оцінки 

ефективності інноваційних проєктів з ураху-

ванням особливостей функціонування гірни-

чодобувних підприємств, що й обумовлює 

мету даного дослідження. 

Формулювання мети статті. Метою 

даного дослідження є розробка інтегральної  

системи показників оцінки інноваційного 

проєкту на стадії його впровадження. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Для уточнення категоріального апа-

рату дослідження, варто зазначити, що відпо-

відно до сучасної методології, визначення 

економічної ефективності різних заходів 

треба здійснювати в межах проєктного ана-

лізу, тобто для оцінки економічних результа-

тів інноваційної діяльності підприємства не-

обхідно аналізувати відповідні інноваційні 

проєкти. Тому впровадження інноваційних 

технологій може бути як окремим інновацій-

ним проєктом, так і частиною інноваційного 

проєкту, який об’єднує декілька інновацій-

них технологій. Таким чином, в контексті на-

шого дослідження будемо вважати, що тех-

нологія є дещо більш вузьким поняттям, ніж 

проєкт, та/або тотожним.  

Інноваційна діяльність відрізняється 

високим ступенем невизначеності результа-

тів, що ускладнює оцінку її ефективності. 

Визначення ефективності інновацій – невід'-

ємна частина розробки і впровадження інно-

ваційних технологій. Інновації мають спри-

яти більш повному задоволенню потреб, під-

вищенню конкурентоспроможності підпри-

ємства (родовища) за показниками якості 

продукції та ефективності виробництва, ор-

ганізації та управління виробництвом на су-

часному рівні, охорони навколишнього сере-

довища та забезпечення комфортних умов 

праці. 

Особливості оцінки ефективності інно-

вацій обумовлені низкою причин. До основ-

них з них належать такі [1–3]: 

– інноваційні проєкти характеризу-

ються більш широким колом учасників в по-

рівнянні з інвестиційними; 

– інноваційні проєкти характеризу-

ються більш високим ступенем невизначено-

сті; 

– інноваційні проєкти характеризу-

ються довгим терміном окупності (відкла-

дення результатів у часі); 

– в загальному обсязі одноразових ви-

трат на реалізацію інноваційних проєктів 

значну частину складають витрати на нау-

кові дослідження і розробки; 

– існує необхідність узгодження інте-

ресів розробників і користувачів інновації; 

– для  інноваційних проєктів  харак-те-

рна багатокритеріальність оцінки ефективно-

сті, а також значне використання якісних оці-

нок, особливо на науковій  та  дослідни-цькій 

стадії інноваційного процесу. 

Внаслідок зазначених особливостей 

інноваційних проєктів і різноманіття їх ви-

дів, стає неможливим використання будь-

якої універсальної системи критеріїв для   

оцінки ефективності інноваційних проєктів, 

а також з метою підвищення ефективності 

проведення оцінки інноваційного проєкту 

доцільним є виділити та дослідити його ок-

ремі стадії. 

MANAGEMENT______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2020, №4102_________________________________________



При оцінці ефективності інноваційних 

проєктів рекомендується дотримуватися на-

ступних основних принципів (або пунктів), 

пов'язаних з інвестиційними проєктами, які 

ми можемо застосувати до інновацій, врахо-

вуючи їх особливості [2, 4]: 

– проєкт розглядається протягом 

усього його життя (від ідеї до завершення 

проєкту, тобто того, як проєкт почне прино-

сити прибуток); 

– оцінка повинна проводитися в кілька 

етапів, тобто на різних етапах ефективності 

проєкту; 

– беручи до уваги участь усіх зацікав-

лених сторін проєкту, інтереси якого не     

завжди збігаються; 

– облік всіх впливів проєкту: зовніш-

ній внутрішні ефекти; 

– порівняння «з проєктом» і «без про-

єкту» (принцип «з – без»). Сенс цього прин-

ципу полягає в наступному: «Рух грошових 

коштів одно грошового потоку підприємства 

з проєктом за вирахуванням потоку підпри-

ємства без проєкту» [1]. 

Як було зазначено вище, для підви-

щення ефективності проведення оцінки інно-

ваційного проєкту доцільним є виділити його 

окремі стадії. Зазначимо, що підходи вчених 

до визначення стадій життєвого циклу інно-

вацій є досить різними [2–5]. Узагальнивши 

існуючі підходи, пропонуємо виділяти такі 

фази, стадії та етапи інноваційного проєкту 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Фази, стадії та етапи інноваційного проєкту 
 

Фаза інновації Стадія інновації Етап інновації 

Створення інновації Наукова Фундаментальні дослідження 

Пошукові дослідження 

Дослідна Прикладні дослідження 

Розробницька Проєктування 

Освоєння виробництва Дослідне виробництво 

Комерціалізація 

інновації 

Впровадження інновації Вихід на ринок 

Дифузія інновації Промислове (серійне) виробництво 

Джерело: розроблено автором на основі аналізу [3-5] 

 

Виокремлення таких фаз інновацій пе-

редбачає також і певні особливості в прове-

денні оцінки їх ефективності. Так, напри-

клад, на фазі створення інновацій, доцільно 

провести передінвестиційний аналіз іннова-

ційної технології [3]. 

Зазначимо, що найбільш гостра про-

блема «передінвестиційної» оцінки іннова-

ційного проєкту – це, безумовно, невизначе-

ність, пов'язана з відсутністю достовірної ін-

формації про вибір пріоритетних напрямків і 

способів практичного використання іннова-

ції і специфічних умов її впровадження. Від-

повідно, головними завданнями «передінвес-

тиційної» оцінки, що визначають етапи її 

проведення, можна вважати такі [6–8]: 

– аналіз перспектив використання інно-

вації на основі аналізу  її  відповідності віт-

чизняному і світовому рівню, бенчмаркінг 

конкуруючих (альтернативних) технологій; 

– визначення комплексу ефектоутворю-

ючих чинників економічних, соціальних, 

екологічних; 

– виявлення основних ефектоутворюю-

чих факторів; 

– проведення розрахунків і інтерпрета-

ція результатів. 

Ефект інноваційної діяльності є багато-

аспектним. Складові ефекту від реалізації 

інновацій є різноякісними, але взаємопов'яза-

ними. Вони характеризують результат інно-

ваційного процесу, але тільки за притаман-

ними їм критеріями і показниками. Дуже    

часто немає можливості їх точної кількісної 

оцінки. У зв'язку з істотною відмінністю ці-

льових критеріїв окремих стадій і етапів 

інноваційного процесу виникають труднощі 

при розрахунку інтегрального ефекту від 

інновації. 

У сучасній економічній літературі зу-

стрічаються різні точки зору щодо видів   

ефектів від інноваційної діяльності. Зокрема, 
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у дослідженні [6] розглядаються три види 

ефектів: економічний, науково-технічний, 

соціальний. У роботі [7] враховується п’ять 

видів ефектів інноваційної діяльності: нау-

ково-технічний, економічний, ресурсний, со-

ціальний та екологічний. Автори [8] пропо-

нують враховувати шість видів ефектів: еко-

номічний, науково-технічний, фінансовий, 

ресурсний, соціальний та  екологічний,  ос-

кільки на їх думку результати інноваційної 

діяльності можуть бути як якісними, так і    

кількісними, виражатися у натуральному, 

трудовому та вартісному вимірах. Будь-який 

результат інновацій у вартісному виразі уза-

гальнюється економічним ефектом. Нау-

ково-технічні, соціальні, екологічні та інші 

результати, що не можуть бути оцінені у     

вартісному виразі, не поглинаються  еконо-

мічним ефектом й існують самостійно.  

Так, серед видів ефектів в залежності 

від результатів і витрат від впровадження 

інноваційних технологій, виділяють  еконо-

мічний, науково-технічний, ресурсний, соці-

альний, екологічний, маркетинговий, органі-

заційно-управлінський (табл. 2). 

Таблиця 2 

Види ефекту від впровадження інноваційної технології 

Вид ефекту Фактори, показники 

Економічний Показники враховують у вартісному вираженні усі 

види результатів і витрат, обумовлених реалізацією 

інновацій 

Науково-технічний Новизна, простота, корисність 

Ресурсний Показники відображають вплив інновації на обсяг виробництва і спо-

живання того чи іншого виду ресурсу 

Соціальний Характеризується насамперед підвищенням рівня життя населення, 

розвитком інфраструктури середовища проживання населення,         

якістю кадрового забезпечення та підвищенням привабливості інвес-

тиційного клімату на рівнях регіонів, галузей діяльності та ін. 

Екологічний Проявляється через поліпшення екологічної ситуації, зменшення ви-

кидів та виробничих відходів в атмосферу, зменшення енергоємності 

виробництва та зносу обладнання Показники враховують вплив інно-

вацій на навколишнє середовище 

Маркетинговий Проявляється в забезпеченні конкурентоспроможності інноваційної 

розробки та збільшенні кількості лояльних та потенційних спожива-

чів з метою найбільш повного задоволення потреб, що існують на    

ринку 

Організаційно-

управлінський 

Характеризується результатами роботи інформаційного та мотивацій-

ного забезпечення процесу впровадження інноваційних розробок, а 

також позитивними показниками реалізації функцій планування та 

прогнозування, реалізації й контролю 

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу [6–8] 

 

Однак основними для гірничодобувних 

підприємств, з огляду на технологічні особ-

ливості, є науково-технічний, ресурсний, 

економічний, маркетинговий, соціальний та 

екологічний ефекти. Розглянемо кожний з 

видів ефекту та його змістовне наповнення 

більш детально. 

1. Науково-технічний ефект відобража-

ється в ефективності прийнятих технічних рі-

шень, які відповідають технологічним вимо-

гам інноваційного розвитку країни та сприя-

ють її подальшому ефективному економіч-

ному й інноваційному розвитку; у рівні та 

масштабах новизни проєкту інноваційного 

розвитку гірничодобувного підприємства, 

його складових частин, а також на яких осно-

вах він сформовано (ґрунтується на інтелек-

туальному продукті чи на захищеній патен-

тами інтелектуальній власності); в перспек-

тивності технологій, технічних засобів й по-

слуг, які закладені в проєкт інноваційного  

розвитку гірничодобувного підприємства;  
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2. Економічний ефект, який охоплює 

систему показників, які відображають відно-

шення результатів і витрат кожного учасника 

інновації, результативність економічної ді-

яльності, реалізації економічних заходів, що 

характеризується відношенням отриманого 

економічного ефекту (результату) до витрат 

ресурсів, які зумовили отримання цього ре-

зультату.  

3. Ресурсний ефект, який визначає 

вплив інноваційних технологій на обсяги 

споживанні певного ресурсу і подолання 

проблем його обмеженості або великої  вар-

тістю. Ресурсний ефект від впровадження 

інноваційного проєкту на гірничодобувному 

підприємства полягає у зміні обсягів матері-

альних, технічних, інвестиційних, трудових, 

енергозберігаючих ресурсів. Тобто ресурс-

ний ефект засновано на розробці та впровад-

женні нових ресурсозберігаючих техноло-

гіях. Даний ефект може бути визначено, на-

приклад, зростанням продуктивності праці, 

зростанням фондовіддачі, зменшенням собі-

вартості послуг (продукції, товарів) тощо. 

4. Соціально ефект, який полягає у ви-

значені внеску інновацій у поліпшення життя 

працівників конкретного підприємства, роз-

глядається як результативність соціальної ді-

яльності, що відображає відповідність соці-

ального ефекту і витрат цілям і соціальним 

інтересам суспільства. 

5. Екологічний ефект враховує вплив 

інновацій на вирішення проблем охорони  

довкілля. Особливого значення це набуває 

під час реалізації інноваційних проєктів, які 

змінюють рівень економічної безпеки нашої 

країни. 

6. Маркетинговий ефект, який полягає 

у тому, на який ринок  (зовнішній  чи  внут-

рішній) та на який сегмент споживачів розра-

ховані нові технології. 

Варто зазначити, що ефекти впровад-

ження інноваційних проєктів взаємозв’язані 

між собою. Безпосередньо економічна ефек-

тивність процесу впровадження інновацій-

них проєктів пов’язана із соціальним та еко-

логічним ефектами [9]. У свою чергу, еколо-

гічний ефект визначається як наслідок нау-

ково-технічного прогресу і характеризується 

прямим впливом на економічний ефект упро-

вадження інноваційних технологій. 

З метою оцінювання ефективності 

впровадження інноваційних проєктів визна-

чено ефекти та розроблено систему показни-

ків ефективності (рис. 1). 

Наявність різнопланових видів ефекту 

обумовлює необхідність формування підхо-

дів щодо визначення кожного з видів ефекту 

у однопланових одиницях виміру, що на-

дасть змогу визначити сумарний ефект. Су-

марний ефект від реалізації інноваційного 

проєкту є дуже важливим з точки  зору  по-

дальшого інноваційного розвитку цього під-

приємства. На нашу думку, доцільним є ви-

значення кількісного значення сумарного 

ефекту від реалізації інноваційного проєкту 

(∑Е) за допомогою інтегральних показників 

його складових. 

У загальному вигляді сумарний ефект 

від впровадження інноваційної технології на 

підприємстві має такий вигляд:  

              ∑𝐸 = ∑ 𝐼𝛱𝐸𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝐵𝐼𝛱𝑖
                          (1) 

де 𝐼𝛱𝐸𝑖
– інтегральний показник і-ої 

складової сумарного ефекту; 

𝐵𝐼𝛱𝑖
 – ступінь впливу і-ої складової на 

сумарний ефект від впровадження техноло-

гії; 

п – кількість складових сумарного    

ефекту. 

Сумарний ефект від реалізації іннова-

ційної технології знаходиться у межах від 0 

до 1. Чим ближче сумарний ефект наближено 

до 1, тим більш ефективним є інноваційна  

технологія. 

Кількісне вираження кожної складової 

сумарного ефекту від впровадження техно-

логії може бути розраховано за допомогою 

інтегрального показника кожної складової, 

який має наступний вигляд: 

                     𝐼𝛱𝐸𝑖
= ∑ 𝐼𝑗𝑖 ×

𝑚𝑖

𝑗=1

𝐵𝑗𝑖                    (2) 

де 𝐼𝑗𝑖 – індекс приросту j-го показника 

і-ої складової сумарного ефекту; 

𝐵𝑗𝑖 – ступінь впливу j-го показника на і-

у складову сумарного ефекту (розрахову-

ється за допомогою методу експертних оці-

нок); 

𝑚𝑖 – кількість показників, які характе-

ризують і-ту складову сумарного ефекту. 
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Рис. 1. Інтегральна система показників оцінки ефективності інноваційного проєкту на стадії 

його впровадження 

Джерело: розроблено автором  
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Індекс приросту j-го показника розра-

ховується: 1) якщо поліпшення показника 

пов’язано із зростанням кількісного зна-

чення, то формула приросту j-го показника і-

ої складової сумарного ефекту має наступну 

формулу: 

                        𝐼′𝑗𝑖 =
П𝑗інновац

П𝑗
                         (3) 

де П𝑗інновац – досягнутий рівень j-го по-

казника в результаті впровадження іннова-

ційного проєкту; 

П𝑗  – рівень j-го показника до впровад-

ження інноваційного проєкту; 

2) якщо поліпшення показника 

пов’язано зі зменшенням кількісного зна-

чення, то формула приросту j-го показника 

має таку формулу: 

                           𝐼′′𝑗𝑖 =
П𝑗

П𝑗інновац
                     (4) 

Ступінь впливу j-го показника на і-у 

складову сумарного ефекту від впровад-

ження інноваційної технології розрахову-

ється за допомогою методу експертних оці-

нок. Згідно методу експертних оцінок, для 

визначення вагомих значень вибирається ряд 

експертів – спеціалістів в даній сфері діяль-

ності, які, керуючись досвідом та знаннями, 

здійснюють ранжування показників. При ви-

користанні методу експертних оцінок постає 

важливе питання – оцінка ступеня узгодже-

ності думок експертів, для здійснення якої по 

всім показникам використовується множин-

ний коефіцієнт рангової кореляції (коефіці-

єнт конкордації) [10]: 

                       𝜔 =
12𝑆

𝑚2(𝑛3 − 𝑛)
                        (5) 

де m – кількість факторів; 

n – число одиниць спостереження; 

S – відхилення суми по факторам квад-

рата сумарних рангів за усіма сукупностями 

від середнього квадрата рангів за всіма фак-

торами та сукупностями, яке визначається за 

формулою: 

    𝑆 = ∑(∑ 𝑅𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

) −
(∑ ∑ 𝑅𝑖𝑗) 𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

2

𝑛
        (6) 

де Rij – ранг за кожним і-м фактором у 

j-й одиниці сукупності. 

Отримані результати порівнюються із 

нормативними значеннями, що дозволяє зро-

бити висновок про загальну ефективність 

інноваційної технології, яка надає змогу гір-

ничодобувному підприємству, з одного боку, 

отримати конкурентні переваги (покращити 

конкурентну ситуацію на ринку свого проду-

кту та фінансовий стан, якісно підвищити ви-

робничий та кадровий потенціал тощо), а з 

іншого – позитивно вплинути на розвиток  

суспільства шляхом впровадження новітніх    

технологій, які сприятимуть підвищенню  

ефективності  виробництва, прискоренню   

бізнес-процесів, підвищення життєвих зруч-

ностей та якості життя суспільства [10]. 

Висновки. Таким чином, результати 

оцінювання ефективності впровадження 

інноваційних технологій у розрізі зазначених 

ефектів дозволяють розробляти ефективні 

управлінські заходи. Комплекс таких заходів 

відрізняється залежно від показників кож-

ного ефекту. Таким чином, управління впро-

вадженням інноваційних технологій повинно 

бути спрямоване на ефективне впровадження 

інновацій на промисловий ринок та передба-

чати вплив негативних чинників. Найбільш 

складним у такому процесі є оперативне ви-

явлення підприємством проблем, які виника-

ють на кожному етапі впровадження іннова-

цій. Тому реалізація інноваційного процесу 

неможлива без використання сформованої 

інтегральної системи критеріїв та показників 

оцінювання ефективності впровадження 

інноваційних технологій. Оперативне управ-

ління має бути побудовано таким чином, щоб 

можна було відстежити та своєчасно усунути 

негативні тенденції, ризики впровадження 

інноваційних технології. 

Запропонована система критеріїв та по-

казників оцінювання ефективності впровад-

ження інноваційних розробок дозволяє вико-

ристовувати сукупність показників, що вра-

ховують інтереси суб’єктів інноваційного 

процесу, для отримання кінцевого резуль-

тату з метою вдосконалення механізму впро-

вадження інноваційних розробок та коригу-

вання управління впровадженням інновацій 

на ринку. Система забезпечує максимальне 

врахування особливостей об’єкта управ-

ління, оскільки передбачає врахування інте-

ресів учасників інноваційного процесу, на 

основі яких можна проводити декомпозицію, 

змінюючи показники залежно від впливу ма-

ркетингового середовища з метою вибору 

стратегічної альтернативи успішного впрова-

дження інноваційних розробок. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ        

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА НА СТАДИИ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ 

Д. С. Букреева, к. э. н., доцент, НТУ «Днепровская политехника»  

 

Методология исследования. Для решения поставленных в работе задач были использо-

ваны методы: критического анализа, обобщения, систематизации, анализа и синтеза – для 

определения фаз, стадий и этапов инновационного проекта, а также видов эффекта от его внед-

рения; эконометрического моделирования – для расчета суммарного эффекта от внедрения 

инновационного проекта. 

Результаты исследования. В статье доказана необходимость определения фазы, стадии 

и этапа инновационного проекта с целью повышения эффективности проведения его оценки. 

На основе проведенного исследования существующих теорий сформулированы особенности 

и главные задачи «прединвестиционной» оценки инновационного проекта в условиях неопре-

деленности, связанной с отсутствием достоверной информации о выборе приоритетных 
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направлений и способов практического использования инновации и специфических условий 

ее применения. Исследована многоаспектность эффектов инновационной деятельности, что 

обусловило целесообразность систематизации видов эффектов от внедрения инновационной 

технологии с учетом особенностей деятельности горнодобывающего предприятия. Установ-

лено, что основными для горнодобывающих предприятий, учитывая технологические особен-

ности, является научно-технический, ресурсный, экономический, маркетинговый, социальный 

и экологический эффекты. Разработана интегральная система показателей оценки эффектив-

ности инновационного проекта на стадии его внедрения и предложен алгоритм определения 

суммарного эффекта от его реализации. 

Новизна полученных результатов заключается в том, что предложенная система крите-

риев и показателей оценки эффективности внедрения инновационных разработок позволяет 

использовать совокупность индикаторов, учитывающих интересы субъектов инновационного 

процесса для получения конечного результата с целью совершенствования механизма внедре-

ния инновационных разработок и корректировки управления внедрением инноваций. 

Практическая значимость. Результаты исследования позволяют учесть  возможность 

учета интересов участников инновационного процесса на этапе оценки эффективности внед-

рения инновационного проекту с целью выбора стратегической альтернативы его успешного 

внедрения. 

Ключевые слова: инновационный проект, инновационная технология, коммерциализа-

ция инноваций, критерий эффективности. 

 

INTEGRAL SYSTEM OF INDICATORS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS  

OF AN INNOVATIVE PROJECT AT THE IMPLEMENTATION STAGE 

D. S. Bukreieva, Ph. D (Econ.), Senior Lecturer, Dnipro University of Technology. 

 

Methods. The following methods were used: critical analysis, generalization, systematization 

and synthesis – to determine the phase and stages of an innovative project, as well as the types of 

effect from its implementation; econometric modeling – to calculate the total effect of the implemen-

tation of an innovative project. 

Results. There is proved the need to determine the phase and stage of an innovative project in 

order to increase the efficiency of its assessment. Based on the study of existing theories, there have 

been formulated the features and main tasks of the «pre-investment» assessment of an innovative 

project in conditions of uncertainty associated with the lack of reliable information on the choice of 

priority areas and methods of practical use of innovation and specific conditions for its application. 

There is investigated the multidimensionality of innovative activity effects, which determined the 

advisability of systematizing the types of effect from the introduction of innovative technology, tak-

ing into account the specifics of the mining enterprise. It has been established that, taking into account 

technological features, scientific and technical, resource, economic, marketing, social and environ-

mental effects are the main ones for mining enterprises. A system of indicators for assessing the 

effectiveness of the implementation of an innovative project has been developed and an algorithm for 

determining the total effect of its implementation has been proposed. 

Novelty of the results is the proposed system of criteria and indicators for assessing the effec-

tiveness of the implementation of innovative developments allows using a set of indicators that take 

into account the interests of the subjects of the innovation process to obtain the final result in order 

to improve the mechanism for introducing innovative developments and adjusting the management 

of innovation implementation in the market. 

Practical value of the findings is the possibility of taking into account the interests of the par-

ticipants in the innovation process at the stage of assessing the effectiveness of innovative project 

implementation in order to select a strategic alternative for its successful implementation. 

Keywords: innovative project, innovative technology, commercialization of innovations, effi-

ciency criterion. 
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВНО- 

ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Л. Р. Криничко, к. мед. н., здобувач, Державний університет «Житомирська політехніка»,   

krynychkoliliia@gmail.com, orcid.org/0000-0002-2067-9925, 

Ф. Р. Криничко, здобувач, Державний університет «Житомирська політехніка»,  

felikskrinicko@gmail.com, orcid.org/0000-0003-2378-3418, 

С. М. Петрик, аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, 

petryk_sergii1@ukr.net, orcid.org/0000-0001-9942-1937  

 

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

оретичного узагальнення, наукової абстракції та системного аналізу – при дослідженні етапів 

формування проєктів державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я;  порівняль-

ного аналізу – при проведенні кількісного аналізу опорних закладів охорони здоров’я в Укра-

їні до 2023 р. за десятьма  регіонами країни. 

Результати. Визначено, що роль держави та органів державного управління за  кожним 

етапом формування проєктів державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я від-

різняється як за змістом, так і за безпосередньою участю в реалізації проєкту державно-при-

ватного партнерства. Характеристика місця держави в реалізації різних форм проєктів пред-

ставлена в контексті різних форм реалізації проєктів (концесія, спільна діяльність та оренда) 

за наступними змістовними складовими: загальна характеристика, постачальник ресурсу, тру-

дова участь, участь в управлінні, розрахунки, контроль, результати. 

Новизна. У результаті дослідження дістали подальший розвиток нові механізми реалі-

зації державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я,  які охоплюють ідентифі-

кацію напрямів реалізації державно-приватного партнерства, визначення зацікавлених 

сторін в реалізації проєкту державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я, 

ідентифікацію властивостей етапів формування та реалізації проєктів.  

Практична значущість. У результаті запровадження основних напрямів реалізації дер-

жавно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я має підвищитися ефективність  ви-

користання цілісних майнових комплексів тих закладів охорони здоров’я, що втратили  дер-

жавну підтримку. 

Ключові слова: еволюція, проєкт, державно-приватне партнерство, сфера охорони 

здоров’я, державна політика, механізм реалізації проєкту. 

 

Постановка проблеми. Механізм 

державного управління процесами реаліза-

ції державно-приватного партнерства в 

сфері охорони здоров’я матиме ефектив-

ність лише за умови існування чіткого те-

оретичного та практико-орієнтованого ал-

горитму. Для визначення напрямів удоско-

налення механізмів  реалізації  державно-

приватного партнерства в сфері охорони 

здоров’я є потреба в обґрунтуванні власти-

востей усіх етапів  та порядку взаємодії  

між учасниками партнерства. Зокрема сьо-

годні вкрай важливим є обґрунтування 

ролі держави як партнера для приватного 

сектору. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Питання  розвитку  державно-при-

ватного партнерства в різних  сферах сус-

пільних послуг піднімалися наступними 

вченими: Антонюк С. А., Курділь Н. В.,   

Кузнецов І. В., Панова Т. В., Степанова О. В. 

та інші [1–4; 8].  
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Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є дослідження етапів  форму-

вання та реалізації проектів державно-при-

ватного партнерства в сфері охорони здо-

ров’я. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Положення розвитку нових 

механізмів реалізації державно-приват-

ного партнерства в сфері охорони здо-

ров’я має ґрунтуватися на наступних по-

ложення: 1. Ідентифікація напрямів реалі-

зації державно-приватного партнерства в 

сфері охорони здоров’я; 2. Визначення за-

цікавлених сторін в реалізації проєкту 

державно-приватного партнерства в сфері 

охорони здоров’я; 3. Ідентифікація влас-

тивостей етапів формування та реалізації 

проєктів  державно-приватного  партнер-

ства. Розглянемо особливості зазначених 

положень.  

1. Ідентифікація напрямів реалізації 

державно-приватного партнерства в сфері 

охорони здоров’я. В. даному контексті в 

першу чергу необхідно визначити потен-

ційні   напрями  реалізації проектів  дер-

жавно-приватного партнерства в сфері 

охорони здоров’я. Такі проєкти можуть 

бути реалізовані в сфері: 

– передачі цілісних майнових ком-

плексів (наприклад, лікарень, клініки, ам-

булаторій) в концесію з метою їх модерні-

зації та реалізація якісніших послуг в 

сфері охорони здоров’я;  

– реалізація науково-дослідних ро-

біт медичного напряму в стратегічно важ-

ливих сфер забезпечення охорони здо-

ров’я (наприклад, трансплантація, онко-

логія, вірусологія та інше);  

– передача в оренду цілісний майно-

вих комплексів в сфері охорони здоров’я 

приватним закладам охорони здоров’я, 

які будуть реалізовувати відповідні пос-

луги [5]. 

Особливо гостро зазначене питання 

стоїть в умовах політики щодо визна-

чення опорних закладів охорони здоров’я 

та    формування госпітальних округів. Зо-

крема, відповідно до розпорядження кабі-

нету міністрів України від 15 січня 2020 р. 

в Україні лише 212 опорних закладів охо-

рони здоров’я отримають державне фі-

нансування (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Кількісний аналіз опорних закладів охорони здоров’я в Україні до  2023 р. за 

регіонами 

Область Кіль-

кість 

Питома 

вага 

Область Кіль-

кість 

Питома 

вага 

1. Вінницька  10 4,7 14. Одеська  13 6,1 

2. Волинська 7 3,3 15. Полтавська 8 3,8 

3. Дніпровська  15 7,1 16. Рівненська 7 3,3 

4. Донецька  11 5,2 17. Сумська  7 3,3 

5. Житомирська 7 3,3 18. Тернопільська 6 2,8 

6. Закарпатська 8 3,8 19. Харківська  15 7,1 

7. Запорізька 9 4,2 20. Херсонська 8 3,8 

8. Івано-Франківська 9 4,2 21. Хмельницька  10 4,7 

9. Київська 13 6,1 22. Черкаська 8 3,8 

10. Кропивницька 7 3,3 23. Чернівецька 5 2,4 

11. Луганська 5 2,4 24. Чернігівська 9 4,2 

12. Львівська 9 4,2 Разом  100 

13. Миколаївська 6 2,8 

 
Таким чином, серед 212 опорних за-

кладів охорони найбільша кількість припа-

дає на Дніпровську та Харківську області 

– по 15 закладів охорони здоров’я, що ста-

новить 7,1 % від загальної кількості. По 13 

закладів охорони здоров’я припадає на 

Одеську та Київську області, що становить 

6,1 %. По 4,7 % від загальної кількості за-

тверджених опорних закладів (10) припа-

дає на Вінницьку та Хмельницьку області. 

За іншими областями ситуація наступна: 

1) по 9 опорних закладів затвердженого  
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для Запорізької, Івано-Франківської, Чер-

нігівської, Львівської областей; 2) по 8 для 

Полтавської, Закарпатської, Черкаської, 

Херсонської; 3) по 7 для Волинської, Рів-

ненської, Сумської, Житомирської,  Кро-

пивницької; 4) по 6 для Тернопільської та 

Миколаївської; 5) по 5 для Луганської та 

Чернівецької. Відповідно до зазначеного 

розпорядження в Україні значно скороти-

лася кількість закладів охорони здоров’я із 

державним фінансуванням. А це в свою 

чергу вказує, що значна кількість районів 

в областях залишилися без належної  ме-

дичної допомоги. Значна кількість ціліс-

них майнових комплексів в сфері охорони 

здоров’я не зможуть належно обслуговува-

тися без державного фінансування, а отже 

найбільш ефективним способом  їх ефек-

тивного використання та належного та  

якісного процесу реалізації медичної пос-

луги є передача в державно-приватне    

партнерство.  

Таким чином, основними напря-

мами реалізації державно-приватного   

партнерства в сфері охорони здоров’я має 

стати підвищення використання цілісний 

майнових комплексів закладів охорони 

здоров’я, що втратили державну підтрим-

ку, а відповідно певні  територіальні  об-

ладнання залишилися без якісного медич-

ного обслуговування. Важливим напрямом 

реалізації проектів в сфері охорони здо-

ров’я є реалізація проєктів  в сфері  роз-

робки та впровадження інновацій в  ліку-

вальну справу, що не можливо здійснити 

без залучення фінансового капіталу  при-

ватного сектору. Кожен напрямок передба-

чає потребу в реалізації державно-приват-

ного партнерства за різними його фор-

мами: оренда, управління майном, конце-

сія, спільна діяльність. 

2. Визначення зацікавлених сторін в 

реалізації проекту державно-приватного 

партнерства в сфері охорони здоров’я. В 

реалізації проектів державно-приватного 

партнерства в сфері охорони здоров’я на-

ступні учасники суспільних відносин:  

– користувачі медичних послуг. Ко-

ристувачі медичних послуг зацікавленні в 

якісному продукту, адже від цього зале-

жить їх здоров’я та здоров’я нації в цілому. 

Якість послуги залежить від таких факто-

рів як: матеріально-технічне забезпечення 

(діагностика, лікування та інше), кадровий 

потенціал, використання інноваційних ме-

тодик та технологій, умови лікування та 

інше. Усе це вимагає використання додат-

кових фінансових ресурсів, що можливе за 

умови укладання договору про державно-

приватне партнерство; 

– учасники конкурсу на участь в ре-

алізації проекту державно-приватного  

партнерства. Учасники, зацікавленні стати 

приватним партнером, а їх основний інте-

рес проявляється в отриманні державного 

майна та державної підтримки в реалізації 

послуг в сфері охорони  здоров’я. Відпо-

відно кожен учасник має  відповідати су-

купності вимог, які визначають законодав-

ством про державно-приватне  партнер-

ство. При чому зазначенні вимог, можуть 

бути як загальними, так і галузевими, що 

визначенні специфікою реалізації проєктів 

в сфері охорони здоров’я. Крім того, зва-

жаючи на специфіку проєкту державно-

приватного партнерства, що може бути ре-

алізованим в сфері охорони здоров’я, мо-

жуть встановлюватися додаткові критерії 

до учасників в конкурсі на заміщення при-

ватного партнера; 

– приватний партнер – це юридична 

або фізична особа, що виграла конкурс на 

участь в державно-приватному  партнер-

стві та отримала  відповідні  державні га-

рантії та об’єкти державного майна для ре-

алізації відповідного виду суспільних пос-

луг в сфері охорони здоров’я. Таким 

об’єктом може бути цілісний майновий 

комплекс, зокрема лікарні, що не вклю-

ченні до переліку опорних закладів охо-

рони здоров’я. Приватні партнери зацікав-

ленні в отриманні відповідних економіч-

них вигод, зокрема, позитивні фінансові 

результати від реалізації суспільної пос-

луги в сфері охорони здоров’я, підвищення 

виробничої потужності шляхом отриманні 

об’єктів державного та комунального 

майна в сфері охорони здоров’я, підви-

щення рівня кадрового потенціалу, якщо 

проєкт державно-приватного партнерства 

реалізується у формі концесії (усі кадри лі-

карні мають бути збереженні, що передба-

чено діючим  концесійним  законодав-
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ством), отриманні спільного права на інно-

ваційний медичних продукт, що отрима-

ний в результаті реалізації державно-при-

ватного партнерства та інші. Визначенні 

інтереси визначають політику приватного 

партнера, проте в то й же час зазначенні ін-

тереси та дії приватного партнера по їх до-

сягненню є обмеженими, адже держава 

встановлює сукупність регуляторних ме-

ханізмів через систему нормативно-право-

вих актів та умов договору про державно-

приватне партнерство, що реалізується за 

відповідною формою  передбаченою  зако-

нодавством (спільна діяльність, концесія,       

оренда, управління майном та інше) [6].  

- держава як регулятор суспільних 

відносин. В даному випадку держава заці-

кавлена в формуванні сукупності поло-

жень державної політики, яка дозволяє в 

повній мірі сформувати комплекс умов для 

реалізації державно-приватного  партнер-

ства в сфері охорони здоров’я; 

– держава як суб’єкт реалізації сус-

пільних послуг. Так, відповідно до дію-

чого законодавства держава реалізує пос-

луги в сфері охорони здоров’я через відпо-

відні заклади охорони здоров’я, що знахо-

дяться в державній та комунальній  влас-

ності. Відповідно зазначенні заклади, як 

носії функцій держави, мають відповідний 

інтерес  щодо   реалізації  проєктів  дер-

жавно-приватного партнерства; 

– держава як приватний партнер. 

Державно-приватне партнерство дозволяє 

передати повноваження із реалізації зазна-

чених послуг приватному партнеру, або ж 

реалізовувати їх спільно. Це дозволяє за-

лучити фінансові ресурси приватного сек-

тору для підвищення їх якості. Законом 

України Про державно-приватне партнер-

ство встановлено сутність суспільних пос-

луг, зокрема: «суспільно значущі послуги 

– послуги, спрямовані на забезпечення    

суспільних інтересів та потреб, що нада-

ються необмеженому колу користувачів 

(споживачів) та/або надання яких має за-

безпечуватися органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування або 

державними,  комунальними  підприєм-

ствами, установами, організаціями, госпо-

дарськими товариствами, 50 і більше від-

сотків акцій (часток) яких належать дер-

жаві, територіальній громаді чи Автоном-

ній Республіці Крим» [7]. Таким чином,   

різні форми реалізації проекту державно-

приватного партнерства передбачають    

різну партнерську участь держави, від по-

стачальника майна до повноцінної трудо-

вої участі в реалізації послуг в сфері охо-

рони здоров’я; 

– постачальники ресурсів. В резуль-

таті реалізації проектів державно-приват-

ного партнерства є потреба в залученні    

різних видів ресурсів, зокрема фінансових 

– банки, кредитори, страхові компанії та 

інші; матеріальних ресурсів – постачаль-

ники обладнання, транспортних засобів та 

інше. Усі зазначені стейкхолдери зацікав-

лені в отриманні відповідних економічних 

вигід, що визначається фінансовим станом 

державно-приватного партнерства або   

власне приватного партнера, на якого  по-

кладено обов’язки із реалізації проєкту. 

Таким чином, між різними учасни-

ками реалізації проєкту державно-приват-

ного партнера налагоджується сукупність 

зв’язків. Такі зв’язки направленні на задо-

волення інтересу кожного стейкхолдера. 

Основними стейкхолдерами державно-

приватного партнерства в сфері охорони 

здоров’я є: держава роль якої проявляється 

в трьох напрямах як регулятора, як реалі-

затора суспільних послуг та як приватного 

партнера; учасники конкурсу на участь в 

державно-приватному партнерстві, до 

яких висувається сукупність вимог щодо 

можливості реалізації проєкту та якісної 

послуги в сфері охорони здоров’я; приват-

ний партнер, який є повноцінним 

суб’єктом на ринку медичних послуг та 

має забезпечити якість таких послуг;  ко-

ристувачі медичних послуг та постачаль-

ники ресурсів. Так, кожен із зацікавлених 

сторін переслідує відповідний інтерес, що 

вимагає від державного управління дієвих 

механізмів їх забезпечення, та відповідний 

рівень сфери охорони здоров’я в частинні 

виконання державних функцій. 

3. Ідентифікація властивостей ета-

пів формування та реалізації проєктів дер-

жавно-приватного партнерства. Основ-

ними  етапами  реалізації   проєктів  дер-

жавно-приватного партнерства є наступні:  
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- прийняття рішення про проєкт 

державно-приватного партнерства в сфері 

охорони здоров’я. Так, відповідний орган 

державного управління, до функцій якого 

входить управління закладами охорони 

здоров’я оцінює можливості реалізації 

проекту державно-приватного партнерства 

та приймає відповідне рішення. Рішення 

про можливість реалізації  проєкту  дер-

жавно-приватного партнерства має ґрунту-

ватися та попередньому аналізі внутріш-

нього та зовнішнього середовища, що      

дозволяє виявити потребу в залученні при-

ватного сектору до реалізації відповідних 

послуг в сфері охорони здоров’я; 

– техніко-економічна  оцінка  про-

єкту державно-приватного партнерства. З 

метою оцінки потенційної ефективності 

проекту державно-приватного партнерства 

оголошується конкурс та послуги щодо 

здійснення оцінки ризиків та  загроз про-

єкту та економічних і соціальних вигід, ре-

алізація якого дозволить отримати. Зазна-

чений  суб’єкт  здійснює  техніко-еконо-

мічну оцінку проєкту та визначає його ос-

новоположні властивості, що в подаль-

шому проявляються в додаткових вимогах 

до приватних партнерів, вибору форуми 

реалізації та положенням договору за від-

повідною формою; 

– вибір форми реалізації державно-

приватного партнерства. Більш детальніше 

зазначений етап буде охарактеризований 

при вивченні їх властивостей та розробці 

моделей взаємодії учасників; 

– вибір приватного партнера. На ос-

нові техніко-економічної оцінки проєкту 

встановлюються вимоги до приватних  

партнерів та оголошується конкурс. На ос-

нові результатів конкурсу визначається пе-

реможець; 

– договірний процес. На даному 

етапі відбуваються формування умов дого-

вору про державно-приватне партнерство. 

Зокрема в залежності від форми реалізації 

проєкту державно-приватного партнерства 

визначається основна мета та завдання за 

кожним етапом реалізації проєкту, форму-

ються положення щодо строків прий-

мання-передачі ресурсів та результатів ре-

алізації договору, порядок використання 

державного та / або комунального майна, 

трудова участь кожного партнера в реалі-

зації проєкту та інші. Особлива увага при-

діляються процесам модернізації об’єктів 

державного та комунального майна за 

умови концесії як форми реалізації  про-

єкту державно-приватного партнерства з 

позиції їх впливу на якість послуги з охо-

рони здоров’я; 

– формування ресурсів для реаліза-

ції проєкту державно-приватного партнер-

ства. Так, в залежності від форми реаліза-

ції проєкту державно-приватного партнер-

ства формується ресурсний потенціал. Від-

повідно до зазначеного формується комі-

сія з представників державного та приват-

ного партнера; 

– реалізація проєкту державно-при-

ватного партнерства в сфері охорони здо-

ров’я. Кожна форма реалізація проєкту має 

свою специфіку, як визначає процес реалі-

зації. Зазначена специфіка буде представ-

лена в нижче поданих інформаційних мо-

делях формування та реалізації проєктів 

державно-приватного партнерства. В час-

тинні концесії основними етапам реаліза-

ції проєктів державно-приватного парт-

нерства є: 1) модернізація об’єкту конце-

сії, що направлена на підвищення якості 

реалізації медичної послуги; 2) власне ре-

алізація медичної послуги; 3) формування 

результатів концесійної діяльності; 4) кон-

цесійні платежі; 5) розрахунки з держав-

ним партнером. Спільна діяльність перед-

бачає об’єднання ресурсів та трудову      

участь учасників спільної діяльності для 

досягнення мети проєкту. Специфічним є 

управління спільною діяльністю, зокрема 

визначається підприємство-оператор, 

тобто один з учасників, який виконує       

функції управління спільною діяльністю. 

Спільна діяльність може передбачати реа-

лізацію проєкту як в сфері суспільних пос-

луги в сфері охорони здоров’я так і проєкт, 

що пов’язаний з розробкою певної іннова-

ційної технології, наприклад: методику лі-

кування, технологію діагностики, іннова-

ційні ліки та інше. В цілому усі бізнес про-

цеси спільної та концесійної діяльності 

можна згрупувати за наступними госпо-

дарськими процесами: придбання, вироб-

ництво, реалізації суспільної послуги в 
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сфері охорони здоров’я. Що стосується ре-

алізації проєкту державно-приватного  

партнерства у формі оренди, то в даному 

випадку усі етапи пов’язанні із експлуата-

цією державного та комунального майна 

для реалізації суспільної послуги в сфері 

охорони здоров’я; 

– контроль за виконанням проєкту з 

боку держави як регулятора та як держав-

ного партнера. Держава виконує контро-

люючу функцію через: власників об’єкту – 

органів центральної виконавчої влади або 

місцевого самоврядування; державний   

контролюючих органів (податкова служба, 

служба державного фінансового аудиту та 

інші органи); незалежний залучений 

суб’єкт, зазвичай суб’єкт аудиторської ді-

яльності. Специфічну контролюючу функ-

цію виконують обласні управління охо-

рони здоров’я та власне Міністерство охо-

рони здоров’я України. В цілому контроль 

за реалізацією проєктів здійснюється як в 

контексті використання ресурсів так і до-

сягнення цілей; 

– припинення реалізації проєкту 

державно-приватного партнерства в сфері 

охорони здоров’я. Реалізація проєкту може 

бути припинена одним із наступних шля-

хів: по-перше, по закінченню строку дого-

вору за відповідною формою реалізації 

проєкту; по-друге, достроково за умови 

досягнення мети  проєкту;  по-третє, до-

строково за умови не виконання умов 

проєкту державно-приватного  партнер-

ства; по-четверте, достроково за умови    

відсутності потреби в подальші реалізації 

проєкту в сфері охорони здоров’я; по-

п’яте, дострокове припинення реалізації 

проєкту за згодою усіх сторін; по-шосте, 

розірвання договору однією із сторін (дер-

жавним або приватним партнером); по-

сьоме, припинення реалізації проєкту че-

рез форс-мажорні обставини; по-восьме, 

припинення реалізації проєкту через не   

відповідність приватного партнера ліцен-

зійним вимогам щодо реалізації послуг в 

сфері охорони; по-дев’яте, припинення ре-

алізації проєкту через зміни в законодав-

стві; 

– приймання-передача результатів 

реалізації проекту державно-приватного 

партнерства. Результати будуть залежати 

від форми реалізації проєкту, а саме: при 

концесії – модернізований об’єкт концесії 

та концесійні діяльність, якщо є доціль-

ність реалізації суспільних послуг в сфері 

медицини, що надавалася концесіонером; 

при  спільній   діяльності – передані  ре-

сурси, розподілені ресурси, що були прид-

банні спільною діяльністю та власне ре-

зультат проекту, яким може виступати, 

інноваційний продукт в сфері охорони здо-

ров’я. 

Висновки. На основі проведеного 

дослідження визначено, що роль держави 

та органів державного управління за кож-

ним етапом відрізняється як за змістом, так 

і безпосередньою участю в реалізації  

проєкту  державно-приватного  партнер-

ства. Характеристика місця держави в реа-

лізації різних форм проєктів представлено 

в контексті різних форм реалізації проєк-

тів (концесія, спільна діяльність та оренда) 

за наступними змістовними складовими: 

загальна характеристика, постачальник ре-

сурсу, трудова участь, участь в управлінні, 

розрахунки, контроль, результати.  
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Л. Р. Криничко, к. мед. н., соискатель, Ф. Р. Криничко, соискатель,  

Государственный университет «Житомирская политехника», 

С. М. Петрик, аспирант, Межрегиональная академия управления персоналом 
 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: 

теоретического обобщения, научной абстракции и системного анализа – при исследовании 

этапов формирования проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохра-

нения, сравнительного анализа – при проведении количественного анализа  опорных  уч-

реждений здравоохранения в Украине в 2023 г. по десяти регионам страны. 

Результаты. Определено, что роль государства и органов государственного управ-

ления по каждому этапу формирования проектов государственно-частного партнерства в 

сфере здравоохранения отличается как по содержанию, так и по непосредственному       

участию в реализации проекта государственно-частного партнерства. Характеристика    

места государства в реализации различных форм проектов представлена в контексте раз-

личных форм реализации проектов (концессия, совместная деятельность и аренда) по сле-

дующим содержательным составляющим: общая характеристика, поставщик ресурса, тру-

довое участие, участие в управлении, расчеты, контроль, результаты. 

Новизна. В результате исследования получили дальнейшее развитие новые меха-

низмы реализации государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, кото-

рые охватывают идентификацию направлений реализации проектов государственно -част-

ного партнерства, определение заинтересованных сторон в реализации проекта   государ-

ственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, идентификацию свойств этапов 

формирования и реализации проектов. 

Практическая значимость. В результате внедрения основных направлений реа-

лизации государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения должна повы-

ситься эффективность использования целостных имущественных комплексов учрежде-

ний здравоохранения, которые потеряли государственную поддержку. 

Ключевые слова: эволюция, проект, государственно-частное партнерство, сфера 

здравоохранения, государственная политика, механизм реализации проекта.  
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STAGES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP PROJECTS IN THE FIELD OF HEALTHCARE 

L. R. Krynychko, Ph. D (Меd.), Applicant, F. R. Krinichko, Applicant,  

State University «Zhytomyr Polytechnic», 

S. M. Petrik, Post-graduate student, Interregional Academy of Personnel Manage-

ment 

 

Methods. The results are obtained through the use of methods: theoretical generalization, 

scientific abstraction and systematic analysis – in the study of the stages of formation of public-

private partnership projects in the field of health, comparative analysis – in quantitative analysis 

of health care institutions in Ukraine until 2023 by region. 

Results. It is determined that the role of the state and public administration bodies at each 

stage differs both in content and direct participation in the implementation of the public-private 

partnership project. Characteristics of the state’s place in the implementation of various forms of 

projects are presented in the context of various forms of project implementation (concession, 

joint activities and lease) for the following substantive components: general characteristics, re-

source supplier, labor participation, management, calculations, control, results. 

Novelty. As a result of the study, new mechanisms for the implementation of public-

private partnerships in the field of health care were further developed. 

Practical value. The main directions of the implementation of public-private partnership 

in the field of health care should be proposed to increase the use of integrated property complexes 

of health care institutions that have lost state support. 

Keywords: evolution, project, public-private partnership, health care, public policy, pro-

ject implementation mechanism. 

 

                                                                                            Надійшла до редакції 17.09.20 р. 

МЕНЕДЖМЕНТ______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2020, №4 117_________________________________________



УДК 338.484                                                                             https://doi.org/10.33271/ebdut/72.118 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ     

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ                       

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ 

 

Н. С. Приймак, д. е. н., доцент, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Баранговського, 

priymak@donnuet.edu.ua, orcid.org/0000-0002-0313-2581, 

О. А. Ніколайчук, к. е. н., доцент, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Баранговського, 

nikolaichuk@donnuet.edu.ua, orcid.org/ 0000-0002-7197-4713, 

І. В. Олініченко, к. е. н., доцент, приватний підприємець, irinaolinicenko097@gmail.com 

 

Методологія дослідження. Результати проведеного дослідження  отримані за рахунок 

застосування методів: аналізу – для оцінювання тенденцій розвитку готельно-ресторанного 

бізнесу регіону; порівняння – для визначення рівня співпадіння тенденцій розвитку сфери      

господарювання та ключових показників розвитку регіону; узагальнення – для встановлення 

ключових проблем розвитку готельно-ресторанного бізнесу регіону. 

Результати. На основі аналізу ключових показників функціонування підприємств го-

тельно-ресторанного бізнесу Дніпропетровської області за 2017–2019 роки (кількості підпри-

ємств досліджуваної галузі, їх структури за видами та масштабами діяльності, чисельності    

зайнятих трудових ресурсів, динаміки фінансових результатів діяльності та рентабельності) 

доведено, що дана сфера господарювання у регіоні знаходиться в кризовому стані та потребує 

підтримки та стимулювання свого розвитку на стратегічному рівні. 

Для забезпечення стабільності розвитку та створення сприятливих умов ефективної ор-

ганізації підприємств готельного господарства запропоновано дві групи заходів, які передба-

чають, з одного боку, активізацію менеджменту підприємств даної сфери, а  з  іншого –роз-

робку стратегічно-орієнтованих заходів пролонгованого характеру на рівні держави та регіо-

нального управління. Перша група заходів дозволить досягти ефективної організації підпри-

ємств даного бізнесу, а друга – сформувати умови функціонування готельно-ресторанного     

бізнесу на засадах конкурентоспроможності та високих стандартів обслуговування. 

Новизна. Проведене дослідження дозволило виявити регіональні особливості функціо-

нування підприємств готельно-ресторанного бізнесу, які було покладено у основу формування 

стратегічно-орієнтованих заходів розвитку готельно-ресторанного бізнесу з урахуванням ав-

тентичних потреб регіонального утворення та вимог сьогодення.  

Практична значущість. Отримані результати аналізу особливостей та результатів      

функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу Дніпропетровської області        

дозволяють визначити об’єктивний стан даної сфери господарювання регіону та використати 

їх для розробки програм розвитку та підтримки готельного господарства та ресторанного біз-

несу в постпандемійний період. 

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, організація готельного господарства, ту-

ризм, управління, регіональне управління, розвиток, стратегічні програми, ефективність. 

 

Постановка проблеми. Стрімкий роз-

виток економіки, зміни та перебудови, які   

відбуваються як у економічній системі Укра-

їни, так і у глобальному економічному прос-

торі зумовлюють необхідність перегляду 

ключових акцентів стабілізації та розвитку 

національної економіки. Україна традиційно 

відноситься  до переліку  промислово-орієн-

тованих  підприємств, але динаміка ключо-

вих показників,  які характеризують  розви-

ток країни (реальний ВВП сезонного фак-

тору)  у порівнянні  із І кварталом країни        

(у постійних цінах 2016 року) у ІІ кварталі 

2020 року зменшився на 9,9% (з урахуванням 
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2020 року і на 11,4% проти ІІ кварталу 

2019 року [1]) доводить необхідність пошуку 

нових шляхів та напрямів зростання, в першу 

чергу за рахунок ефективного використання 

всіх внутрішніх ресурсів, а також розвитку 

туризму та сфери обслуговування. 

Дніпропетровська область, яка тради-

ційно сприймається як суто-промисловий ре-

гіон, має всі потенційні можливості для роз-

витку туристичної сфери, в т. ч. і через ін-

струменти удосконалення готельного госпо-

дарства та інших місць тимчасового розмі-

щення. Розвиток зазначених напрямків діяль-

ності у сучасних умовах COVID-обмежень 

може стати, попри певні карантинні склад-

нощі, напрямом антикризової програми роз-

витку регіону за рахунок диверсифікації на-

прямів формування доходів області. Проте, 

розвиток готельного господарства на регіо-

нальному рівні потребує розв’язання цілого 

кола проблем, актуальних для всієї індустрії 

гостинності України, а саме: доведення якос-

ті готельних послуг до європейського рівня, 

забезпечення гнучкості цінової політики го-

телів, широке використання маркетингових 

технологій в ході організації збуту готельних 

послу, підвищення прибутковості готельного 

бізнесу, залучення інвестицій у галузь і т. ін. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Актуальність дослідження регіональ-

ного ринку готельних послуг та організації 

готельного господарства Дніпропетровської 

області пов’язана ще із однією проблемою – 

відсутністю системних досліджень даних 

процесів саме на рівні області. Окремі  на-

прямки та специфіку організації готельного 

господарства досліджувалися такими науко-

вцями як С. Г. Захарова [1], В. М. Зайцева [7], 

О. Д. Король [8], І. В. Лєбєдєв  [9] та ін. 

Проте, надзвичайний динамізм зовнішнього 

середовища, непередбачувані сценарії  роз-

витку економічних систем та конкурентних 

умов господарювання забезпечують пос-

тійну актуальність подальших досліджень 

даного напрямку. 

Формулювання мети статті. Метою 

даного дослідження виступає вивчення спе-

цифіки організації готельного господарства 

Дніпропетровської області та визначення на-

прямів ефективного її розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. «Україна має дуже сприятливі умови 

і багаті рекреаційні ресурси для розвитку ту-

ристичного бізнесу, але законодавча база та 

несприятлива ситуація у країні зупиняють 

процес розвитку готельно-ресторанної індус-

трії. Тобто для вирішення питання розвитку 

готельно-ресторанного бізнесу необхідно 

стабілізувати надзвичайне положення в кра-

їні, налагодити економіко-політичну ситуа-

цію в країні та оновити і покращити законо-

давчу базу управління  туристичної  діяль-

ності, що дасть можливість для підвищення 

ефективності ведення готельно-ресторан-

ного бізнесу та залучення закордонних та    

вітчизняних інвестицій» [1, c.52]. Цілком по-

годжуючись із зазначеним, додатково варто 

застосовувати  важелі  стимулювання  роз-

витку готельно-ресторанного бізнесу у регіо-

нах, де туристичний бізнес не є профільним, 

традиційно-розвинутим, що дозволить забез-

печити не тільки зростання економіки регі-

ону, але й економіки держави в цілому. Од-

ним із таких регіонів може стати Дніпропет-

ровська область. 

Дніпропетровщина – область контрас-

тів. Її оточують індустріальні міста й приго-

ломшливі пейзажі, архітектурні пам’ятки та 

місця козацької слави.  Займаючи 5,3% тери-

торії з часткою населення 7,6%, Дніпропет-

ровська область є одним з провідних регіонів 

України. Її внесок у валовий регіональний 

продукт держави становить більше 10% і  

значною мірою визначає загальну ситуацію в 

державі. Дніпропетровщина самодостатній 

регіон з потужним промисловим та науковим 

потенціалом, розвинутим сільськогосподар-

ським виробництвом, високим  рівнем  роз-

витку транспорту і зв’язку, вигідним геогра-

фічним положенням та багатими природ-

ними ресурсами [5]. 

Окрім промислового потенціалу, Дніп-

ропетровська область має ряд принад, які  

можна вважати туристичними перлинами, до 

яких відносять: ботанічний сад у Кривому 

Розі, «Справжній Марс» у Кривому Розі, зо-

опарк села Хащове «Три ведмеді»,  Самар-

ський Пустинно-Миколаївський монастир, 

курорт «Солоний лиман», перлину степової 

України с. Токівське, Свято-Покровський 

храм у Рубановському, Свято-Троїцький со-

бор і т. і. [5].
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Наведена інформація дозволяє дійти 

висновку, що область наділена як промисло-

вим потенціалом, так і потенціалом розвитку 

туризму, тобто має передумови для розвитку 

готельно-ресторанного бізнесу регіону за ра-

хунок бізнес-гостів та внутрішніх туристів (в 

умовах пандемії, залучення зовнішніх  іно-

земних туристичних потоків не є актуальним 

та здійсненним). 

Сучасний стан розвитку готельного    

бізнесу у Дніпропетровській області не       

можна визнати задовільним, що доводить ди-

намічний аналіз ключових показників діяль-

ності галузі господарювання (табл. 1). 

 

 Таблиця 1 

Основні показники діяльності готельного господарства Дніпропетровської області за 

2010–2019 рр.  

 

Показник 2010 р. 2018 р. 2019 р. 
Відх. 

2019/2018, % 

Відх. 

2019/2010, 

% 

Кількість готелів та інших місць для тимча-

сового проживання, од. 
121 93 106 13,98 –12,40 

Кількість номерів, од. 135125 11826 13070 10,52 –90,33 

Обслуговано приїжджих, тис. осіб 161,9 13,07 383,91 2837,34 137,13 

Джерело: [2] 

 

Дані табл. 1 вказують, що за 2010–2019 

рр. кількість готелів та інших місць для тим-

часового проживання у області скорочува-

лася (на 12,4%), та на кінець 2019 року ста-

новила 106 од. Основними причинами такого 

зниження стали процеси загальної дестабілі-

зації економічної ситуації у країні, перева-

жання зовнішнього туризму над внутрішнім, 

військовий конфлікт на Сході України, соці-

альна напруженість в країні та регіоні, па-

діння платоспроможного попиту, відсутність 

чіткого механізму підтримки готельного гос-

подарства з боку держави та регіону, низька 

дієвість діючої законодавчої бази яка регу-

лює діяльність засобів розміщування і т. д.  

Номерний фонд підприємств готель-

ного господарства теж має тенденцію до ско-

рочення: у досліджуваному періоді на 

90,33%. У області номерний фонд готельного 

господарства переважно представлений но-

мерами вищої, першої, другої та третьої катего-

рій, причому виключенням є номерний фонд м. 

Дніпро, де переважають номера вищої категорії. 
При цьому кількість обслуговування приїжд-

жих за офіційною статистичною інформа-

цією зростає майже у 2,4 рази у досліджува-

ному періоді, що дозволяє дійти висновку 

про наявність зростаючого попиту на пос-

луги розміщення. 

Для подальшого дослідження підпри-

ємств готельно-ресторанного бізнесу Дніп-

ропетровської області доцільно проаналізу-

вати показники, які характеризують дина-

міку та видові групи діючих підприємств 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Динаміка кількості підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування 

у Дніпропетровській області з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  

у 2017–2019  рр., од.  

 

Показник 
Роки Відхилення за роками, +-% 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість підприємств всього 394 386 413 –2,03 6,99 4,82 

великі  0 0 0 – – – 

у % до загальної кількості підприємств відповід-

ного виду діяльності 
– – – – – – 

середні  17 17 14 – –17,65 –17,65 

Продовження табл. 2 
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1 2 3 4 5 6 7 

у % до загальної кількості підприємств відповід-

ного виду діяльності 
4,3 4,4 3,4 0,10 –1,00 –0,90 

малі 377 369 399 –2,12 8,13 5,84 

       

у % до загальної кількості підприємств відповід-

ного виду діяльності 
95,7 95,6 96,6 –0,10 1,00 0,90 

з них мікропідприємства 306 293 326 –4,25 11,26 6,54 

у % до загальної кількості підприємств відповід-

ного виду діяльності 
77,7 75,9 78,9 –1,80 3,00 1,20 

Джерело: [3] 

 

Дані табл. 2 доводять, що загальна       

кількість підприємств з тимчасового розмі-

щування й організації харчування у Дніпро-

петровській області у 2017–2019 роках зрос-

тає із 394 од. до 413 од., тобто приріст стано-

вить 4,82%. При цьому, всі підприємства на-

лежать до  середніх та малих підприємств. 

Відсутність великих підприємств поясню-

ється невеликими потоками бізнес-клієнтів 

та туристів у області.  

Кількість середніх підприємств з тим-

часового розміщування й організації харчу-

вання у Дніпропетровській області за три 

роки знижується із 17 до 14 (на 17,65%), а їх 

питома вага у загальній кількості підпри-

ємств даного типу становить 3,4% проти       

рівня 4,3% у 2017 році (зниження частки на 

0,95 за три роки).  

При цьому чисельність  малих підпри-

ємств зростає на 5,84% та на кінець 2019 року 

становить 399 од. Питома вага таких підпри-

ємств у загальній кількості підприємств  до-

сліджуваного виду діяльності становила на 

кінець 2019 року 96,6%, що вище частки у 

2017 році на 0,9%, тобто можна констатувати    

зростання кількості малих підприємств з 

тимчасового розміщування й організації хар-

чування у Дніпропетровській області у 2017–

2019 рр. Із чисельності малих підприємств з 

тимчасового розміщування й організації хар-

чування 81,71% у 2019 році – це  мікропід-

приємства. Загальна частка мікропідпри-

ємств у кількості підприємств з тимчасового 

розміщування й організації харчування у  об-

ласті становить 78,9%, що більше рівня 2017 

року на 1,2%. 

Зростання чисельності малих та мікро-

підприємств з тимчасового розміщування й 

організації харчування у Дніпропетровській 

області пов’язане із комплексом факторів: 

– відсутністю достатнього попиту на 

послуги розміщування та харчування, які б 

задовольнили умовам організації великих 

підприємств; 

– більший спектр послуг та підвищена 

мобільність малих та мікропідприємств які 

мають більше адаптаційних можливостей 

для задоволення потреб клієнтів із різними 

споживчими потребами; 

– гнучка цінова політика малих та мік-

ропідприємств, нижчі рівні цін; 

– спрощений режим оподаткування. 

Характеризуючи готельно-ресторан-

ний бізнес Дніпропетровської області варто 

дослідити чисельність трудових ресурсів, за-

діяних у даній сфері господарювання за да-

ними табл. 3. 

З табл. 3 видно, що кількість трудових 

ресурсів, задіяних у наданні послуг з тимча-

сового розміщування й організації харчу-

вання у Дніпропетровській області  у 2019 

році становить 5937 осіб, що більше рівня 

2017 року на 11,08%. У середніх  підприєм-

ствах у 2019  працює 58,1 % осіб, задіяних у 

галузі, що на 4,59% більше ніж у 2017 році.  

У малих підприємствах у 2019 році працює 

41,9% трудових ресурсів галузі, що на 

19,52% більше рівня 2017 року, в т. ч. у мік-

ропідприємствах працює 15,8% трудових ре-

сурсів галузі, що на 31,06% більше ніж у 2017 

році.  Отже, можна  констатувати, що  най-

більша зайнятість трудових ресурсів, задія-

них у наданні послуг з тимчасового розміщу-

вання й організації харчування у Дніпропет-

ровській області спостерігається в діяльності 

середніх підприємств. Загальна тенденція 

зростання кількості зайнятих у досліджува-

ній галузі доводить зростання інтересу до да-

ного виду діяльності та підвищення попиту 

на трудові ресурси даної галузі. 

Таблиця 3 
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Чисельність трудових ресурсів, задіяних у наданні послуг з тимчасового розміщування й ор-

ганізації харчування у Дніпропетровській області у 2017–2019  рр., осіб  

 

Показник 
Роки Відхилення за роками, +-% 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Кількість зайнятих всього, в т. ч.  5345 5986 5937 11,99 –0,82 11,08 

у великих підприємствах 0 0 0 – – – 

у % до заг. кількості зайнятих працівників 

відповідного виду діяльності 
– – – – – – 

у середніх підприємствах 3265 3715 3415 13,78 –8,08 4,59 

у % до заг. кількості зайнятих працівників 

відповідного виду діяльності 
61,1 62,1 58,1 1,00 –4,00 –3,00 

у малих підприємствах 2080 2271 2486 9,18 9,47 19,52 

у % до заг. кількості зайнятих працівників 

відповідного виду діяльності 
38,9 37,9 41,9 –1,00 4,00 3,00 

з ниху  мікропідприємствах 718 770 941 7,24 22,21 31,06 

у % до заг. кількості зайнятих працівників 

відповідного виду діяльності 
13,4 12,9 15,8 –0,50 2,90 2,40 

Джерело: [3] 

 

На наступному етапі дослідження варто 

за даними табл. 4 вивчити показники, що ха-

рактеризують  фінансові  результати  діяль-

ності підприємств, які здійснюють  надання 

послуг з тимчасового розміщування й органі-

зації  харчування у  Дніпропетровській  об-

ласті. 

Таблиця 4 

Фінансові результати підприємств, які здійснюють  надання послуг з тимчасового розміщу-

вання й організації харчування у Дніпропетровській області у 2017–2019  рр.  

 

Показник 
Роки Відхилення за роками, +-% 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Обсяг реалізованої продукції (по-

слуг), тис. грн. 
1914485 1719591,7 1249448,6 –10,18 –27,34 –34,74 

Частка у реалізованій продукції 

регіону, % 
0,21 0,16 0,11 –0,05 –0,05 –0,10 

Підприємства які одержували 

прибуток, % 
70,8 72 69,9 1,20 –2,10 –0,90 

Підприємства які одержували 

збиток, % 
29,2 28 30,1 –1,20 2,10 0,90 

Рентабельність операційної діяль-

ності , % 
-1,3 0 3,1 1,30 3,10 4,40 

Джерело: [3] 

 

Аналіз даних табл. 4 дозволяє дійти ви-

сновків, що вартість реалізованої продукції 

(послуг) підприємств, які здійснюють на-

дання послуг з тимчасового розміщування й 

організації харчування у Дніпропетровській 

області у 2017-2019 р. знижується на 34,74%, 

що є результатом щорічного падіння за три 

роки. При цьому, частка  реалізованої  про-

дукції (послуг) галузі у загальному обсязі ре-

алізації продукції регіону становить 0,21– 

0,11% у аналізованому періоді та знижується 

на 0,1%, що є наслідком, з одного боку, па-

діння вартості наданих послуг, а з іншого – 

зростанням вартості реалізованої промисло-

вої продукції регіону [5]. 

Співвідношення підприємств, які ма-

ють результатом діяльності прибуток, та під-

приємств, які мають результатом діяльності 

збиток, становить 7:3 у 2017–2019 роках, та 

за результатами функціонування підпри-

ємств у 2019 році частка прибуткових підп-

риємств становить 69,9% та вона є меншою 

на 0,9% за частку прибуткових підприємств 

2017 року; частка збиткових підприємств 

становить 30,1% та вона приростає на 0,9% за 

три роки. Зниження частки прибуткових під-

приємств, та відповідно, зростання частки 
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збиткових, безумовно, є негативним явищем 

та потребує впровадження ряду заходів під-

тримуючого характеру з боку держави та ор-

ганів регіонального управління.  

Аналіз показника рентабельності опе-

раційної діяльності  підприємств, які  здій-

снюють  надання послуг з тимчасового роз-

міщування й організації харчування у Дніп-

ропетровській області у 2017–2019 році пока-

зує, що лише у  2019 році  діяльність була    

рентабельною – рівень рентабельності стано-

вив 3,1%, що вище рівня 2017 року на 4,4%. 

Для порівняння, у 2019 році середній рівень 

рентабельності діяльності підприємств регі-

ону  становив 9,7%, рентабельність операцій-

ної діяльності у промисловості  становила 

5,8%, у будівництві 4,5%, у оптовій та роз-

дрібній торгівлі 38,5% [5].  Порівняння  по-

казників рентабельності операційної діяль-

ності із аналогічними показниками у інших 

галузях дозволяє стверджувати, що дана ді-

яльність не може  вважатися  високорента-

бельною, але при цьому, від’ємні значення 

рентабельності у 2017–2018 роках поясню-

ють зниження кількості підприємств, які на-

дають послуги з тимчасового розміщування 

й організації харчування у  Дніпропетров-

ській області. 

Висновки. Отже, оцінювання результа-

тів діяльності підприємств, які здійснюють  

надання послуг з тимчасового розміщення й 

організації  харчування у Дніпропетровській 

області доводить кризовий стан даної галузі 

у 2017 – 2019  роках, який був підсилений ка-

рантинними обмеженнями 2020 року. Галузь 

потребує підтримки та стимулювання розви-

тку, але не за допомогою наявних інструмен-

тів [6], а  завдяки стратегічній програмі, яка 

буде містити дві комплексні групи заходів: 

підприємницькі та державні (регіональні).  

На рівні менеджменту   кожного окремого 

доцільним є впровадження заходів, які забез-

печать розвиток даної сфери господарю-

вання та ефективну її організацію:  максима-

льна диверсифікація надання послуг підпри-

ємствами, як у розрізі їх асортиментного на-

повнення, так і у ціновій сфері;  зростання 

якості надання послуг, доведення їх до євро-

пейських стандартів та максимальної відпо-

відності  критеріям  зірковості;  з максиміза-

ція ефективності організації бізнес-процесів 

готельно-ресторанного господарства; вико-

ристання концепції маркетингу як централь-

ного інструменту управління закладами го-

тельно-ресторанного бізнесу; постійний роз-

виток персоналу, його професійна підготовка 

та перепідготовка, забезпечення їх індивіду-

альних компетентностей. 

На макрорівні та на рівні регіонального 

управління  Дніпропетровської  області до-

цільним є впровадження ряду стратегічно-

орієнтованих заходів із  пролонгованим  ха-

рактером, а саме: удосконалення нормати-

вно-правової бази функціонування підпри-

ємств готельно-ресторанного бізнесу в Укра-

їні; підвищення ролі контролю та активізація 

контролюючих органів щодо дотримання па-

раметрів якості їхньої діяльності та норм ан-

тимонопольного законодавства; налагоджу-

вання системи надходження достовірної ста-

тистичної звітності щодо результатів діяль-

ності на рівні держави та регіонів; розвиток 

наукового підґрунтя функціонування го-

тельно-ресторанного бізнесу в Україні, сти-

мулювання освіти як бази для підготовки ка-

дрів для готельно-ресторанного бізнесу; 

створення спеціального режиму оподатку-

вання, в т. ч. тих, що функціонують із участю 

іноземного капіталу;  розробка реалістичних 

програм розвитку готельно-ресторанного   

бізнесу, їх прив’язка до реальних потреб під-

приємств та потреб промисловості регіону. 

 

Література 
1. Захарова С. Г.  Аналіз впливу факторів   

зовнішнього середовища на розвиток готельно-ресто-

ранного господарства України / С. Г. Захарова // Нау-

кові праці [Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська 

академія»]. Серія: Державне управління. – 2015. – Т. 

263. – Вип. 252. – С. 78–83. 

2.  Готелі та інші місця для тимчасового про-

живання Дніпропетровської області. – [Електронний 

ресурс] – Режим доступу:  

http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/tur/tur3.htm 

3. Діяльність підприємств Дніпропетровсь-

кої області. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:   

http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/rpid/ 

4. Аналіз стану та визначення тенденцій со-

ціально-економічного розвитку Дніпропетровської 

області та її адміністративно-териториальних одиниць 

за 2014–2018 роки. – [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:   

https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-

files/analizStanuTaviznachennjaTendenciy_2019.pdf 

МЕНЕДЖМЕНТ______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2020, №4 123_________________________________________



5. Сайт Дніпропетровської обласної держав-

ної адміністрації. – [Електронний ресурс] – Режим до-

ступу:   https://adm.dp.gov.ua/pro-

oblast/dnipropetrovshina/ekonomichnij-potencial  

6. Програма розвитку туризму у Дніпропет-

ровській області. – [Електронний ресурс] – Режим до-

ступу:   https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-

7/x-sesiya/246-10vii-11-10-2017/ 

7. Зайцева В. М. Шляхи вдосконалення сис-

тем страхування в туризмі / В. М. Зайцева // Глобальні 

та національні проблеми економіки. – 2016. – №10. – 

С. 335–338.  

8. Географічні аспекти розвитку туризму (на 

прикладі України та Польщі): монографія / Король О. 

Д., Руденко В. П., Хомут З. І. та ін. – Чернівці : Черні-

вецький національний університет, 2010. – 344 с. 

9. Лєбєдєв І. В. Сталий розвиток туризму: 

досвід Європейського Союзу і завдання для України / 

І. В. Лєбєдєв // Вісник соціально-економічних дослід-

жень. – 2018. – №3 (67). – С. 162–173.   

 

References 
1. Zakharova, S.H. (2015). Analiz vplyvu 

faktoriv zovnishnoho seredovyshcha na rozvytok hotelno-

restorannoho hospodarstva Ukrainy. Naukovi pratsi 

Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra 

Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». 

Seriia: Derzhavne upravlinnia, T. 263, Issue 252, pp. 78-

83. 

2.  Hoteli ta inshi mistsia dlia tymchasovoho 

prozhyvannia Dnipropetrovskoi oblasti. Retrieved from 

http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/tur/tur3.htm  

3. Diialnist pidpryiemstv Dnipropetrovskoi 

oblasti. Retrieved from 

http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/rpid/ . 

4. Analiz stanu ta vyznachennia tendentsii 

sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Dnipropetrovskoi 

oblasti ta yii administratyvno-terytorialnykh odynyts za 

2014-2018 roky. Retrieved from 

https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-

files/analizStanuTaviznachennjaTendenciy_2019.pdf  

5. Sait Dnipropetrovskoi oblasnoi derzhavnoi 

administratsii. Retrieved from https://adm.dp.gov.ua/pro-

oblast/dnipropetrovshina/ekonomichnij-potencial  

6. Prohrama rozvytku turyzmu u 

Dnipropetrovskiy oblasti. Retrieved from 

https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/x-

sesiya/246-10vii-11-10-2017/  

7. Zaytseva, V.M. (2016). Shliakhy 

vdoskonalennia system strakhuvannia v turyzmi. Hlobalni 

ta natsionalni problemy ekonomiky, (10), 335-338.  

8. Korol, O.D., Rudenko, V.P., Khomut, Z.I. & 

«et al». (2010). Heohrafichni aspekty rozvytku turyzmu 

(na prykladi Ukrainy ta Polshchi). Chernivtsi: Cher-

nivetskyy natsionalnyy universytet.  

9. Liebiediev, I.V. (2018). Stalyy rozvytok 

turyzmu: dosvid Yevropeyskoho Soiuzu i zavdannia dlia 

Ukrainy. Visnyk cotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 3 

(67), 162-173.   

 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА                      

ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 

Н. С. Приймак, д. э. н., доцент, ДонНУЭТ им. М. Туган-Баранговского, 

О. А. Николайчук, к. э. н., доцент, ДонНУЭТ им. М. Туган-Баранговского,  

И. В. Олиниченко, к. э. н., доцент, частный предприниматель 

 

Методология исследования. Результаты проведенного исследования получены при 

применении методов: анализа − для оценки тенденций развития гостинично-ресторанного    

бизнеса региона; сравнения − для определения уровня совпадений тенденций развития сферы 

хозяйствования и ключевых показателей развития региона; обобщения − для установления 

ключевых проблем развития гостинично-ресторанного бизнеса региона. 

 Результаты. На основе анализа основных показателей функционирования предприя-

тий гостинично-ресторанного бизнеса Днепропетровской  области за 2017–2019 годы (коли-

чества предприятий исследуемой отрасли, их структуры по видам и масштабам деятельности, 

численности занятых трудовых ресурсов, динамики финансовых результатов деятельности и 

рентабельности) доказано, что данная сфера хозяйствования в регионе находится в состоянии 

кризиса и нуждается в поддержке и стимулировании своего развития на стратегическом       

уровне. Для обеспечения стабильности развития и создания благоприятных условий эффекти-

вной организации предприятий гостиничного хозяйства предложены две группы мероприя-

тий, которые предусматривают, с одной стороны, активизацию менеджмента предприятий 

данной сферы, а с другой − разработку стратегически-ориентированных мероприятий проло-

нгированного характера на уровне государства и регионального управления. Первая группа 

мероприятий позволит достичь эффективной организации предприятий данного бизнеса, а 

вторая –   сформировать условия функционирования гостинично-ресторанного бизнеса на ос-

нове конкурентоспособности и высоких стандартов обслуживания.  
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Новизна. Проведенное исследование позволило выявить региональные особенности 

функционирования предприятий гостинично-ресторанного бизнеса, которые были положены 

в основу формирования стратегически-ориентированных мероприятий развития гостинично-

ресторанного бизнеса с учетом аутентичных потребностей региона и требований  современ-

ности.  

Практическая значимость. Полученные результаты анализа особенностей и резуль-

татов функционирования предприятий гостинично-ресторанного бизнеса Днепропетровской 

области позволяют определить объективное состояние данной сферы хозяйствования региона 

и использовать их для разработки программ развития и поддержки гостиничного хозяйства и 

ресторанного бизнеса в постпандемийний период.  

Ключевые слова: гостинично-ресторанный бизнес, организация гостиничного  хозяй-

ства, туризм, управление, региональное управление, развитие, стратегические программы, эф-

фективность. 

 

DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS IN 

DNEPROPETROVSK OBLAST AND DIRECTIONS OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF 

HOTEL FACILITIES IN THE REGION 

N. S. Pryimak, D.E., Associate Professor, O. A. Nikolaichuk, Ph. D (Econ.), Associate Professor, 

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, 

І. V. Olinichenko, Ph. D (Econ.), Associate Professor, private entrepreneur 

 

Methods. The results of the research carried out in the article were obtained using the follow-

ing methods: analysis − to assess the development trends of the hotel and restaurant business in the 

region; comparisons − to determine the level of coincidence of trends in the development of the eco-

nomic sphere and key indicators of the development of the region; generalizations − to identify key 

problems in the development of the hotel and restaurant business in the region.  

Results. Based on the analysis of the main indicators of the functioning of the enterprises of 

the hotel and restaurant business of the Dnipropetrovsk oblast for 2017–2019 (the number of enter-

prises in the studied industry, their structure by type and scale of activity, the number of employed 

labor resources, the dynamics of financial results of activities and profitability) it is proved that this 

sphere of economic activity in the region is in a state of crisis and needs support and stimulation of 

its development at the strategic level. To ensure the stability of development and favorable conditions 

for the effective organization of hospitality enterprises, two groups of measures have been proposed, 

which envisage, on the one hand, the activation of the management of enterprises in this sphere, and 

on the other, the development of strategically oriented actions of a prolonged nature at the state and 

regional government level. The first group of activities will help to achieve effective organization of 

enterprises in this business; the second is the formation of conditions for the functioning of the hotel 

and restaurant business based on competition and high standards of service.  

Novelty. The study made it possible to identify the regional features of the functioning of the 

hotel and restaurant business, which were the basis for the formation of strategically oriented 

measures for the development of the hotel and restaurant business, taking into account the authentic 

needs of the region and the requirements of our time.  

Practical value. The obtained results of the analysis of the characteristics and results of the 

functioning of the enterprises of the hotel and restaurant business in the Dnipropetrovsk oblast make 

it possible to determine the objective state of this sphere of the region's management and use them to 

set up programs for the development and support of the hotel industry and restaurant business in the 

post-pandemic period.  

Keywords: hotel and restaurant business, organization of the hotel industry, tourism, manage-

ment, regional management, development, strategic programs, efficiency. 
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Методологія дослідження. Методологічною базою дослідження виступив системний 

підхід, завдяки якому туристична галузь та її окрема складова – гастрономічний туризм, були 

розглянуті як багатогранне явище, яке тісно пов’язане з економічною, культурною та еколо-

гічною сферами функціонування суспільства. Поряд з цим було використано SWOT-аналіз, 

який дозволив виявити сильні та слабкі сторони гастрономічної туристичної галузі України, 

а також компаративістський аналіз, на основі якого було встановлено специфіку галузі гаст-

рономічного туризму в Одеській обл. 

Результати. У статті розглянуто основні аспекти гастрономічного туризму як сучасно-

го різновиду туристичних послуг та проаналізовано його розвиток в регіональному та націо-

нальному розрізах. Визначено кількість гастрономічних фестивалів в Україні за останні роки 

та їх регіональну зосередженість. Одним із найбільш привабливих видів туризму визнано  

гастрономічний туризм, мета якого полягає не стільки в знайомстві споживачів з екзотични-

ми стравами, скільки в можливості пізнання культури певної країни. Розглянуто та проаналі-

зовано дегустаційні тури, які пропонуються на українському туристичному ринку, а також 

гастрономічні фестивальні заходи Одеської обл. На основі аналізу пропозиції на ринку тури-

стичних послуг виявлено її  недостатній рівень як з кількісної, так і якісної характеристик. 

Новизна. Виявлено сильні та слабкі сторони гастрономічної туристичної сфери Украї-

ни та встановлено, що українська гастрономічна інфраструктура має достатньо сильних сто-

рін і можливостей для запобігання загрозам і підсилення існуючих слабких сторін галузі. 

Виокремлено об’єкти привабливості для гастрономічного туризму, які є популярними в Оде-

ській області та в Україні. Встановлено специфіку гастрономічної культури  Одеського регі-

ону в порівнянні із загальноукраїнською та показано шляхи її популяризації серед потенцій-

них споживачів.  

Практична значущість. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними 

для підприємців, які здійснюють свою економічну діяльність у сфері гастрономічного туриз-

му як в Одеському регіоні, так і в Україні в цілому. Поряд з цим вони можуть зацікавити 

безпосередньо самих туристів при виборі сфери відпочинку, а також національні меншини, 

які проживають на певній території, через можливість продемонструвати власну автентич-

ність через їжу, зберігаючи при цьому традиції й отримуючи додаткові доходи. 

Ключові слова: гастрономічний туризм, тенденції розвитку, гастрономічні фестивалі, 

дегустаційні тури, аналіз, Одеський регіон.  
 

Постановка проблеми. Туризм, на 

сьогоднішній день, це багатогранне явище, 

яке тісно пов’язане з культурою, архітекту-

рою,  економікою,  географією,  медициною,  
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історією, спортом та іншими науками. Ту-

ристична галузь вважається однією з най-

більш швидкозростаючих галузей світової 

економіки XXI ст. [2, c.128]. Для багатьох 

країн індустрія туризму вважається одним з 

пріоритетних напрямків становлення еконо-

міки, тому що туризм – це одна із найваж-

ливіших статей доходу держави. Численні 

туристичні підприємства пропонують турис-

там туристичні подорожі, диференціюючи їх 

відповідно потребам, порою року, матері-

альними можливостям та місцем для відві-

дування. Особливу увагу на сьогоднішній 

день приділяється специфічним видам ту-

ризму, зокрема, гастрономічному виду ту-

ризму. 

Термін «гастрономія» (грец. 

Gasternomos) походить із грецької мови. 

Якщо розібрати слово на складові, то отри-

маємо: gaster – шлунок; nomos – закон [1, 

c.137]. Можна зробити висновок, що гастро-

номія – це все те, що людина може вжити у 

їжу. Гастрономічний туризм – це нове яви-

ще, що розвивається як новий туристичний 

продукт, обумовлений, зокрема, тим фак-

том, що за даними спеціалізованої літерату-

ри більше третини туристичних витрат при-

падає на їжу. Тому кухня туристичної дес-

тинації є одним із надзвичайно важливих 

аспектів, що визначає якість відпочинку [3, 

с.139]. 

В даний час відбувається перерозподіл 

туристичних потоків в сторону збільшення 

внутрішнього туризму. Зріст внутрішнього 

туризму свідчить про імпортозаміщення в 

галузі. Варто відзначити, що зміщення ак-

центів у бік внутрішнього туризму відбува-

ється не тільки через економічних і політич-

них причин. Сьогодні змінюються споживчі 

переваги, це тому, що багато туристів, вже 

наситившись традиційним пляжним відпо-

чинком, шукають нові формати відпочинку.  

В Україні гастрономічний туризм поки 

рідкісне явище: бракує продуманих дегуста-

ційних маршрутів, кількість внутрішніх ту-

ристів, які готових платити кошти за таку 

подорож дуже мало. На даний час, все біль-

ше людей розуміють перспективність роз-

витку цього напрямку туристичного бізнесу. 

У  перспективі в Україні головним чином 

розвиватиметься «зелений» гастротуризм. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Теоретичні та практичні дослід-

ження аспектів розвитку гастрономічного 

туризму, займалися такі зарубіжні вчені як: 

Б. Маккерчер [1], Е. Вульф [3], В. Мидлтон 

[11], Р. Митчелл, К. М. Холл [5]. Аналіз фа-

хової та наукової літератури свідчить про 

активне опрацювання даної проблеми і в 

Україні. В дослідженнях вітчизняних вче-

них, таких як: Ковешніков В. С. [8], Басюк 

Д. І., Корнілова В. В [9], Цегельник А. О. 

[10], висвітлюється історичний та культур-

ний контекст розвитку гастрономічного ту-

ризму в Україні, розглядаються особливості 

регіональних продуктів на основі кулінар-

них традицій національної кухні. [1] 

Формулювання мети статті.  Метою 

даного дослідження є з’ясування сучасного 

стану розвитку гастрономічного туризму в 

Україні та в Одеському регіоні, формування 

пропозицій щодо підвищення ефективності 

його функціонування.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Туристи, які подорожують Украї-

ною, безумовно, бажають спробувати кла-

сичні місцеві страви регіону або країни в 

цілому. Одним з важливих аспектів станов-

лення туристичного сервісу вважається 

ознайомлення туристів зі специфікою тра-

диційного харчування та формування сфери 

обслуговування в цьому напрямку. 

Українська етнічна кухня – це така ж 

культурна спадщина українського народу, 

як мова, мистецтво та література. Україн-

ська кухня формувалася протягом багатьох 

століть, тому вона відображає не тільки іс-

торичне формування українського народу, 

однак і його традиції, звичаї та культуру. 

У 2018 р. було представлено дослід-

ження асоціацій з Україною у країнах-

сусідах: Білорусі, Грузії, Молдові, Польщі 

та Румунії. Для опитування залучали екс-

перти від сусідніх країн. Кількість експертів 

від кожної країни була різна, від 30 до 50. 

Опитування показало, що в країнах, де вони 

проживають, Україна асоціюється, як країна 

з великою культурою, гарною національною 

кухнею, місцем де можна відпочити влітку. 

Експерти, які досліджують розвиток туриз-

му в Україні,  прийшли до висновку, що в 

Україні вже починає швидко розвиватися 

такий напрям, як гастрономічний туризм. 
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Все більше стають популярними винні тури 

в регіонах України (Одеська, Миколаївська, 

Херсонська область та Закарпаття). В краї-

нах Європи вважають, що найбільш цікавою 

та популярною формою є поєднання сільсь-

кого та винного туризму. В Україні корис-

туються попитом гурман-тури, які суміщені 

з сільським туризмом та етнотуризмом. [8, 

c.35]. Хотілося би відмітити те, що до п'яті-

рки країн, де винний туризм має велике зна-

чення, перспективи для розвитку, серед Єв-

ропейських країн, входить і Україна. 

Проаналізувавши пропозиції україн-

ських туроператорів, ми виявили дуже низь-

ку чисельність різновидів гастрономічних 

турів. Основні направлення це винні тури по 

Південному регіону України, а ще гастро-

номічні та ресторанні туристичні подорожі 

по Закарпаттю. Якщо розглядати винний 

туризм, то в основному всі пропозиції зво-

дяться до наступної програми: збір врожаю 

винограду, знайомство з виробництвом вина 

та дегустація [10, c.107]. Але тур в Одесько-

му регіоні має на увазі відвідування єдиного 

в Україні «Центру культури вина Шабо», 

який розташований на місці виробничого 

комплексу підприємства «Шабо». 

Одним із самих розвинутих міст в Ук-

раїні згідно ресторанного та дегустаційного 

туризму вважається Львів. Це одне із най-

старіших міст України, яке відзначається не-

повторним колоритом та атмосферою. Тут 

ведуться різні фестивалі та ярмарки, а влада 

міста сприяє залученню туристів до міста. 

Місто Львів налічує величезну чисельність 

унікальних тематичних ресторанів та кафе, 

більшість з яких відома потенційним турис-

там. Львівська мережа ресторанів «Компанія 

Фест» створила свою туристичну фірму та 

проводить унікальні тематичні екскурсії по 

Львову, а ще деяка кількість гастрономічних 

туристичних поїздок по власним закладам. 

Найбільш знаменитим вважається де-

густаційний тур «Від шпацеру до келішка», 

в рамках якого туристи відвідують рестора-

ни даної мережі з дегустацією та майстер-

класами кулінарів. Кожний рік в березні, а в 

цьому році в кінці лютого, по всій Україні 

святкують «Масляну». В різних регіонах 

країни проходять етнічні гуляння, приуро-

чені до проводів зими. Зазвичай на святі 

можна спробувати млинці с різними начин-

ками, а  також виграти кубки та подарунки, 

прийняти участь у хороводі та спалюванні 

опудала. «Фестиваль Сала» раз на рік про-

водиться в Луцьку. В минулому році в рам-

ках фестивалю було виготовлено самий ве-

ликий в світі бутерброд з салом,. Його про-

тяжність склала біля 25 м, і він був виготов-

лений з 2500 бутербродів. Цей бутерброд 

отримав назву «Український сало-бургер».  

У жовтні на хуторі «Вороняча Слобід-

ка» проходить «Фестиваль вареників». Два-

надцять господинь змагаються між собою в 

мистецтві приготування вареників, які є 

традиційною та дуже популярною україн-

ською стравою. Кожна господиня повинна 

приготувати 200–300 вареників. Кращу гос-

подиню голосуванням обирають присутні. 

Крім того, всі бажаючі можуть взяти участь 

у чемпіонаті зі швидкісного поїдання варе-

ників «без рук». 

У вересні в Житомирській області 

проходить щорічний «Фестиваль дерунів», 

на якому проходить конкурс на найсмачні-

ший дерун. Перший фестиваль відбувся в 

2008 р., і в ньому взяло участь понад 5 тисяч 

гостей. Величезний дерун, спечений того 

дня важив 118 кг і був занесений в Книгу 

рекордів України. 

Найважливішим етапом при форму-

ванні стратегії розвитку туризму в країні 

(регіоні, місті) є стратегічний і конкурент-

ний аналіз. Одним із інструментів стратегіч-

ного аналізу виступає SWOT-аналіз, який 

широко використовується в зарубіжній 

практиці корпоративного управління [11, 

c.287]. Такий вид аналізу допомагає знайти 

не тільки можливості регіону, але й виявити 

переваги над конкурентами. Якщо розгляда-

ти SWOT-аналіз для діяльності туристично-

го регіону, то цей аналіз дає змогу знайти 

відповіді на питання з кількох груп. SWOT-

аналіз допомагає виявити ключові фактори 

успіху, переваги регіону, які найбільш спри-

яють туристичній діяльності. Застосування 

SWOT-аналізу на рівні регіону в сучасній 

практиці стратегічного управління не тільки 

можливо, але й необхідно. SWOT-аналіз  

розвитку гастрономічного туризму розроб-

лений на прикладі України. У табл. 1 наве-

дено SWOT-аналіз сильних та слабких сто-

рін гастрономічної туристичної галузі Укра-

їни (табл. 1). 
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Таблиця 1 

SWOT-аналіз гастрономічної туристичної галузі України 

Сильні сторони  Слабкі сторони  

1. Неповторна гастрономічна спадщина.  

2. Сприятливий клімат. 

4. Велика кількість гастрономічних турис-

тичних напрямків. 

5. Високий автотранспортний потенціал.  

6. Високий рівень освіти народонаселення. 

7. Здібності для становлення всіх видів ту-

ризму, гастрономічного в тому числі. 

8. Доступний ступінь цін для зовнішніх ту-

ристів.  

9. Високий рівень окупності вкладеного ка-

піталу в порівнянні з іншими галузями.  

1. Відсутність якісних гастрономічних про-

позицій. 

2. Низька якість гастрономічних пропозицій. 

3. Застаріла туристична інфраструктура.  

4. Незадовільний стан туристичної, сервісної 

та інформаційної інфраструктури. 

5. Відсутність атракцій для такого виду ту-

ризму. 

6. Високий рівень тінізації туристичних пос-

луг. 

7. Низький рівень популяризації України як 

гастрономічного туристичного об’єкта.  

Можливості Загрози 

1. Популяризація гастрономічного туризму 

в Україні в інших регіонах та країнах.  

2. Формування внутрішнього гастрономіч-

ного туризму.  

3. Формування людських ресурсів. 

4. Введення конкурентоспроможного гаст-

рономічного туристичного продукту. 

5. Введення економіко-правових механізмів 

успішного ведення туристичного бізнесу.  

6. Проведення гідних гастрономічних ви-

ставок, ярмарок, фестивалів. 

7. Посилення уваги держави до туристичної 

галузі країни. 

1. Нестабільні політичні обставини. 

2. Фінансово-економічна криза. 

3. Формування гастрономічного туризму в 

прилеглих державах.  

4. Підвищення розцінки на туристичні пос-

луги, зменшення попиту. 

5. Високий рівень аварійності на дорогах. 

6. Висока вартість кредитів для розвитку  га-

лузі.  

7. Трудова міграція. 

8. Втрата зацікавленості з боку іноземних 

туристів та інвесторів. 

 

Джерело: Складено авторами. 

 
Результати SWOT-аналізу гастроно-

мічної туристичного сфери України відо-

бражають те, що українська гастрономічна 

інфраструктура має багато сильних сторін та 

можливостей для запобігання загрозам і під-

силення існуючих слабких сторін галузі. 

Однак рівень розвитку національної турис-

тичної інфраструктури та якість туристич-

них послуг здебільшого не відповідають ви-

могам міжнародного ринку, який вимагає 

формування та просування конкуренто-

спроможного гастрономічного туристичного 

продукту, що неможливо без виваженої та 

відповідальної державної політики на націо-

нальному та регіональному рівнях. 

В Одеській обл. мешкає близько 133 

різних народностей та національностей.  

Корінні українці, які проживають на Оде-

щині, складають тільки 67%, а інші націо-

нальності складають 37% [9]. Завдяки різ-

ним національностям сформувалися різні 

національні культури, одним з фрагментів 

якої є національна кухня. В кожній кухні 

свої традиції та технології при приготуванні 

страв, особливості ставлення до їжі та за-

стольного етикету. Такий полінаціональний 

регіон є дуже привабливим для розвитку де-

густаційного туризму.  

На території Одеської області прохо-

дять різноманітні тематичні події, фестива-

лі, виставки, ярмарки. Туристичні агентства 

з усієї України пропонують дегустаційні ту-

ри у місто Одеса та Одеську обл. Сама об-

ласть багата на виноробні та сироварні. 

Одеська обл. займає 4 місце по Україні не 

тільки в рейтингу туристичних потоків регі-

онів України у 2018 р., а ще 4 місце за чи-

сельністю гастрономічних заходів [9]. Най-

відоміші та найбільші гастрономічні  фести-

валі та свята в Одеській обл., представлені в 

табл. 2. У серпні в Одесі відзначають День 

помідора. Під час святкування свята відбу-
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ваються танцювальні змагання, парад чер-

воних автомобілів та мотоциклів, відкрива-

ються ярмарки з різними видами томатів, 

проводяться майстер-класи з приготування 

став, основним інгредієнтом яких є помідо-

ри, проводяться відкриті та безкоштовні ле-

кції з правильного вирощування томатів. 

Таблиця 2 

Гастрономічні свята в Одеській області 

Місце проведення Назва події Дата проведення 

Болград 
Фестиваль молодого вина «Колоніст» Вересень 

Свято вина та етнічного мистецтва 12 листопада 

Місто Одеса 

День помідора Серпень 

Сезам, відкрийся Листопад 

Свято полуниці 21–22 травня 

Таки да, смачно! Кінець квітня, початок грудня 

Місто Біляївка Дністровська вертута 28 вересня 

   Село Маяки Дністровські гостини 4–5 жовтня 

Місто Вилкове Дунайські гостини 8 вересня 

Джерело: Розроблено авторами за даними офіційних сайтів районів Одеської обл. 

 

У другому кварталі 2019 р. був презен-

тований перший в Україні проект гастроно-

мічного туризму «Дороги вина і смаку». Йо-

го представили експерти проекту Євросоюзу 

«Підтримка системи географічних зазначень 

в Україні». Проект створювався в Одеській 

обл., так як  саме тут проходить швидкісна 

дорога Одеса-Рені. До участі у ньому за-

прошувались місцеві виробники (вино, сир 

та інші), які дали згоду на сертифікацію сво-

єї продукції. Основна мета проекту –

впровадження в Україні досвіду Євросоюзу 

та сприяння розвитку сільських місцевостей. 

Адже у світі щорічні надходження від гаст-

рономічного туризму сягають 150 млрд до-

ларів [2, c.131]. 

Висновки. Одеська область є перспек-

тивним місцем для розвитку гастроно-

мічного туризму. Туристів може зацікавити 

її південь, а саме Бессарабія,  так як там є 

великий потенціал для дегустаційного тури-

зму. Головним позитивним фактором можна 

назвати те, що регіон є мультинаціональним,  

має ресурсну базу та розвинуту інфраструк-

туру. Основні переваги Одещини – чудова 

природа, велика кількість різних фруктів та 

овочів, різноманітні страви завдяки націона-

льностям, які проживають в даному регіоні 

(турецькі солодощі, українські солонощі, 

гострі гагаузькі страви, страви Болградської 

кухні, молдавська мамалига). Отже, гастро-

номічний туризм в Україні має дуже велику 

значимість та актуальність.  На сьогодніш-

ній день в Україні гастрономічний туризм – 

це поки що рідкісне явище, так як немає ве-

ликої кількості продуманих гастрономічних 

маршрутів, але все більше людей усвідом-

люють перспективність цього напрямку ту-

ристичного бізнесу. 
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АНАЛИЗ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ  

И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

Ф. А. Тришин, к. т. н., доцент, И. В. Крупица, к. э. н., доцент,  

О. К. Байрачная, старший преподаватель, К. Г. Шведюк, студентка,  

Одесская национальная академия пищевых технологий 

 

Методология исследования. Методологической базой исследования выступил си-

стемный подход, благодаря которому туристическая отрасль и ее отдельная составляющая – 

гастрономический туризм, были рассмотрены как многогранное явление, которое тесно свя-

зано с экономической, культурной и экологической сферами функционирования общества. 

Наряду с этим были использованы SWOT-анализ, который позволил выявить сильные и сла-

бые стороны гастрономической туристической отрасли Украины, а также компаративист-

ский анализ, на основе которого было установлено специфику отрасли гастрономического 

туризма в Одесской области. 

Результаты. В статье рассмотрены основные аспекты гастрономического туризма как 

современного вида туристических услуг и проанализировано его развитие в региональном и 

национальном разрезах. Определено количество гастрономических фестивалей в Украине за 

последние годы и их региональная сосредоточенность. Одним из самых привлекательных 

видов туризма признано считать гастрономический туризм, цель которого заключается не 

столько в знакомстве туристов с экзотическими блюдами, сколько в возможности познания 

культуры определенной страны. Рассмотрены и проанализированы дегустационные туры, 

которые предлагаются на украинском туристическом рынке, а также гастрономические фе-

стивальные мероприятия Одесской области. На основе анализа предложения на рынке тури-

стических услуг выявлен его недостаточный уровень как с количественной, так и качествен-

ной характеристик. 

Новизна. Выявлены сильные и слабые стороны гастрономической туристической сфе-

ры Украины и установлено, что украинская гастрономическая инфраструктура имеет доста-

точно сильных сторон и возможностей для предотвращения угроз и усиления существующих 
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слабых сторон отрасли. Выделены объекты привлекательности для гастрономического ту-

ризма, которые популярны в Одесской области и в Украине. Установлена специфика гастро-

номической культуры Одесского региона по сравнению с общеукраинской и показаны пути 

ее популяризации среди потенциальных потребителей. 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть по-

лезными для предпринимателей, осуществляющих свою экономическую деятельность в сфе-

ре гастрономического туризма как в Одесском регионе, так и в Украине в целом. Наряду с 

этим они могут заинтересовать непосредственно самих туристов при выборе сферы отдыха, а 

также национальные меньшинства, проживающие на определенной территории благодаря 

возможности продемонстрировать собственную аутентичность через пищу, сохраняя при 

этом традиции и получая дополнительные доходы. 

Ключевые слова: гастрономический туризм, тенденции развития, гастрономические 

фестивали, дегустационные туры, анализ, Одесский регион. 

 

ANALYSIS OF THE ATTRACTIVENESS OF GASTRONOMY TOURISM IN UKRAINE 

AND ODESSA REGION 

F. A. Trishyn, Ph D (Tech.), Associate Professor, I. V. Krupitsa, Ph. D (Econ.), Associate 

Professor, O. K. Bairachna, Senior Lecturer, K. H. Shvediuk, student,  

Odessa National Academy of Food Technologies  
 

Methods. The methodological basis of the study is a systems approach, which allows consid-

ering the tourism industry and its separate component – gastronomic tourism – as a multifaceted 

phenomenon that is closely related to the economic, cultural and environmental spheres of society. 

Along with this, a SWOT-analysis was used, which revealed the strengths and weaknesses of the 

gastronomic tourism industry of Ukraine; as well as a comparative analysis, which established the 

specifics of the gastronomic tourism industry in Odessa region. 

Results. The article considers the main aspects of gastronomic tourism as a modern type of 

tourist services and analyzes its development in regional and national terms. The number of gastro-

nomic festivals in Ukraine in recent years and their regional concentration have been determined. 

One of the most attractive types of tourism is gastronomic tourism, the purpose of which is not so 

much to acquaint consumers with exotic dishes, as in the possibility of learning about the culture of 

a particular country. Tasting tours offered on the Ukrainian tourist market, as well as gastronomic 

festival events of Odessa region are considered and analyzed. On the basis of the analysis of the 

supply in the market of tourist services, its insufficient level from both quantitative, and qualitative 

characteristics is revealed. 

Novelty. The strengths and weaknesses of the gastronomic tourism sector of Ukraine have 

been identified and it has been established that the Ukrainian gastronomic infrastructure has suffi-

cient strengths and capabilities to prevent threats and strengthen the existing weaknesses of the in-

dustry. The attractions for gastronomic tourism, which are popular in Odessa region and in Ukraine, 

are pointed out. The specifics of the gastronomic culture of the Odessa region in comparison with 

the all-Ukrainian one are established and the ways of its popularization among potential consumers 

are shown. 

Practical value. The results of the study can be useful for entrepreneurs who carry out their 

economic activities in the field of gastronomic tourism in the Odessa region and in Ukraine as a 

whole. In addition, they can be of direct interest to tourists themselves when choosing a holiday 

destination, as well as national minorities living in a particular area, through the opportunity to 

demonstrate their authenticity through food, while maintaining traditions and earning additional in-

come. 

Keywords: gastronomic tourism, development tendencies, gastronomic festivals, tasting tours, 

analysis, Odessa region. 
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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: ана-

лізу і синтезу – при формулюванні завдання дослідження; статистичного аналізу, економіко-

математичного моделювання – для оцінки змін ділової активності, аналізу щільності зв’язку 

між діловою впевненістю у промисловості та обсягом виробництва лакофарбової продукції; 

формалізації – при побудові графіка бізнес-циклу, визначенні його фаз, поворотних точок; аб-

стракції – для виявлення факторів впливу на зміну ділової активності підприємств. 

Результати. Проаналізовано динаміку індикаторів ділових очікувань у промисловості. 

На основі скоригованого за допомогою фільтра Ходріка-Прескота індикатора ділової впевне-

ності побудовано графік «Дослідження бізнес-циклу». Встановлено, що впродовж 2012–2020 

рр. економіка промисловості перебувала у квадрантах «Депресія» та «Пожвавлення». Визна-

чена послідовність зміни фаз падіння, відновлення та подальшого «просідання» економіки 

промислових підприємств України. Доведено, що економічні процеси в лакофарбовій галузі 

проходили ті ж фази циклу, що й у промисловості за аналізований період. Систематизовано 

фактори впливу на ділову активність лакофарбових підприємств. Встановлено, що протягом 

2015–2020 рр. домінували фактори, які знижують ділову активність виробників лакофарбової 

продукції. Розраховано показники ділової активності лакофарбових підприємств, виявлено, 

що їхня динаміка відповідає зміні фаз економічного циклу промисловості. 

Новизна. Запропоновано науково-методичний підхід до вивчення ендогенних елементів 

механізму економічної циклічності, що дозволив встановити відповідність зміни показників 

ділової активності лакофарбових підприємств зміні стадій економічного  циклу в промисло-

вості. 

Практична значущість. Графік бізнес-циклу створює базис для побудови сценаріїв від-

новлення (розвитку) економіки. Систематизація факторів, які визначають періоди піднесень і 

спадів ділової активності у лакофарбовій промисловості, дає можливість  сформувати комп-

лексне бачення проблем та окреслити перспективи розвитку галузі. 

Ключові слова: ділова активність, ділова впевненість, діловий клімат, бізнес-цикл, еко-

номічний цикл, лакофарбові матеріали, десезоналізація, оборотність. 

 

Постановка проблеми. Останнім ча-

сом у вітчизняних наукових, а також у періо-

дичних бізнес-виданнях стають все популяр-

нішими публікації, у тексті яких використо-

вуються англомовні словосполучення з імен-

ником або прикметником «business» на 

кшталт «doing business», «business activity», 

«business cycle», «business climate». Здебіль-

шого вони спираються на використання ста-

тистичної інформації, а саме індикаторів або 

показників, які визначаються за методиками 

міжнародних організацій і засновані на 
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результатах опитувань учасників ринку на 

предмет оцінювання, наприклад,  регулятор-

ної функції держави з точки зору впливу на 

економічне зростання, організаційно-еконо-

мічних умов  ведення  бізнесу з  позицій від-

стеження та прогнозування циклічних коли-

вань в економіці тощо. Тобто метою визна-

чення таких показників є прогнозування змін 

в  економічних  процесах  на  основі оцінки 

їх  учасниками  поточних  умов і визначен-

няфакторів впливу на перебіг таких процесів 

в майбутньому. 

Популярним інструментом подібних 

досліджень є індекс легкості ведення бізнесу, 

який визначається Світовим банком в рамках 

проєкту «Doing business» та дозволяє надати 

порівняльну оцінку легкості ведення підпри-

ємницької діяльності в різних країнах. В ос-

нову розрахунку індексу покладено якісні 

показники, що дають змогу оцінити рівень 

сприятливості правових норм, які застосову-

ються на різних стадіях життєвого циклу під-

приємств малого та середнього бізнесу (ство-

рення підприємства, отримання права на бу-

дівництво, підключення до системи електро-

постачання і т. д.). Кінцевою метою розраху-

нку індексу є формування аналітичних даних 

для дослідження впливу державної функції 

регулювання бізнесу на економічне зрос-

тання.  

Окрему групу показників становлять 

індикатори ділових очікувань. Відповідно до 

Методики їх розрахунку [1], розробленої 

Державною службою статистики України з 

урахуванням рекомендацій експертів ЄС, до 

даної групи віднесено чотири типи індикато-

рів, серед яких два  визначаються для  про-

мисловості – індикатори ділової впевненості 

та ділового клімату. За способом побудови 

вони є інтегральними показниками, які ви-

значаються як середнє значення балансів     

відповідей на запитання, поставлені керівни-

кам підприємств та організацій у рамках про-

ведення обстежень ділової активності за різ-

ними секторами економіки. Здійснюваний на 

методологічних засадах, які застосовуються 

в країнах-членах ЄС, розрахунок зазначених 

індикаторів покликаний окреслити перспек-

тиви розвитку ділової активності вітчизня-

них підприємств. Так, розрахунок індикатора 

ділової впевненості (індикатора довіри) у 

промисловості (Industrial Confidence 

Indicator, ICI) базується на значеннях трьох 

показників – балансів відповідей: оцінка по-

точного обсягу замовлень на виробництво 

продукції (попит); оцінка поточного обсягу 

запасів готової продукції; зміни  обсягу  ви-

робництва продукції у наступні три місяці. У 

свою чергу, для розрахунку індикатора діло-

вого клімату (Business Climate Indicator, BCI) 

використовують п’ять запитань, сформульо-

ваних відповідно до вимог складання статис-

тичної форми №2К-П. Запитання стосуються 

оцінки змін обсягів виробництва продукції за 

попередні три місяці й очікувань змін цього 

показника в найближчі три місяці, оцінки по-

точного обсягу замовлень на виробництво 

продукції (в тому числі іноземних), оцінки 

поточного обсягу запасів готової продукції. 

На основі цих індикаторів будують графік 

«Дослідження бізнес-циклу» (Business Cycle 

Tracer, ВСТ). Його побудова дає можливість 

відстежити циклічні коливання в різних сек-

торах економіки та сформувати прогнозні 

оцінки щодо очікуваних змін (напрямів руху) 

ділової активності учасників економічних  

відносин. 

Отже, актуальним напрямом наукових 

досліджень сьогодні є дослідження стану ді-

лової активності учасників економічних від-

носин, визначення індикаторів, на основі 

яких цей стан оцінюється, циклічності його 

змін, що становлять основу для прийняття 

стратегічних рішень щодо розвитку підпри-

ємства. 

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Слід зазначити, що дослідження з 

окреслених вище питань проводяться вітчиз-

няними та зарубіжними науковцями окремо 

на мікро- та макрорівні. Так, стан ділової ак-

тивності підприємств традиційно аналізують 

на підставі показників  інтенсивності  вико-

ристання ресурсів, результативності  діяль-

ності. Майже всі автори подібних досліджень 

одностайні в питанні необхідності допов-

нення аналізу ділової активності показни-

ками темпів зростання ключових показників 

(активів, обсягу продажів, прибутку, влас-

ного капіталу) та оцінки збалансованості еко-

номічного зростання на основі «золотого 

правила економіки».  

У працях [2–4] здійснено спробу від-

бити складну багатофакторну природу діло-

вої активності підприємства та виміряти її з 
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використанням кількісного показника − ін-

дикатора ділової активності. Зокрема, Креме-

ровим А. М. розроблено модель, в основу 

якої покладено уявлення про існування  ло-

кальних активностей (складових ділової ак-

тивності підприємства), які можна кількісно 

виміряти та застосувати до них векторний 

підхід у визначенні просторових координат 

зміни [2]. Аніскін Ю. П. наголошує на важ-

ливості врахування динамічних параметрів 

складових ділової активності (темпів їхніх 

змін) та необхідності врахування економіч-

них співвідношень між ними. Ці співвідно-

шення подаються автором у нерівності, що 

побудована за принципом вже згаданого «зо-

лотого правила економіки» [3]. Левченко А. 

С. пропонує визначати складові ділової  ак-

тивності не як окремі самостійні поняття, а в 

структурі життєвого циклу підприємства. На 

його думку, циклічність прояву  ділової  ак-

тивності підприємства є результатом послі-

довного проходження стадій підйому та 

спаду у фазах життєвого циклу її окремих ви-

дів (фінансової, виробничої, трудової, марке-

тингової, інноваційної, інвестиційної, еконо-

мічної, управлінської активностей) [4]. 

Питання використання індикаторів ді-

лової активності для оцінки та прогнозу-

вання розвитку економіки висвітлюються пе-

реважно у працях сучасних фахівців з прове-

дення статистичних досліджень та викорис-

тання технологій обробки даних (М. В. Пуга-

чова [5,6], Г. А. Штофер [7,8], Л. О. Ященко 

та О. М. Мотузка [9]). Популярними вони та-

кож є у вітчизняних бізнес-виданнях. 

Загалом дослідження  змін  ділової ак-

тивності в економічному циклі обмежується 

проведенням макроекономічних досліджень 

і не передбачає подальшого «поглиблення» 

до галузевого рівня, рівня діяльності підпри-

ємств певного виду економічної діяльності. 

В той же час, дослідження стану ділової ак-

тивності суб’єктів господарювання, визна-

чення факторів впливу на її зростання або па-

діння є «відірваними» від результатів дослід-

жень загальноекономічної кон’юнктури.  

Слід зазначити, що сьогодні теорії діло-

вого циклу розвиваються в напрямку все 

більш пильної уваги до мікроекономічних і 

ендогенних елементів механізму циклічності 

[10] Підтримуючи позицію прихильників ен-

догенного механізму циклічних коливань, 

тобто пояснюючи причини циклічності еко-

номіки факторами, що діють усередині еко-

номічної системи, є підстави сформулювати 

гіпотезу про наявність зв’язку в проходженні 

певних фаз економічного циклу зі зміною по-

казників ділової активності підприємств. 

Багато провідних вчених вважали при-

чиною циклічності проблеми, які виникають 

у сфері виробництва. Це і перевищення обся-

гів випуску засобів виробництва над предме-

тами споживання (М. Туган-Барановський), і 

розрив у динаміці інвестицій та заощаджень 

(Н. Калдор), і коливання обсягів інвестицій у 

запаси (Л. Мецлер). Так, Л. Мецлер виходив 

з того, що рівень запасів сигналізує про необ-

хідність змін обсягів виробництва [11]. Із по-

чатком фази рецесії підприємство починає 

скорочувати обсяг запасів, у результаті обсяг 

виробництва скоротиться не тільки внаслі-

док скорочення попиту, але й через необхід-

ність скоротити запаси до нормативного (мі-

німально можливого) рівня. Така поведінка 

підприємства вважається причиною виник-

нення циклічних коливань.  

З огляду на гіпотезу, сформульовану 

вище, теорія Л. Мецлера заслуговує на особ-

ливу увагу, оскільки зміна вартісних показ-

ників рівня запасів неодмінно визначає зміни 

в їхній часових параметрах – показниках обо-

ротності, які на прикладному рівні є основ-

ними індикаторами змін ділової активності 

підприємства. Доводить правомірність зроб-

лених припущень щодо наявності зв’язку по-

казників ділової активності підприємств з 

проходженням певних фаз економічного ци-

клу і той факт, що показник оцінки поточ-

ного обсягу запасів у Методологічних поло-

женнях з організації державного статистич-

ного спостереження «Стан ділової  активно-

сті підприємств» [1] віднесено до складу по-

казників кон’юнктурних обстежень (обсте-

жень ділової активності).  

Формулювання мети статті. В статті 

за мету прийнято доведення наявності 

зв’язку в  проходженні  певних  фаз бізнес-

циклу зі зміною показників  ділової  актив-

ності підприємств.  

Дослідження проведено на прикладі хі-

мічної галузі, в межах якої конкретизовано 

вид економічної діяльності 20.3 «Виробниц-

тво фарб, лаків і подібної продукції» (за 

КВЕД-2010).  
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У роботі запропонована така послідов-

ність дій: 

1. За даними Державної  служби  ста-

тистики України проаналізувати динаміку ін-

дикаторів ділового клімату та ділової впевне-

ності в промисловості. 

2. На основі скоригованого за допомо-

гою фільтра Ходріка-Прескота індикатора ді-

лової впевненості в промисловості, побуду-

вати графік «Дослідження бізнес-циклу», ви-

значити його основні фази такого циклу та 

поворотні точки (точки сингулярності). 

3. Виходячи з рекомендацій, що міс-

тяться в методиці [1], індикатори ділової   

впевненості й індикатор ділового клімату, які 

резюмують погляди та оцінки великої  кіль-

кості учасників економічного процесу,         

можна порівнювати зі значеннями певного 

узагальнюючого статистичного показника 

(наприклад, ВВП). Отже, пропонується оці-

нити кореляційний зв'язок рівня ділової     

впевненості та обсягу виробництва лакофар-

бової продукції з використання відповідних 

індикаторів. Наявність зв’язку дозволить 

стверджувати, що економічні процеси в ла-

кофарбовій промисловості проходили ті ж 

фази циклу, що й у цілому в промисловості 

за визначений період. 

4. Виявити й охарактеризувати фак-

тори, які визначають періоди піднесень і спа-

дів ділової активності у лакофарбовій  про-

мисловості. 

5. На підставі статистичних даних (по-

казників балансу та фінансових результатів) 

підприємств-виробників лакофарбових мате-

ріалів (ЛФМ) розрахувати показники-індика-

тори ділової активності, які можуть сигналі-

зувати про настання кожної фази економіч-

ного циклу. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Як було зазначено вище, індикатори 

ділового клімату та ділової впевненості є    

синтетичними композиційними показни-

ками, що ґрунтуються на даних обстежень − 

оцінках господарюючих суб’єктів щодо ми-

нулої, поточної й очікуваної  ситуації у  ви-

робництві. На рис. 1 та 2 представлено дина-

міку цих статистичних показників у промис-

ловості. 

За даними побудованих діаграм чітко 

окреслюється тенденція пожвавлення ділової 

активності підприємств промисловості впро-

довж 2015–2017 рр. З початку 2018 р. темпи 

зростання зазначених показників уповільню-

ються, хоча індикатор ділового клімату в аб-

солютному вимірі набуває максимальних 

значень впродовж цього року (в діапазоні 

1,0-1,3), а рівень ділової невпевненості зни-

жується до мінімальних значень. 
 

 
 

Рис. 1. Динаміка індикатора ділового 

клімату у промисловості (побудовано за да-

ними Держстату України) 
 

 
 

Рис. 2. Динаміка індикатора ділової 

впевненості у промисловості  (побудовано 

за даними Держстату України) 

 

Побудовані тренди показують, що, почина-

ючи з 2019 р., спостерігається поступове зни-

ження ділової активності, яке прискорюється 

в наступному році. В той же час, зважаючи 

на суттєвий    розрив на цій часовій ділянці 

між побудованими динамічними рядами та 

кривими         апроксимації, правильніше ве-

сти мову про проходження в 2019 р. так зва-

ного плато (a plateau), тобто про призупи-

нення зростання ділової активності та пев-

ною мірою про стабілізацію її рівня (оскільки 

коливання індикаторів були не суттєвими, 

наприклад, для індикатора ділового клімату 
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− в межах 0,8–0,9). Погіршення   ситуації ві-

дбулося  на початку 2020 р. і посилилося про-

тягом другого кварталу цього ж календар-

ного періоду, коли очікування промислових 

підприємств щодо перспектив розвитку їх-

ньої  ділової  актив-ності були засновані на 

негативних оцінках і прогнозах невизначено-

сті та ризиків скорочення або навіть припи-

нення діяльності внаслідок введення каран-

тину, а також нерозуміння тривалості й умов 

його подовження. 

На наступному етапі з метою виділення 

довгострокових циклів з побудованих дина-

мічних рядів економічних індикаторів засто-

совано статистичний фільтр Ходріка-Прес-

кота. Для проведення математичних обчис-

лень використано надбудову Hodrick-Prescott 

Filter (HPFilter) MS Excel. Слід зазначити, що 

стандартний одновимірний фільтр Ходріка-

Прескота має низку загальновідомих недолі-

ків, серед яких [12]: зміщення оцінок значень 

тренду в початкових і кінцевих точках часо-

вого ряду (end-point bias problem) і висока  

чутливість цих оцінок до додавання нових 

спостережень; відсутність жорсткої формалі-

зації правила вибору значень параметра       

фільтра («параметра λ»), що визначає ступінь 

гладкості тренду та критичним чином впли-

ває на властивості, які виділяються з компо-

нент часового ряду. 

Щодо останнього пункту, то на прак-

тиці значення λ коригуються з урахуванням 

особливостей розв'язуваної задачі, довжини 

передбачуваних циклів і часових рядів, що 

використовуються. Необхідно зважати на те, 

що при λ → 0 значення тренду близькі до 

значень вихідного ряду, а при λ → ∞ вид 

тренду наближається до лінійної функції. З 

урахуванням наведених в [1] рекомендацій в 

роботі використано значення λ = 8. Як пока-

зують окремі дослідження, при різних зна-

ченнях параметра згладжування відмінності 

в оцінках не є суттєвими, за виключенням    

кінцевих значень [12]. 

На рис. 3 представлено вхідні та скори-

говані за допомогою фільтра Ходріка-Прес-

кота  значення індикатора  ділової  впевне-

ності в промисловості. 

 

  
Рис. 3. Порівняння вхідних та скоригованих 

за допомогою фільтра Ходріка-Прескота 

значень індикатора ділової впевненості у 

промисловості 

 

Графік «Дослідження бізнес-циклу» 

побудовано у вигляді точкової діаграми з ви-

користанням скоригованого за допомогою 

фільтра Ходріка-Прескота значення індика-

тора ділової впевненості у промисловості й 

абсолютного приросту цього показника (рис. 

4). 

 

 
Рис. 4. Графік «Дослідження  бізнес- 

циклу» за період 2015– перше півріччя 

2020 рр. 

 

Отримані за аналізований період дані 

вказують на те, що економіка підприємств 

промисловості перебувала в двох квадрантах 

«Депресія» та «Пожвавлення». Причому 

мала місце нетипова послідовність зміни фаз 

економічного  циклу, оскільки  початок  до-

слідження збігся з фазою депресії, яку в тре-

тьому кварталі 2015 р. змінила фаза пожвав-

лення ділової активності, що тривала до літа 

2018 р., а потім знову наступила затяжна 

фаза депресії, яка посилюється як і зараз три-

ває.  

Виходячи з розрахунків, поворотними 

точками були: западина (3 кв. 2015) та пік 
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(3 кв. 2018). Слід зважати, що пік у даному 

випадку є точкою повернення до стану хро-

нічної депресії економіки промислових під-

приємств України. Необхідно підкреслити, 

що такі піки (точки повернення) були наявні 

і впродовж більш раннього періоду.  

Наочне уявлення про фази циклу діло-

вої активності надає графік на рис. 5, побудо-

ваний за описаним алгоритмом, але на основі 

розширеного часового ряду тривалістю 8,5 

років. Як видно з діаграми на рис. 5, вклю-

чення до аналізу додаткового трирічного пе-

ріоду 2012–2014 рр. помітно змінило форму 

кривої та дозволило виділити ще одну пово-

ротну точку – пік у 2 кв. 2013 р., що також 

означав перехід від фази пожвавлення до де-

пресії. 

 

Рис. 5. Графік «Дослідження бізнес- циклу» 

за період 2012 – перше півріччя 2020 рр. 

 

Проведене дослідження показало, що 

стан ділової активності промислових підпри-

ємств визначався переважно негативними 

поточними та прогнозними  оцінками  рес-

пондентів, які в окремі періоди ставали дещо 

оптимістичнішими. Відповідно була визна-

чена послідовність  зміни  фаз  падіння, не-

значного відновлення та подальшого «просі-

дання» економіки промислових підприємств 

України (формат, подібний до Vv-циклу). 

Зважаючи на кризу 2020 року, яка кардина-

льно змінила закони циклічного розвитку й 

обумовила перехід до іншої, поки що неви-

значеної фази економічного циклу, провідні 

світові аналітики будують різні сценарії від-

новлення світової економічної системи [13]. 

Серед них: V-модель з критичною глибиною 

падіння та таким самим бурхливим зростан-

ням; W-модель з чергуванням фаз зростання 

та падіння; U-модель з глибоким падінням і 

повільним відновленням і навіть L-модель, 

коли за глибоким падінням настає так званий 

боковий тренд або формат «вічної стагнації». 

Виходячи з поставлених завдань, на-

ступним кроком в роботі є оцінка щільності 

взаємозв’язку ділової впевненості та обсягу 

виробництва лакофарбової продукції на ос-

нові кореляційного аналізу відповідних інди-

каторів. Для забезпечення максимальної   

співставності результатів як вихідні дані 

взято фактичні дані про квартальні обсяги 

випуску ЛФМ за аналізований період 2015–

2020 р. [14]. Оскільки виробництво даних ви-

дів продукції має чітко виражений сезонний 

характер (максимальні обсяги виробництва 

та реалізації припадають на весняно-літній 

сезон та початок осені, тобто на другий та 

третій квартали), то постає додаткове зав-

дання проведення десезоналізації значень об-

сягів випуску ЛФМ з метою елімінування 

впливу квартальної сезонної компоненти. Всі 

розрахунки здійснено  за  методикою, де-

тально описаною в [15, с. 295–301]. 

Наочне уявлення про характер зміни 

десезоналізованих обсягів виробництва 

ЛФМ можна отримати з побудованої на 

рис. 6 лінії тренду. Отже, основна тенденція 

обсягів випуску продукції описується полі-

номом третього ступеня, що характеризує 

змінне зростання (уповільнення). Значення 

коефіцієнту достовірності апроксимації 

(R2 = 0,72) вказує на те, що обрана модель ко-

ректно відбиває тенденцію зміни аналізова-

ного показника. 

 

 
 

Рис. 6. Динаміка фактичних і десезоналізо-

ваних обсягів випуску ЛФМ в Україні, тис. т 
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На рис. 7  подана динаміка обсягу  ви-

пуску ЛФМ (без врахування сезонної компо-

ненти) та індикатору ділової впевненості.  

 

 
 

Рис. 7. Динаміка індикатору ділової впевне-

ності та обсягу виробництва ЛФМ 

 

Обидва показника мали однаковий ха-

рактер зміни та майже аналогічні темпи при-

росту (уповільнення) на окремих часових ді-

лянках. Виключення становить лише кінцева 

точка ряду, коли кон’юнктурні очікування 

виявилися гіршими, ніж реальне падіння об-

сягів виробництва лаків і фарб. Висока щіль-

ність зв’язку підтверджується розрахунком 

коефіцієнту кореляції, який становить 

0,80.Таким чином, можна стверджувати, що 

економічні процеси в лакофарбовій промис-

ловості проходили ті ж фази бізнес-циклу, 

що і в цілому у промисловості за аналізова-

ний період. 

Наступним етапом дослідження є вияв-

лення факторів, які визначали періоди підне-

сень і спадів у лакофарбовій промисловості. 

Дослідження на даному етапі доцільно роз-

почати із загального групування факторів з 

використанням стратегічного бізнес-інстру-

менту – PEST-аналізу, результати якого по-

дано у табл. 1.  

Таблиця 1 

PEST-аналіз для підприємств лакофарбової промисловості 

 
Фактори Характеристика 

Політико-

правові 

1. Нестабільність законодавства 

2. Зміна кон'юнктури ринку (втрата частини ринку виробниками ЛФМ) 

3. Посилення вимог до сертифікації ЛФМ 

4. Активізація процесів євроінтеграціі 

5. Жорсткі вимоги міжнародних організацій до надання фінансової допомоги дер-

жаві 

6. Низький рівень зацікавленості зарубіжних інвесторів у вкладанні капіталу в роз-

виток вітчизняних підприємств лакофарбової галузі, вихід потужних зарубіжних ви-

робників з ринку 

7. Ускладнення політичної ситуації всередині країни 

8. Подальше погіршення відносин з Російською Федерацією 

Економічні 

 

1. Загальний спад в економіці внаслідок впровадження карантинних заходів 

2. Збільшення рівня безробіття 

3. Девальвація національної валюти 

4. Високий рівень інфляції 

5. Зниження реальних доходів на душу населення 

6. Ускладнений доступ підприємств середнього бізнесу до кредитів 

Соціально-

культурні 

 

1. Зменшення чисельності населення та його старіння 

2. Значна частка населення з вищою освітою та дефіцит робочих спеціальностей на 

ринку праці 

3. Високий рівень робочої міграції населення 

4. Невисокий ступінь довіри до лакофарбової продукції вітчизняного виробника, 

традиційні переваги у виборі аналогічної продукції на користь зарубіжних компа-

ній-виробників 

Технологі-

чні 

 

1. Інновації в технології, в обладнання та матеріали, інновації в бізнес-моделях і 

способах ведення бізнесу 

2. Вплив веб-технологій на розвиток ринку 

3. Вплив мобільних технологій на розвиток ринку 

4. Інновації в розробках інформаційних систем 
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Виявлено, що  лакофарбові  підприєм-

ства в Україні зазнають переважно негатив-

ного впливу політичних та економічних фак-

торів. Не сприяють розвитку галузі також 

чинники соціального та демографічного ха-

рактеру, а стрімкий розвиток інформаційних, 

інтернет, веб-технологій підвищує вимоги до 

організації бізнес-процесів і процесів управ-

ління. 

У табл. 2 систематизовано фактори 

впливу на ділову активність лакофарбових 

підприємств.  

Таблиця 2 

Фактори впливу на ділову активність лакофарбових підприємств 

Характеристика фактору Наслідки впливу фактору 

Розвиток будівельної галузі в професійному 

та споживчому сегментах  

Розширення ринку водно-дисперсійної продукції 

Розвиток галузі машинобудування  Збільшення обсягів виробництва  та реалізації  ал-

кідних, акрилових емалей, лаків 

Впровадження державної програми «Доступ-

ні кредити 5-7-9%» та ініціювання програми 

«Нові гроші» для кредитування мікро-, ма-

лого та середнього бізнесу 

Можливості реалізації інноваційних, інвестиційних 

проєктів за пільговими кредитними ставками, рефі-

нансування існуючих кредитів,  поповнення  обо-

ротних коштів 

Коливання валютних курсів Подорожчання сировини внаслідок того, що поста-

чальники формують ціни з урахуванням ризику 

Відтік працездатного населення, в тому числі 

кваліфікованих малярів, на сезонні роботи за 

кордон 

Зменшення споживання лакофарбової продукції, 

скорочення обсягів реалізації продукції класу «пре-

міум» через відсутність фахівців, які мають навич-

ки роботи з продукцією даного класу 

Посилення імпортозалежності лакофарбових 

підприємств  

Подорожчання сировини внаслідок її закупівлі за 

цінами світового ринку 

Впровадження акцизного збору на розчин-

ники (уайт-спіріт, сольвент, толуол ксілол) 

Подорожчання сировини, що призводить до необ-

хідності або підвищення ціни на продукцію або 

зменшення рівня рентабельності виробників, що 

скорочує інвестиційні можливості розвитку галузі 

Зростання тарифів на природний газ для на-

селення через приведення його цін  на внут-

рішньому ринку до ціни імпортного пари-

тету; скорочення обсягів наданих субсидій  

Зниження платоспроможності споживачів і, як на-

слідок, переорієнтація виробників на випуск про-

дукції середнього цінового сегмента з низькою    

маржинальністю 

Високі тарифи на електроенергію та їхнє по-

дальше зростання 

Скорочення обсягів реалізації продукції в сегменті 

споживачів з середніми та низькими доходами че-

рез зростання відпускної ціни на лакофарбову про-

дукцію 

Тривалий холодний сезон Високі витрати на логістику водно-дисперсійної 

продукції, яка відповідає європейським вимогам 

екологічної безпеки і, як наслідок, обмежені мож-

ливості  збільшення її частки на ринку 

Відсутність законодавчо закріплених  пара-

метрів якості лакофарбової продукції при    

тендерних закупівлях 

У тендерних закупівлях перемагають пропозиції з 

неадекватно низькими цінами на продукцію низь-

кої якості  

Висока конкуренція з російськими виробни-

ками на експортному ринку алкідних ЛФМ 

через однакову географію поставок  

Обмеження зростання експортного потенціалу віт-

чизняних виробників алкідної продукції 

 

Очевидно, що домінуючими є фактори, 

які знижують ділову активність або іншими 

словами стримують або навіть посилюють ді-

лову пасивність виробників ЛФМ. Разом з 

тим, слід вказати, що напрям і сила впливу 

зазначених факторів змінювалися в різні пе-

ріоди, які відповідали фазам спадів або під-
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несень у галузі. Так, економічний спад впро-

довж 2013–2015 рр. характеризувався висо-

кими темпами девальвації національної ва-

люти, інфляційним зростанням цін, падінням 

купівельної спроможності населення. Як на-

слідок, зростав  попит на лакофарбову  про-

дукцію класу «економ» та «субеконом», що 

значно погіршило фінансові результати під-

приємств-виробників. У цей самий період че-

рез політичну й економічну невизначеність 

мав місце сплеск робочої міграції, що  нега-

тивно позначилося на кількісних та якісних 

показниках споживання ЛФМ. 

Економічне пожвавлення впродовж 

2016–2018 рр. дало можливість переорієнту-

вати виробників на випуск продукції класу 

«середній+», що не тільки покращило їхні фі-

нансові результати, а й супроводжувалося 

впровадженням нової культури споживання 

ЛКМ, посиленням тренду екологічності про-

дукції. В цей період відбувається усвідом-

лення світової тенденції розвитку ринку 

ЛФМ – збільшення частки водорозчинних 

матеріалів у продажах, удосконалення орга-

норозчинних матеріалів, зменшення вмісту 

летючих органічних речовин. Збільшення об-

сягів будівельних робіт у промисловому та 

споживчому сегментах сприяло зростанню 

попиту на фарби для внутрішніх і зовнішніх 

робіт.  

Економічна стагнація 2019 р. з поступо-

вим переходом до стадії депресії й її загост-

ренням у 2020 р. змусила виробників ЛФМ 

адаптуватися до нових реалій господарю-

вання в умовах різних карантинних обме-

жень у регіонах, їхньої постійної зміни, нети-

пових змін споживчої активності впродовж 

високого сезону тощо. В той же час, порів-

няно з іншими галузями, лакофарбова змогла 

утримувати порівняно високий попит на про-

дукцію завдяки ефекту відкладеного попиту. 

Так, в липні 2020 р. активні закупівлі розпо-

чали муніципальні й освітні установи, а та-

кож автодорожні підприємства регіональ-

ного та державного значення, зросли продажі 

в DIY-мережах. Разом з тим, частка дешевих 

матеріалів у сукупних продажах знову по-

чала розширюватися за рахунок продукції се-

редньої цінової категорії. Це негативно по-

значилось на фінансових показниках вироб-

ників. У цілому за перше півріччя 2020 р. ук-

раїнський ринок ЛФМ зменшився на 6,1% 

[14]. 

Заключним етапом дослідження є роз-

рахунок показників-індикаторів ділової ак-

тивності підприємств лакофарбової промис-

ловості, які можуть сигналізувати про на-

стання певної фази економічного циклу. 

Зміну показників за період 2014–2018 рр. 

представлено графічно на рис. 8. Слід зазна-

чити, що вибір показників здійснено відпо-

відно до класичної методики аналізу ділової 

активності, в якій ключовими є показники 

оборотності активів підприємств, проте че-

рез обмеженість публічної статистичної ін-

формації визначити уточнюючі показники 

оборотності активів за елементами немож-

ливо. 

 
Рис. 8. Динаміка показників ділової           

активності підприємств лакофарбової      

промисловості (розраховано за даними     

Держстату України) 

 

В аналізованому періоді найвищі зна-

чення показників оборотності припадають на 

період економічного підйому впродовж 

2015–2017 рр., в 2018 р. швидкість обороту 

активів лакофарбових підприємств дещо 

уповільнюється, що свідчить про спад діло-

вої активності. Відповідною виявленим змі-

нам була динаміка показника оборотності 

власного капіталу. Так, найшвидша  транс-

формація власних коштів у дохід від реаліза-

ції продукції спостерігалася протягом 2016–

2017 рр., порівняно невисокі значення цього 

коефіцієнта в 2014–2015 р. можна пояснити 

тим, що в цей період більшість підприємств 

утримувалась від кредитування операційної 

діяльності через дорожнечу банківських кре-

дитних ресурсів, і відповідно реалізовувало 

консервативну політику фінансування акти-

вів, результатом якої стало збільшення          
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частки власних коштів у структурі капіталу 

та відповідно зниження його оборотності.  

Оскільки будь-яка активність характе-

ризується динамікою кількісних показників, 

то крім аналізу коефіцієнтів для вирішення 

поставленого вище завдання також викорис-

тані співвідношення темпів зростання обся-

гів активів, капіталу та фінансових результа-

тів, які традиційно досліджують на предмет 

відповідності «золотому правилу економіки» 

(табл. 3). 

 

 

Таблиця 3 

Показники «золотого правила економіки» підприємств лакофарбової промисловості 

 
Період Темп зрос-

тання чистого 

прибутку 

(ТЧП) 

Темп зрос-

тання обсягу 

реалізації про-

дукції (ТОРП) 

Темп зрос-

тання влас-

ного капі-

талу (ТВК) 

Темп зрос-

тання акти-

вів (ТА) 

Співвідношення                    

показників  

2014/2013 -5,14 1,07 0,87 1,21 ТА > ТОРП > ТВК > ТЧП 

2015/2013 0,15 1,30 0,95 1,50 ТА > ТОРП > ТВК > ТЧП 

2016/2013 3,76 1,56 0,83 1,83 ТЧП > ТА > ТОРП > ТВК 

2017/2013 1,92 1,80 1,25 2,04 ТА > ТЧП > ТОРП > ТВК 

2018/2013 6,75 2,04 1,96 2,37 ТЧП > ТА > ТОРП > ТВК 

 

За встановленими співвідношеннями 

показників в табл. 3 можна констатувати, що 

впродовж аналізованого періоду «золоте пра-

вило економіки» порушувалося. Особливо 

помітним це було в 2014–2015 рр., коли        

темпи змін обсягів діяльності підприємств 

перевищували темпи зміни їхніх фінансових 

результатів. Проте спостерігалися й періоди, 

впродовж котрих нерівності  були  макси-

мально наближені до ідеальних та за часом 

вони відповідали етапам пожвавлення в еко-

номічному циклі – 2016–2018 рр.  

Висновки. Проведене дослідження    

підтвердило наявність зв’язку у проходженні 

певних фаз економічного циклу зі зміною по-

казників ділової активності лакофарбових 

підприємств. Неможливість точно відбити 

часову відповідність у динаміці показників 

змінам фаз економічного циклу поясню-

ються методикою їхнього розрахунку (зок-

рема, коефіцієнтів оборотності), яка передба-

чає необхідність усереднення показників ва-

ртості активів і капіталу для забезпечення 

співставності цих показників з показниками 

результатів діяльності підприємств. 

У цілому можна стверджувати, що діа-

лектика взаємозв’язку економічних циклів та 

зміни ділової активності підприємств поля-

гає в тому, що з одного боку, підприємства 

спричиняють зрушення в економіці, зміню-

ючи інтенсивність використання активів і 

відповідно посилюючи або послаблюючи ді-

лову активність. У той же час, визнаючи, що 

існують й інші об’єктивні фактори, які впли-

вають на формування економічних циклів, як 

то сезонні коливання, зміни клімату, епіде-

мії, вичерпання природних ресурсів, демо-

графічні зміни, довгострокові тенденції змін 

в технологіях, готовність до інновацій тощо, 

коливання ділової активності підприємств   

відбуваються під впливом цих та інших    

внутрішніх та зовнішніх факторів. Загалом 

циклічний рух в економіці характеризується 

тим, що дія сукупності факторів ділової ак-

тивності, які визначають підйом, з часом ви-

черпується, перетворюючись поступово в   

гальмуючий фактор і стаючи причиною 

спаду виробництва. У свою чергу, спад ви-

робництва та кризовий стан є каталізаторами 

майбутнього підйому на основі інноваційних 

змін. 
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К ВОПРОСУ ЦИКЛИЧНОСТИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ                        

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Е. В. Трифонова, д. э. н., профессор, А. В. Баранец, к. э. н., доцент,  

НТУ «Днепровская политехника» 

 

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

лиза и синтеза – при формулировке задач исследования; статистического анализа,  экономико-

математического моделирования – для оценки изменений деловой активности, анализа тес-

ноты связи между деловой уверенностью в промышленности и объемом производства лако-

красочной продукции; формализации – при построении графика бизнес-цикла, определении 

его фаз, поворотных точек; факторного анализа – для выявления факторов влияния на измене-

ние деловой активности предприятий. 

Результаты. Проанализирована динамика индикаторов деловых  ожиданий в  промыш-

лен-ности. На основе скорректированного с помощью фильтра Ходрика-Прескотта индика-

тора деловой уверенности построен график «Исследование бизнес-цикла». Установлено, что 

в течение 2012–2020 гг. экономика промышленности находилась в квадрантах «Депрессия» и 

«Оживление». Определена последовательность изменения фаз падения, восстановления и 

дальнейшего «проседания» экономики промышленных предприятий Украины. Доказано, что 

экономические процессы в лакокрасочной отрасли проходили те же фазы цикла, что и в целом 

в промышленности за анализируемый период. Систематизированы факторы влияния на дело-

вую активность лакокрасочных предприятий. Установлено, что в течение 2015–2020 гг. доми-

нировали факторы, снижающие деловую активность производителей лакокрасочной продук-

ции. Рассчитаны показатели деловой активности лакокрасочных предприятий, выявлено, что 

их динамика соответствует изменению фаз экономического цикла в промышленности. 

Новизна. Предложен научно-методический подход к изучению эндогенных элементов в 

механизме экономической цикличности, позволивший установить соответствие изменений 

показателей деловой активности лакокрасочных предприятий изменению стадий экономиче-

ского цикла в промышленности. 

Практическая значимость. График бизнес-цикла создает базис для построения сцена-

риев восстановления (развития) экономики. Систематизация факторов, определяющих пери-

оды подъемов и спадов деловой активности в лакокрасочной промышленности, дает возмож-

ность сформировать комплексное видение проблем и наметить перспективы развития отрасли. 

Ключевые слова: деловая активность, деловая уверенность, деловой климат, бизнес-

цикл, экономический цикл, лакокрасочные материалы, десезонализация, оборачиваемость. 

 

ON BUSINESS CYCLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

O. V. Tryfonova, D.E., Professor, H. V. Baranets, Ph. D (Econ.), Associate Professor, 

Dnipro University of Technology 

 

Methods. The results are obtained with the following methods: the method of analysis and 

synthesis in formulating the research task; statistical analysis, economic and mathematical modeling 

in estimating changes in business activity, analysis of the density of the relationship between business 

confidence in the industry and the volume of production of paints and varnishes; formalization in 

building a business cycle schedule, determining its phases, turning points; abstractions in identifying 

factors influencing the change in business activity of enterprises. 
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Results. The dynamics of indicators of business expectations in industry is analyzed. The busi-

ness confidence indicator is based on the Hodrick-Prescott filter is used for building Business Cycle 

Tracer chart. It is established that during 2012–2020 the industrial economy was in the quadrants of 

«Depression» and «Recovery». The sequence of changes in the phases of decline, recovery and fur-

ther «subsidence» of the economy of the Ukrainian industrial enterprises is determined. It is proved 

that the economic processes in the paint industry went through the same phases of the cycle as in 

industry during the analyzed period. Factors influencing the business activity of paint and varnish 

enterprises are systematized. It is established that during 2015–2020 the factors that reduce the busi-

ness activity of paint and varnish manufacturers were dominant. The indicators of business activity 

of paint and varnish enterprises are calculated. It has been found that their dynamics corresponds to 

the change of phases of the economic cycle of the industry. 

Novelty. A scientific and methodological approach to the study of endogenous elements in the 

mechanism of economic cyclicality is proposed. This makes it possible to establish the correspond-

ence of changes in business activity of paint and varnish enterprises to the changes in the stages of 

the economic cycle in the industry. 

Practical value. The business cycle chart creates the basis for building scenarios for economic 

recovery (development). Systematization of factors that determine the periods of ups and downs of 

business activity in the paint and varnish industry makes it possible to form a comprehensive vision 

of the problems and outline the prospects for the development of the industry. 

Keywords: business activity, business confidence, business climate, business cycle, economic 

cycle, paints and varnishes, deseasonalization, turnover. 
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КРОСС-ФУНКЦІОНАЛЬНІ БІЗНЕС ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА           

СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ В РАКУРСІ СТРАТЕГІЧНОГО                                  

РОЗВИТКУ 

 

В. В. Прохорова, д. е. н., професор, Українська інженерно-педагогічна академія,  
vkprohkorova@gmail.com, orcid.org/0000-0003-2552-2131, 

Х. Я. Залуцька, к. е. н., доцент, Національний університет «Львівська політехніка», 

khrystyna.y.solovii@lpnu.ua, orcid.org/0000-0002-4342-4925 

 

Методологія дослідження. При написанні статті використовувались наступні методи: 

теоретичного узагальнення – при дослідженні існуючих підходів до визначення сутності,  

структури і різновидів управлінських інновацій; наукового узагальнення, систематизації, ана-

лізу й синтезу – при окресленні можливостей та шляхів застосування управлінських інновацій 

в управлінні диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств  в  умовах неотехноло-

гічного відтворення; декомпозиції та структурно-логічного аналізу – при розробленні підходу 

щодо формування й поширення управлінських інновацій на основі крос-функціональних біз-

нес-процесів. 

Результати. Розглянуто сутність, види та структуру управлінських інновацій. Дослід-

жено умови, передумови, переваги та труднощі при розробленні й  впровадженні  управлін-

ських інновацій на сучасних підприємствах. Визначено місце управлінських інновацій в уп-

равлінні розвитком підприємства. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання 

управлінських інновацій при управлінні диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підпри-

ємств як одного із основних стимулів його забезпечення. Визначено, що управлінські інновації 

забезпечують процес безперервних новацій, які за рахунок створення довгострокових конку-

рентних переваг підприємств сприяють ефективності їх диверсифікаційно-інтеграційного     

розвитку в умовах неотехнологічного відтворення. 

Новизна. Запропоновано підхід щодо формування й поширення управлінських іннова-

цій на основі крос-функціональних бізнес-процесів, спрямованих на створення ефекту  необ-

хідного для забезпечення диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємств в умовах 

неотехнологічного відтворення на основі генерування знань з різних наук. 

Практична значущість. Результати дослідження будуть корисними для підприємств 

при формуванні відповідних управлінських впливів та  управлінських ефектів, які набувають 

особливого значення для оперативного прийняття результативних управлінських рішень за-

безпечення ефективності диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємств в умовах 

неотехнологічного відтворення. 

Ключові слова: управлінська інновація, диверсифікаційно-інтеграційний розвиток, нео-

технологічне відтворення, вимушені управлінські інновації, ініціативні управлінські інновації, 

управлінський вплив, управлінські ефекти, комуляція, генерування знань, креатив-комплекс 

ініціативних ідей, крос-функціональні бізнес процеси. 
 

Постановка проблеми. В сучасних 

умовах господарювання, які характеризу-

ються високим  рівнем  невизначеності, ак-

тивними процесами глобалізації, значною ін-

форматизацією економіки, орієнтацією біз-

несу на вимоги клієнтів, а також зміною па-

радигми управління, підприємства змушені 

шукати нові способи досягнення конкурент-

них переваг та забезпечення ефективності ді-

яльності. Імперативною основою такого по-

шуку є управлінські інновації як крос-функ-

ціональний генератор формування  нових ве-

кторів розвитку підприємства, оптимальних 
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джерел домінантних змін їх середовищ і за-

безпечення ефективного функціонування 

підприємств в умовах, що утворилися. 

Ефективним напрямком розвитку для 

сучасних підприємств в умовах швидкого  

розвитку техніки, науки, поширення інфор-

мації тощо є диверсифікаційно-інтеграцій-

ний розвиток, який за рахунок раціонального 

виділення у структурі підприємства (за допо-

могою власних та залучених на вигідних 

умовах зусиль) спеціалізованих бізнес оди-

ниць та оптимального встановлення взає-

мозв’язків між їх структурними елементами 

забезпечить підприємству можливість адек-

ватно, оперативно реагувати на зміни потреб, 

появу інновацій, максимально забезпечувати 

належне виконання певних бізнес процесів 

різних бізнес одиниць шляхом взаємозабез-

печення одне одного результатами власної 

діяльності,  створювати вагомі довгострокові 

конкурентні переваги тощо. Отже, основною 

перевагою такого напрямку розвитку є мак-

симальне нарощення ефекту взаємодії бізнес 

одиниць різних господарських структур че-

рез результативне підсилення реалізації їх 

одних бізнес процесів елементами інших, для 

переведення якого (ефекту) у довгострокову 

конкурентну перевагу необхідним є застосу-

вання відповідних управлінський інновацій 

забезпечення ефективного виконання бізнес 

процесів різних напрямів та рівнів управ-

ління (крос-функціональних бізнес проце-

сів). 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. На сучасному етапі розвитку національ-

ної економіки взагалі та на рівні підприємств 

як її основної ланки широкого поширення на-

бувають дослідження, які стосуються роз-

гляду сутності, необхідності та особливостей 

використання, підходів до формування, ос-

новних складових та видів управлінських 

інновацій. Зокрема, даним питанням присвя-

чено роботи таких науковців: А. Г. Бистрова 

[1], Н. Давлєтбаєвої [2], М. І. Дяченка [3], А. 

П. Левитської [5], Ю. Г. Мислякова [7], С. А. 

Мушникової [8], Л. П. Прокопишин [9], Ю. 

Г. Пухальського [10], І. О. Солов’ян [11],  І. 

П. Федорка [12], М. Н. Чечуріної [13], З. Я. 

Шацької [14] тощо. 

Однак, кожен із науковців описує сут-

ність і розкриває можливість використання 

управлінських інновацій до вирішення кон-

кретних фрагментарних проблем, серед яких, 

відсутні дослідження щодо розроблення і ви-

користання управлінських інновацій при уп-

равлінні диверсифікаційно-інтеграційним 

розвитком підприємств в умовах неотехно-

логічного відтворення. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є формування наукового підходу щодо 

розроблення і поширення управлінських 

інновацій на основі крос-функціональних   

бізнес процесів в управління диверсифіка-

ційно-інтеграційним розвитком підприємств 

при неотехнологічному відтворенні. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Під терміном «управлінська іннова-

ція» в широкому розумінні розуміють нову 

систему організації управління, нову управ-

лінську технологію, або новий бізнес процес 

[6].  

Для уточнення сутності управлінської 

інновації та визначення можливості її засто-

сування при управлінні диверсифікаційно-

інтеграційним розвитком підприємства варто 

дослідити сфери застосування, розкрити 

зміст використовуваних видів та труднощі 

використання управлінських інновацій у ді-

яльності вітчизняних підприємств.  

На рис. 1 подано види управлінських 

інновацій за різними класифікаційними озна-

ками.  

Кожна із запропонованих класифіка-

ційних ознак дозволяє визначити специфіку 

управлінських інновацій із певної сторони, 

відповідно, різні їх види просто комплексно 

доповнюють та окреслюють  можливі на-

прямки застосування та варіанти прояву. На-

приклад, за класифікаційною ознакою «за 

сприйняттям» можливе виділення двох видів 

управлінської  інновації:  вимушені; ініціа-

тивні. 

Вимушені (нормативні) управлінські 

інновації присутні у діяльності кожного під-

приємства, оскільки, стосуються прийняття 

відповідного рішення щодо ліквідації про-

блем, які виникають при здійсненні основних 

видів його діяльності. Відповідно, такі 

управлінські інновації залежно  від  можли-

вості уникнення чи перенесення їх здій-

снення, а також черговості та історичності їх 

виникнення можна розділити на безваріантні 

та варіантні.  В свою чергу, безваріантні  

управ-лінські інновації не мають творчого 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2020, №4 147_________________________________________



характеру і вони нічим практично не відріз-

няються від інших управлінських рішень. Ва-

ріантні управлінські інновації характеризу-

ються   певним рівнем творчості, однак, для 

їх реалізації також зазвичай використовують 

готові приклади, аналоги, методики тощо і 

лише частково доповнюють власними да-

ними. Тобто, вимушені управлінські іннова-

ції не є радикальними, в основному вони при-

сутні на усіх без винятку підприємствах і 

тому, на нашу думку, їх не варто розглядати 

окремо, а лише як основу (базу) формування 

управлінської інновації, доповнюючи її ініці-

ативними елементами [4]. 

 

Види управлінських інновацій

За сприйняттям
вимушені

ініціативні

варіантні

безваріантні

За сферами 

застосування

економічна

соціальна

юридична

організаційна

За рівнем 

організації

ведення підприємницької діяльності

організації робочих місць

організації зовнішніх звязків

З точки зору 

функцій 

менеджменту

в організувнні

в плануванні

в контролюванні

в регулюванні

в мотивуванні

Залежно від 

об’єкта 

впровадження

виробництво

постачання

збут

персонал

фінанси

техніко-технологічна

 
 

Рис. 1. Види управлінських інновацій 

 

Аналогічно, що стосується критеріїв 

«за рівнем організації», «з точки зору функ-

цій управління», «залежно від об’єкта впро-

вадження», «за сферами застосування» ко-

жен вид управлінської інновації виступає 

складовою частиною відповідно структури, 

діяльності підприємства, процесу управ-

ління, яка проявляється у більшій чи меншій 

мірі у всіх його бізнес процесах та спрямо-

вана на їх максимальну взаємодію для досяг-

нення потрібного ефекту, що забезпечить 

підприємству довгострокову конкурентну 

ENTEPRENEURSHIP AND ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2020, №4148_________________________________________



перевагу на ринку в умовах неотехнологіч-

ного відтворення.  

Отже, сукупність застосовуваних 

управлінських інновацій для реалізації конк-

ретних бізнес процесів дозволить максима-

льно пов’язати зусилля реалізації окремих із 

них, підвищивши,  тим самим, їх  результа-

тивність.  

Для ефективності і практичної значу-

щості, формування управлінських інновацій 

доцільно здійснювати із максимальною мож-

ливістю ліквідації наявних труднощів їх 

впровадження на підприємствах: 

– відсутність з боку керівництва розу-

міння необхідності витрачання часу, коштів і 

ресурсів на формування та стимулювання 

управлінських інновацій; 

– недостатня мотивація працівників 

генерування ними управлінських (креатив-

них) ідей; 

– неточна обґрунтованість зв’язку між 

управлінськими інноваціями та результатами 

діяльності підприємства; 

– відсутність відповідних видів та об-

сягів ресурсів необхідних для формування 

управлінських інновацій; 

– слабе використання на підприєм-

ствах фахівців з сфери менеджменту; 

– низький рівень кваліфікації, компе-

тенції, наявності необхідних знань, вмінь 

працівників; 

– опір змінам; 

– низький рівень поінформованості 

щодо ефективних нововведень у сфері управ-

ління; 

– високий рівень ризику реалізації 

управлінських інновацій через складність їх 

оцінки. 

З метою оптимізації тактичних дій в  

рамках формування управлінських інновацій 

пропонуємо графічне зображення (рис.2) і 

системне відображення (1–4) впливу управ-

лінських інновацій на прийняття управлін-

ських рішень щодо реалізації бізнес процесів 

різних бізнес одиниць, і рівня отриманого, 

при цьому, ефекту спрямованого на забезпе-

чення, окрім, результативності бізнес проце-

сів, ще й певну їх ефективність, яка відобра-

жає нові або додаткові властивості (характе-

ристики) наявних ефектів, що забезпечують 

підприємству стійкість до  умов нетехноло-

гічного відтворення, оскільки, впливають на 

трансформаційні процеси в економічній сис-

темі. 

Формування ефекту без застосування 

управлінських інновацій відбувається за    

формулою 1: 

 

 ЕА= {Уе(Ув, Уф)|Рб.п.1.1 ∩ Рб.п.1.2 ∩ Рб.п.1.𝑁},    (1) 

 

де ЕА – ефект А; Уе – управлінські ефекти; Ув 

– управлінські впливи; Уф – управлінські   

функції; Рб.п.1.1 – реалізація бізнес процесу 1 

першої бізнес одиниці. 

Управлінська результативність у да-

ному випадку визначається за формулою 2: 

 

 Ур = ∑ Еі𝑗
𝑗
і=1 , де                                        (2) 

 

j – кількість можливих  ефектів; Ур – управ-

лінська результативність;  
Формування ефекту із застосуванням 

управлінських інновацій відбувається за    

формулою 3: 

 
 ЕАі= 

{Уе(Ув, Уф, Уі)|Рб.п.1.1 ∩ Рб.п.1.2 ∩ Рб.п.2.1 ∩ Рб.п.2.2 ∩ Рб.п.𝑁.𝑁} 

 

де Уі – управлінська інновація; ЕА – ефект А 

з додатковими характеристиками, які переви-

щують базову потребу (ціль) і необхідні для 

ефективного розвитку в умовах неотехноло-

гічного відтворення. 

При чому, взаємопроникаюча результа-

тивність реалізації бізнес процесів між собою 

з використанням управлінських інновацій за-

безпечує доповнення загальної результатив-

ності підприємства певним рівнем ефектив-

ності, необхідної для його  успішного  роз-

витку в умовах неотехнологічного відтво-

рення, що показує рівність 4. 
 

 ЕАі ∩ ЕБ ∩ ЕВ ∩ ЕГі = Ур ∪ Уеф , де             (4) 
 

Уеф – управлінська ефективність. 

Формування ефектів без використання 

управлінських інновацій відбувається за ра-

хунок прийняття ефективних управлінських 

рішень щодо результативного здійснення    

бізнес процесів у межах окремих бізнес оди-

ниць, оскільки, бізнес одиниця – це окремий 

самостійний підрозділ із власною стратегією 

розвитку, ринком збуту, видом продукції, фі-

нансовими та інвестиційними можливостями 

тощо.
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Бізнес 

процес 2.2

Бізнес 
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Бізнес 

процес N.1

Бізнес 

процес N.2

Бізнес 

процес N. N

Бізнес 

одиниця 1

Бізнес 

одиниця 2

Бізнес 

одиниця N

Управлінські 

впливи

Управлінські 

функції

Управлінські 

ефекти

Сценарії 

диверсифікаційно-

інтеграційного 

розвитку 

підприємства

Управлінська 

інновація
Зовнішнє середовище

Управлінська 

результативність

Управлінська 

ефективність
Ефект Б

Ефект Г

Ефект А

Ефект В

Ефект Б

Ефект Гі

Ефект Аі

Ефект В

 
Рис. 2. Просторово-динамічна модель побудови системи управлінських інновацій 

 

Ефект, у випадку, використання управ-

лінських інновацій підвищується, залежно 

від їх спрямованості, набуваючи певних рис 

технологічності, креативності, унікальності 

тощо. Зумовлена поява нового ефекту раціо-

нальними ідеями, які сформовані вимогами 

створених на підприємстві управлінських 

ефектів шляхом реалізації певних управлін-

ських впливів з врахуванням відповідних  

функцій управління та наявними перспек-

тивними пропозиціями на ринку, новими    

суспільними поглядами на певні речі тощо. 

Тобто, управлінська інновація являє собою 

сукупність вимушених та креативних ідей 

щодо реалізації відповідних бізнес процесів 

для досягнення певного інноваційного      

ефекту та вирішення конкретних проблем в 

процесі діяльності підприємства в умовах 

неотехнологічного відтворення. 

Отже, використання управлінських 

інновацій необхідне для того, щоб злагодити 

роботу і ефективно налаштувати взаємодію 

бізнес одиниць підприємства через оптиміза-

цію взаємозв’язків між їх бізнес процесами 

спрямовану на підвищення результативності 

бізнес процесів, бізнес одиниць, всього під-

приємства. 

Диверсифікаційно-інтеграційний роз-

виток як і будь-який інший вид розвитку 

може здійснюватися за наступними сценарі-

ями: оптимістичним; реалістичним; песиміс-

тичним. Для забезпечення ефективності роз-

витку по кожному із цих сценаріїв необхідна 

різна сукупність управлінських інновацій, 

яка включає найбільш вагомі і доцільні для 

досягнення бажаних результатів управлін-

ські заходи підтримання на належному рівні 

окремих складових діяльності підприємства. 
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В таблиці 1 подано примірні домінанти 

в межах конкретних типів управлінських 

інновацій необхідні для забезпечення бажа-

ного ефекту по кожному сценарію диверси-

фікаційно-інтеграційного розвитку для ство-

рення належних переваг ефективнго довго-

строкового функціонування підприємства в 

умовах неотехнологічного відтворення. 

 

Таблиця 1 

Визначення типів управлінських інновацій залежно сценаріїв диверсифікаційно-інте-

граційного розвитку підприємств 
Сценарії диверсифікаційно-

інтеграційного розвитку під-

приємств 

Домінюючий вектор забезпечення  необ-

хідного ефекту 

Тип управлінської 

інновації 

Песимістичний – оптимізація виробничого процесу; 

– реінженіринг бізнес процесів; 

– ефективне управління часом; 

– ощадне управління витратами; 

– ефективна робота з стейкхолдерами 

Покращуюча  управ-

лінська інновація 

Реалістичний – впровадження інформаційних техноло-

гій; 

– тотальне управління допоміжними слу-

жбами; 

– ефективна організація забезпечення 

стратегічного управління 

Традиційна управлін-

ська інновація 

Оптимістичний – стимулювання зовнішніх партнерів; 

– активізація наукових розробок; 

– організаційно-структурна перебудова 

Креативна управлін-

ська інновація 

 
Підсумовуюче  вищевикладене,  до-

цільно управлінську інновацію трактувати як  

креатив-комплекс ініціативних (відомих та 

оригінальних) ідей та заходів забезпечення 

раціоналізації бізнес процесів підприємства 

усіх напрямків та рівня діяльності з техноло-

гічного, організаційного та економічного ас-

пектів, спрямованих на максимальну резуль-

тативність їх здійснення, забезпечивши, тим 

самим, максимальний додатковий ефект для 

стратегічного розвитку підприємства в су-

часних неотехнологічних умовах функціону-

вання.  

Висновки. Конкретизація видів, під-

твердження об’єктивної доцільності та необ-

хідності побудови системи управлінських 

інновацій в загальній      системі управління, 

особливості впровадження оперативного та 

тактичного характеру управлінських іннова-

цій у діяльність вітчизняних підприємств   

дозволило уточнити сутність, окреслити пе-

реваги, можливості і етапи їх застосування 

для ефективного диверсифікаційно-інтегра-

ційного розвитку підприємств в умовах нео-

технологічного відтворення.  

Проведені дослідження і подані реко-

мендації щодо формування та використання 

управлінських інновацій для забезпечення 

належного рівня розвитку підприємства в 

умовах неотехнологічного відтворення       

дозволили встановити, що ефективна сис-

тема управління диверсифікаційно-інтегра-

ційним розвитком сучасних підприємств по-

винна складатися із взаємопов’язаних базо-

вої (вимушеної, нормативної) та інновацій-

ної управлінських систем, пов’язаних управ-

лінськими інноваціями, сформованими на ос-

нові крос-функціональних бізнес процесів 

підприємства. 
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КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК  

ОСНОВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В РАКУРСЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В. В. Прохорова, д. э. н., профессор, Украинская инженерно-педагогическая академия, 

Х. Я. Залуцкая, к. э. н., доцент, Национальный университет «Львовская политехника»  

 

Методология исследования. При написании статьи использовались следующие ме-

тоды: теоретического обобщения – при исследовании существующих подходов к определе-

нию сущности, структуры и видов управленческих инноваций; научного обобщения, система-

тизации, анализа и синтеза – при характеристике возможностей и путей применения управле-

нческих инноваций в управлении диверсификационно-интеграционным развитием предприя-

тий в условиях неотехнологического  воспроизводства; декомпозиции и структурно-логичес-

кого анализа – при разработке подхода по формированию и распространению управленческих 

инноваций на основе кросс-функциональных бизнес-процессов. 

Результаты. Рассмотрены сущность, виды и структура управленческих инноваций. 

Исследованы условия, предпосылки, преимущества и трудности при разработке и внедрении 

управленческих инноваций на современных предприятиях. Определено место управленческих 

инноваций в управлении развитием предприятия. Обоснована целесообразность и необходи-

мость использования управленческих инноваций при управлении диверсификационно-инте-

грационным развитием предприятий как одного из основных стимулов его обеспечения. Опре-

делено, что управленческие инновации обеспечивают процесс непрерывных новшеств, ко-

торые за счет создания долгосрочных конкурентных преимуществ предприятий способствуют 

эффективности их диверсификационно-интеграционного развития в условиях неотехнологи-

ческого воспроизводства. 

Новизна. Предложен подход к формированию и распространению управленческих ин-

новаций на основе кросс-функциональных бизнес-процессов, направленных на создание эф-

фекта необходимого для обеспечения диверсификационно-интеграционного развития пред-

приятий в условиях неотехнологического воспроизводства на основе генерирования знаний из 

разных наук. 

Практическая значимость. Результаты исследования будут полезными для предпри-

ятий при формировании соответствующих управленческих воздействий и управленческих эф-

фектов, которые приобретают особое значение для оперативного принятия результативных 

управленческих решений обеспечения эффективности диверсификационно-интеграционного 

развития предприятий в условиях неотехнологического воспроизводства. 

Ключевые слова: управленческая инновация, диверсификационно-интеграционное   

развитие, неотехнологическое воспроизводство, вынужденные управленческие инновации, 

инициативные управленческие инновации, управляющее воздействие, управленческие эф-

фекты, комуляция,  генерирование знаний,  креатив-комплекс  инициативных идей,  кросс-

функциональные бизнес-процессы. 

 

CROSS-FUNCTIONAL BUSINESS PROCESSES AT AN ENTERPRISE AS THE BASIS OF 

MANAGEMENT INNOVATION SYSTEM IN TERMS OF STRATEGIC DEVELOPMENT 

V. V. Prokhorova, D.E., Professor, Ukrainian Academy of Engineering and Pedagogy,  

H. Ya. Zalutska, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Lviv Polytechnic National University 

 

Methods. The following methods were used: theoretical generalization – in the study of 

existing approaches to defining the nature, structure and types of management innovations; scientific 

generalization, systematization, analysis and synthesis – in outlining the possibilities and ways of 

applying managerial innovations in the management of diversification and integration development 

of enterprises in terms of neotechnological reproduction; decomposition and structural-logical 

analysis – in developing an approach to the formation and dissemination of managerial innovations 

based on cross-functional business processes. 
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Results. The essence, types and structure of managerial innovations are considered. The 

conditions, prerequisites, advantages and difficulties in the development and implementation of 

management innovations in modern enterprises are studied. The place of managerial innovations in 

the management of enterprise development is determined. The expediency and necessity of using 

managerial innovations in the management of diversification and integration development of 

enterprises as one of the main incentives for its provision are substantiated. It is determined that 

managerial innovations provide a process of continuous innovations, which by creating long-term 

competitive advantages of enterprises contribute to the effectiveness of their diversification and 

integration development in terms of neotechnological reproduction. 

Novelty. There is offered an approach to the formation and dissemination of managerial 

innovations based on cross-functional business processes aimed at creating the effect necessary to 

ensure the diversification and integration development of enterprises in terms of neotechnological 

reproduction based on the generation of knowledge from various sciences. 

Practical value. The results of the study will be useful for enterprises in the formation of 

appropriate management influences and management effects, which are of particular importance for 

the rapid adoption of effective management decisions to ensure the effectiveness of diversification 

and integration development of enterprises in neotechnological reproduction. 

Keywords: managerial innovation, diversification and integration development, 

neotechnological reproduction, forced managerial innovations, initiative managerial innovations, 

managerial influence, managerial effects, cumulation, knowledge generation, creative complex of 

initiative ideas, cross-functional business processes. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО  

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕІНЖИНІРИНГУ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
 

О. В. Ареф’єва, д. е. н., професор, Національний авіаційний університет, 

lena-2009-19@ukr.net; http://orcid.org/0000-0001-5157-9970, 

З. М. Побережна, к. е. н., доцент, Національний авіаційний університет, 

zarina_www@ukr.net; http://orcid.org/0000-0001-6245-038X 

 

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

лізу та порівняння, синтезу та теоретичного узагальнення – для формування системи органі-

заційно-економічного забезпечення антикризового управління; абстрактно-логічного – для 

визначення принципів, методів та інструментів антикризового управління бізнес-процесами 

при реалізації реінжинірингу діяльності підприємства та для розробки рекомендацій щодо 

його вдосконалення; графічного аналізу – для наглядного відображення отриманих результа-

тів дослідження.  

Результати. Запропоновано використання реінжинірингу як методу антикризового уп-

равління для підприємств, що спрямований на перепроектування та удосконалення бізнес-

процесів з метою оздоровлення підприємства та його виходу на інший рівень розвитку. Ви-

значено, що бізнес-процеси складають основу діяльності підприємства та впливаючи на них 

можна покращити ефективність та забезпечити прибутковість підприємства. Узагальнено 

інформацію про основні методи антикризового управління, що можуть бути використані на 

вітчизняних підприємствах. Здійснено класифікацію заходів антикризового управління, від-

повідно до якої виділено тактичні й стратегічні заходи, а також активні та пасивні засоби. 

Визначено місце та роль реінжинірингу в системі антикризового управління як головного 

стратегічного інструменту. 

Новизна. Сформовано систему організаційно-економічного забезпечення антикризово-

го управління бізнес-процесами при реалізації реінжинірингу діяльності підприємства, яка 

дозволяє керівництву підприємства одержувати можливість кількісного та якісного аналізу 

виникаючих загроз, що можуть зумовити настання кризового стану. Представлено алгоритм 

проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємства при антикризовому управлінні. За-

безпечення антикризового управління повинно починатися з поточного аналізу діяльності 

підприємства, а саме від місії підприємства аж до своєчасного розпізнавання сигналів, що 

свідчать про можливе погіршення стану підприємства, а також його конкурентного статусу. 

Практична значущість. Полягає у можливості застосування розроблених та наданих 

пропозицій щодо організаційно-економічного забезпечення антикризового управління, оці-

нювання та удосконалення бізнес-процесів на підприємстві при  реалізації реінжинірингу з 

метою підвищення його ефективності, зростання рівня прибутковості та забезпечення до-

статнього рівня конкурентоспроможності. Отримані висновки та результати дослідження, 

надані методичні рекомендації сприятимуть ефективному функціонуванню підприємств.   

Ключові слова: підприємство, організаційно-економічне забезпечення, реінжиніринг, 

бізнес-процеси, методи антикризового управління, управління бізнес-процесами, кризові 

явища. 
 

Постановка проблеми. Сучасні умови 

господарювання характеризується активним 

розвитком кризових явищ як на макро-, так і 

мікрорівні, що проявляється у збитковості 
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економічної діяльності, низькому запасі фі-

нансової міцності, дефіциті ліквідних обіго-

вих коштів, значній заборгованості перед 

бюджетом і кредиторами. Актуальним ін-

струментарієм для подолання зазначених 

вище кризових явищ є реінжиніринг бізнес-

процесів, що є дієвим методом антикризово-

го управління, який дозволяє керівництву 

радикально переосмислювати місію підпри-

ємства та шляхи її виконання з метою поси-

лення конкурентних позицій на ринку. Фор-

мування системи організаційно-економіч-

ного забезпечення антикризового управлін-

ня бізнес-процесами дозволяє підприєм-

ствам адаптуватися до змін у зовнішньому 

середовищі, забезпечує високу їх ефектив-

ність і конкурентоспроможність. У зв'язку з 

цим, питання антикризового управління біз-

нес-процесами підприємств й підвищення 

результативності їх діяльності на основі 

ефективного організаційно-економічного 

забезпечення мають актуальність дослід-

ження.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Результати авторських досліджень 

щодо застосування реінжинірингу бізнес-

процесів як інструменту антикризового уп-

равління знайшли відображення у роботах 

багатьох вітчизняних і зарубіжних науков-

ців таких як: Виноградова О. [1], Скібіцька 

Л. [2], Шершньова З. [3], Юрій Е. [4], Хам-

мер М. й Чампі Д. [5]. Проблемам антикри-

зового управління підприємствами розгля-

дається в роботах таких науковців як: Піле-

цька С. [6], Прохорова В. [7], Квілінський 

А.[8], Іванюта С. [9]. 

На думку, Шершньової З., система ан-

тикризового управління підприємством пе-

редбачає здійснення основної мети – виве-

дення підприємства з кризового становища 

– за допомогою її розбиття на підцілі [3]. 

Скібіцька Л. вважає, що кризовий процес на 

підприємстві є етапом, який впливає на на-

явну структуру його зв’язків та відносин, а 

також наново їх формує [2]. На думку, Юрія 

Е., антикризове управління підприємством є 

невід'ємним елементом єдиної системи уп-

равління і являє собою систему заходів, 

спрямованих на вихід підприємства з кризи, 

що є умовою його успішного фінансового 

оздоровлення [4]. Але поза їхньою увагою 

залишаються питання забезпечення анти-

кризового управління бізнес-процесами при 

реалізації реінжинірингу діяльності підпри-

ємства,  зокрема шляхом формування сис-

теми організаційно-економічного забезпе-

чення. 

Формулювання мети статті. Метою 

дослідження є узагальнення теоретичних 

засад щодо ключових характеристик, прин-

ципів, методів та інструментів антикризово-

го управління бізнес-процесами при реалі-

зації реінжинірингу діяльності підприємства 

на основі організаційно-економічного забез-

печення, що сприятиме підвищенню ефек-

тивності його діяльності. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Вивчення економічних криз, 

причин їх виникнення і характерних рис, що 

проявляються на різних етапах життєвого 

циклу діяльності суб’єктів господарювання, 

і, відповідно, відстеження цих проявів до-

поможе своєчасно прийняти профілактичні 

рішення про адекватні антикризові заходи. 

У цьому зв’язку організаційно-економічне 

забезпечення антикризового управління біз-

нес-процесами при реалізації реінжинірингу 

діяльності підприємства дозволить підви-

щити ефективність функціонування підпри-

ємства незалежно від стану, в якому воно 

знаходиться. 
В умовах інформаційної економіки ви-

никає необхідність оцінки рівня конкурен-

тоспроможності та фінансових результатів 

підприємства. З одного боку, підприємство 

повинно бути вигідним для своїх власників, 

тобто мати прибуток. У той же час, необхід-

но забезпечити розвиток, тобто поліпшення 

стану та траєкторії розвитку підприємства у 

зовнішньому середовищі, що має здійсню-

ватися через оцінку його конкурентоспро-

можності [8]. 

Під час кризи цілі підприємства часто 

змінюються. Проте замість максимізації 

прибутку основними завданнями стають 

збереження підприємства, оптимізація  

структури персоналу та/або мінімізація   

збитків. У загальному вигляді при здійснен-

ні антикризового управління вибір інстру-

ментарію залежить від результатів діагнос-

тики стану підприємства, оскільки криза 

може мати різні причини і прояви. Антикри-

зові заходи можна розрізняти з позиції ак-

тивності – активні, так і пасивні. Реінжині-
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ринг бізнес-процесів при антикризовому уп-

равлінні використовується у комплексі з та-

кими методами: контролінгу, даунсайдингу, 

реструктуризації, антикризового маркетингу 

та фінансового менеджменту, а вже потім 

оцінка наявних бізнес-процесів чи за потре-

би формування і розробка нових. На рис.1 

наведено алгоритм проведення реінжині-

рингу бізнес-процесів підприємства при ан-

тикризовому управлінні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Алгоритм реінжинірингу бізнес-процесів підприємства при антикризовому управлінні 

 

Антикризові заходи спрямовані на 

усунення наслідків кризового явища та не-

допущення його повторного прояву. До-

цільно зауважити, що на етапі виникнення 

та розвитку кризових явищ підприємство як 

система функціонує за принципом самоор-

ганізації, знижуючи небажані відхилення і 

посилюючи бажані за допомогою позитив-

ного зворотного зв’язку. Це стабілізує ді-

яльність підприємства, що забезпечує по-

вернення його до попереднього стану або до 

нового рівня розвитку [6]. 

Серед основних принципів антикри-

зового управління є постійно діючий моні-

торинг як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовища підприємства з метою виявлен-

ня на ранніх стадіях економічних загроз 

кризи. Забезпечення антикризового управ-

ління повинно починатися з поточного ана-

лізу діяльності підприємства, а саме від місії 

підприємства, аж до  своєчасного розпізна-

вання сигналів, що свідчать про можливе 

погіршення стану підприємства, а також її 

конкурентного статусу. Успіх антикризово-

го управління бізнес-процесами при реалі-

зації реінжинірингу діяльності підприємства 

залежить від ефективності створеної систе-

ми організаційно-економічного забезпечен-

ня, яка б дозволяла керівництву підприєм-

ства одержувати можливість кількісного та 

якісного аналізу виникаючих загроз, що мо-

жуть зумовити настання кризового стану. На 

рис.2 представлена система організаційно-

економічного забезпечення антикризового 

управління бізнес-процесами при реалізації 

реінжинірингу діяльності підприємства. 
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Рис 2. Організаційно-економічне забезпечення антикризового управління бізнес-

процесами при реалізації реінжинірингу діяльності підприємства 

 

Зазначена система побудована на ос-

нові функціонального та процесно-

орієнтованого підходів і має у своєму складі 

ключовим організаційним елементом анти-

кризове управління, що спрямоване на спо-

стереження за середовищем підприємства 

для подолання невизначеності, своєчасного 

розпізнавання загроз і можливостей виник-

нення криз та розробки і реалізації комплек-

су антикризових заходів та напрямів адап-

тації підприємства в нових посткризових 

обставинах. Основними блоками формуван-

ня системи  організаційно-економічного за-

безпечення є: 
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1. Визначення основних цілей та про-

блеми в діяльності підприємства, а також 

розставлення пріоритетів, які із зазначених 

цілей мають більшу вагу. 

2. Формування та виокремлення осно-

вних принципів та методів діяльності підп-

риємства в умовах антикризового управлін-

ня. 

3. Виділення в діяльності підприємства 

взаємопов’язаних бізнес-процесів спрямо-

ваних на досягнення стратегічних цілей роз-

витку підприємства, а саме класифікація їх 

на: бізнес-процеси центрального управління, 

бізнес-процеси операційної діяльності, біз-

нес-процеси забезпечення. 

4. Результатом проведеної діагностики 

повинно стати досягнення поставлених ці-

лей та конкурентоспроможності підприємс-

тва, а також виявлення причин неефектив-

ного управління. 

5. Взаємозв’язок бізнес-процесів в ра-

мках реалізації антикризового управління 

передбачає побудову процесно-орієнтованої 

моделі антикризового управління. 

Організаційно-економічне забезпечен-

ня (ОЕЗ) антикризового управління бізнес-

процесами при реалізації реінжинірингу 

складається з організаційної та економічної 

складових  (кожному з якої властиві власні 

форми управлінського впливу), що чинять 

вплив на економічні і організаційні пара-

метри системи управління підприємством, 

що сприяють формуванню та посиленню 

потенціалу підприємства, отриманню кон-

курентних переваг та ефективності діяль-

ності підприємства в цілому. 

Виконання цих функцій має специ-

фічну спрямованість, яка полягає у своєчас-

ній ідентифікації кризових явищ, що існу-

ють зовні та всередині підприємства, роз-

робці та впроваджені заходів щодо запобі-

гання, ліквідації або пом’якшення впливу 

негативних факторів на діяльність підпри-

ємства, прискореній та дієвій реакції на змі-

ни в зовнішньому оточенні, розробці та вве-

денні в дію інструментів в рамках складових 

елементів господарського механізму, які у 

критичній ситуації (наприклад, на межі бан-

крутства) могли б забезпечити вихід підпри-

ємства з такого стану з найменшими втра-

тами. Спроможність (ОЕЗ) антикризового 

управління бізнес-процесами при реалізації 

реінжинірингу залежить від результативнос-

ті складових: економічної – ефективне уп-

равління фінансовим станом на підприєм-

стві; якість продукції; скорочення постійних 

витрат; зменшення собівартості продукції; 

відновлення ліквідності та платоспромож-

ності, організаційної – склад та структура 

функцій управління підприємством; профе-

сійно-кваліфікаційний склад працівників на 

підприємстві; кількість рівнів управління та 

розподіл функцій між працівниками; техно-

логічне оснащення виробництва. 

Організаційно-економічного забезпе-

чення антикризового управління бізнес-

процесами підприємством при реалізації ре-

інжинірингу має відбуватися за такими ос-

новними напрямами: 

1. Впровадження прогресивних бізнес-

процесів, переобладнання та модернізація 

обладнання на підприємстві.  

2. Активізація інвестиційно-інно-

ваційної діяльності, залучення інвестицій.  

3. Досягнення єдності дій усіх ланок 

управління у зовнішній та внутрішній полі-

тиці підприємства. 

4. Ефективне використання фінансових 

ресурсів підприємства. 

5. Вдосконалення маркетингової орга-

нізації, роботи відділу збуту. 

6. Удосконалення бізнес-процесів та 

управління виробничими ресурсами і запа-

сами через поліпшення системи планування, 

обліку і контролю за основними показника-

ми діяльності підприємства. 

В сучасних умовах господарювання 

доцільно реалізовувати реінжиніринг в ши-

роких масштабах через впровадження інте-

лектуалізації технології здійснення управ-

лінської, виробничої, маркетингової, інно-

ваційної, фінансової та інших видів діяль-

ностей; а також у більш спеціалізованому – 

через реструктуризацію та удосконалення 

вказаних діяльностей на підставі змін в сут-

ності виконуваних функцій, їхньої наповне-

ності компетенціями. Доцільна також певна 

архітектоніка, де поєднуються реінжиніринг 

одного виду діяльності і реструктуризація 

іншого, що сприятиме більш повній адапта-

ції до тенденцій цифрової економіки. 
Виходячи із характеристик антикризо-

вого управління бізнес-процесами при реа-
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лізації реінжинірингу головними шляхами 

подолання кризових явищ є:  

− підтримання обсягів виробництва 

та реалізації продукції , достатніх для під-

тримання ринкової стійкості підприємства;  

− підтримання активів підприєм-

ства на рівні достатньої ліквідності, що до-

сягається оптимізацією структури пасивів та 

активів балансу;  

− відновлення достатнього рівня 

платоспроможності за рахунок оптимізації 

джерел фінансування діяльності підприєм-

ства;  

− підтримання визначеного рівня 

ефективності діяльності підприємства. 

Одним із заходів виходу з кризового 

стану підприємства розглядають реструкту-

ризацію як елемент технології виявлення 

поточних і перспективних резервів розвитку 

підприємства, використання якого дозволяє 

підвищити ефективність його діяльності.  

Реструктуризації підприємства при реаліза-

ції системи організаційно-економічного за-

безпечення та інших заходів, спрямованих 

на реформування його господарської діяль-

ності досягається шляхом здійснення необ-

хідних структурних перетворень, адаптова-

них до зміни факторів зовнішнього середо-

вища його функціонування. [10]. Отже, для 

підвищення результативності та ефектив-

ності діяльності підприємства, слід приділи-

ти максимум уваги аналізу бізнес-процесів, 

для того, щоб виявити проблемні місця, 

скласти план реорганізації процесів з метою 

їх вдосконалення. Формування ефективної 

системи організаційно-економічного забез-

печення антикризового управління бізнес-

процесами в контексті реалізації реінжині-

рингу сприяє саме цьому. 
Висновки. Реінжиніринг виступає 

ефективним методом вдосконалення веден-

ня діяльності підприємства шляхом ради-

кальної перебудови бізнес-процесів, який 

дозволяє вийти підприємству на якісно но-

вий рівень розвитку, вивести його на нову 

траєкторію руху у довгостроковій перспек-

тиві. Таким чином, ефективне використання 

інструментів системного реінжинірингу доз-

волить підприємству стати більш гнучким 

до змін зовнішнього середовища і більш 

стійким в умовах жорсткої конкурентної бо-

ротьби. Слід зазначити, що в сучасних умо-

вах господарювання елементи антикризово-

го управління доцільно запроваджувати як 

на підприємствах, що є фінансово стабіль-

ними, так і на тих, які опинилися у фінансо-

вій кризі. Саме тому важливим є комплекс-

ний та систематичний аналіз фінансових по-

казників діяльності підприємства, якісний 

рівень управління підприємством, тобто 

можливості оперативного прийняття рішень 

і їх реалізації, а також оптимізація та удос-

коналення бізнес-процесів. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕИНЖИНИРИНГА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е. В. Арефьева, д. э. н., профессор, З. Н. Побережная, к. э. н., доцент,  

Национальный авиационный университет 

 

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

лиза и сравнения, синтеза и теоретического обобщения – для формирования системы органи-

зационно-экономического обеспечения антикризисного управления; абстрактно-логического 

– для определения принципов, методов и инструментов антикризисного управления бизнес-

процессами при реализации реинжиниринга деятельности предприятия и разработки реко-

мендаций по его совершенствованию; графического анализа – для наглядного отображения 

полученных результатов исследования. 

Результаты. Предложено использование реинжиниринга как метода антикризисного 

управления для предприятий, направленного на перепроектирование и усовершенствование 

бизнес-процессов с целью оздоровления предприятия и его выхода на другой уровень разви-

тия. Определено, что бизнес-процессы составляют основу деятельности предприятия и воз-

действуя на них возможно улучшить эффективность и обеспечить прибыльность предприя-

тия. Обобщена информация об основных методах антикризисного управления, которые мо-

гут быть использованы на отечественных предприятиях. Осуществлена классификация мер 

антикризисного управления, согласно которой выделено тактические и стратегические меры, 

а также активные и пассивные средства. Определено место и роль реинжиниринга в системе 

антикризисного управления как главного стратегического инструмента. 

Новизна. Сформирована система организационно-экономического обеспечения анти-

кризисного управления бизнес-процессами при реализации реинжиниринга деятельности 

предприятия, которая позволяет руководству предприятия получать возможность количест-

венного и качественного анализа возникающих угроз, которые могут привести наступления 

кризисного состояния. Представлен алгоритм проведения реинжиниринга бизнес-процессов 

предприятия при антикризисном управлении. Обеспечение антикризисного управления дол-

жно начинаться с текущего анализа деятельности предприятия, а именно: от миссии пред-

приятия вплоть до своевременного распознавания сигналов, свидетельствующих о возмож-

ном ухудшении состояния предприятия, а также его конкурентного статуса. 

Практическая значимость. Заключается в возможности применения разработанных 

и предоставленных предложений по организационно-экономическому обеспечению антикри-

зисного управления, оценки и усовершенствования бизнес-процессов на предприятии при 

реализации реинжиниринга с целью повышения его эффективности, роста уровня прибыль-

ности и обеспечения достаточного уровня конкурентоспособности. Полученные выводы и 
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результаты исследования, предоставленные методические рекомендации будут способ-

ствовать эффективному функционированию предприятий. 

Ключевые слова: предприятие, организационно-экономическое обеспечение, реинжи-

ниринг бизнес-процессы, методы антикризисного управления, управления бизнес-

процессами, кризисные явления. 

 

 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT 

OF BUSINESS PROCESSES IN THE IMPLEMENTATION OF REENGINEERING 

ACTIVITIES 

O. V. Arefieva, D.E., Professor, Z. M. Poberezhna, Ph. D (Econ.), Associate Professor, 

National Aviation University 

 

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

synthesis and theoretical generalization – to form a system of organizational and economic support 

of crisis management; abstract-logical – to determine the principles, methods and tools of crisis 

management of business processes in the implementation of reengineering of the enterprise and the 

development of recommendations for its improvement; graphical analysis – to visualize the results 

of the study. 

Results. It is proposed to use reengineering as a method of crisis management for enterpris-

es, aimed at redesigning and improving business processes in order to improve the health of the en-

terprise and reach another level of development. It is determined that business processes are the ba-

sis of the enterprise, thus, influencing them can improve efficiency and ensure the profitability of 

the enterprise. The information on the main methods of crisis management that can be used in do-

mestic enterprises is summarized. The classification of anti-crisis management measures has been 

carried out, according to which tactical and strategic measures, as well as active and passive means 

have been identified. The place and role of reengineering in the crisis management system as the 

main strategic tool are determined. 

Novelty. There is formed a system of organizational and economic support of crisis man-

agement of business processes in the implementation of reengineering of the enterprise, which al-

lows the company's management to obtain a quantitative and qualitative analysis of emerging 

threats that may cause the crisis. The algorithm of reengineering of business processes of the enter-

prise at anti-crisis management is presented. Ensuring crisis management should begin with the cur-

rent analysis of the enterprise, namely from the mission of the enterprise, to the timely recognition 

of signals indicating a possible deterioration of the enterprise, as well as its competitive status. 

Practical value is the possibility of applying the developed and submitted proposals for or-

ganizational and economic support of crisis management, evaluation and improvement of business 

processes in the enterprise in the implementation of reengineering to increase its efficiency, increase 

profitability and ensure a sufficient level of competitiveness. The obtained conclusions and results 

of the research, the given methodical recommendations will promote effective functioning of the 

enterprises in the market. 

Keywords: enterprise, organizational and economic support, reengineering, business pro-

cesses, methods of anti-crisis management, business process management, crisis phenomena. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ: ДОМІНУЮЧА РОЛЬ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ В НЕОТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

В. Е. Хаустова, д. е. н., професор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем 

розвитку НАН України, v.khaust@gmail.com, http://orcid.org/0000-0002-5895-9287, 

С. А. Мушникова, к. е. н., доцент, Національна металургійна академія України, 

svetamush@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3860-522X 

 

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

тракції – при уточненні особливостей сутності неотехнологічного середовища; системного 

підходу, аналізу й синтезу – при визначені домінуючої ролі процесів інтеграції та диверсифі-

кації у розвитку підприємств та їхньому взаємозв’язку із визначенням особливостей неотех-

нологічного середовища; загального й особливого – при визначенні характерних особливос-

тей диверсифікаційно-інтеграційного процесу розвитку підприємств у неотехнологічному 

середовищі. 

Результати. За результатами дослідження виявлено окрема домінуюча роль процесів 

диверсифікації та інтеграції із зазначенням їх комплексного або синергетичного впливу на 

розвиток підприємств в сучасних умовах господарювання. Надана порівняльна характерис-

тика періодів розвитку підприємств як складних соціально-економічних систем з визначен-

ням особливостей неотехнологічного періоду. Поряд з існуючими формами та моделями ди-

версифікації та інтеграції охарактеризовано модель інноваційних трансфертів. 

Новизна. На основі врахування особливостей неотехнологічного середовища визначе-

но домінуючий характер процесів диверсифікації та інтеграції у розвитку підприємств. За-

пропоновано модель інноваційних трансфертів із зазначенням отримання синергетичного 

результату від диверсифікаційно-інтеграційного процесу розвитку підприємств. 

Практична значущість. Визначення домінуючої ролі диверсифікації та інтеграції як 

окремих процесів  дозволяє більш чітко обирати заходи інноваційної політики на підприєм-

ствах та окреслювати напрями їх впровадження в умовах неотехнологічного середовища.  

Ключові слова: інтеграція, диверсифікація, розвиток підприємства, неотехнологічне се-

редовище, інноваційні перетворення, інноваційні трансферти. 
 

Постанова проблеми. Трансформації 

вітчизняного промислового комплексу ви-

магають пошуку нових альтернативних 

управлінських рішень щодо підвищення 

ефективності розвитку. Резервами страте-

гічного розвитку на рівні окремих підпри-

ємств виступають процеси диверсифікації та 

інтеграції. Саме ці процеси можуть надати 

інноваційним завданням підприємства  

структурно-цілісний, логічний, економічно 

обґрунтований та системний характер, що 

дозволяє отримувати реальні позитивні ре-

зультати. 

Неотехнологічне середовище, в якому 

функціонують інноваційно-орієнтовані віт-

чизняні підприємства, вимагає нових теоре-

тичних підходів до процесів диверсифікації 

та інтеграції, як стратегічних орієнтирів їх 

розвитку.  

За результатами роботи Всесвітнього 

економічного форуму (ВЕФ) визначено, що 

в 2019 році Україна займає 85-те місце з 141 

країни за розрахунком індексу глобальної 

конкурентоспроможності (Global Competi-

tiveness Index, GCI) [9]. Зменшення кількості 

інноваційно активних підприємств привели 

національну економіку на 112-е місця за по-

казником «Зростання інноваційних компа-

ній», при цьому маючи середній рівень по-

казника «Інноваційної спроможності» – 58-

ме місце.  
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Результати аналізу діяльності підпри-

ємств за статистичною звітністю свідчать 

про те, що, внаслідок дестабілізуючих фак-

торів зовнішньої дії, зміни постіндустріаль-

ної економіки на неосферу, багато підпри-

ємств опинилися на межі кризи, частина з 

яких стали банкрутами. Це свідчить про не-

здатність системи управління до швидкої 

адаптації у змінах спричинених, перш за все, 

зовнішнім середовищем по відношенню до 

підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Широке коло вітчизняних та закор-

донних науковців, починаючи з 60-х років 

ХХ ст., обурювалися процесами диверсифі-

кації та інтеграції підприємств, галузей та 

національних господарств. В більшості, ці 

процеси розглядаються й до сьогодні з точ-

ки зору стратегії розвитку підприємств, як 

складних соціально-економічних систем. До 

авторів, що займаються цим питанням мож-

на віднести:  И. Ансоффа [1], Г. Мінцберга 

[4], І. Скворцова, О. Цогла [7], та ін. 

Але, на сьогодні існують суперечливі 

питання серед науковців відносно понять 

інтеграція та диверсифікація. Частина авто-

рів позиціонують диверсифікацію як само-

стійну форму організації виробництва, відо-

кремлюючи її від інших форм, в тому числі 

від інтеграції [2], [3] та ін. Інші автори ото-

тожнюють диверсифікацію та інтеграцію 

[4], [7] та ін.  

Тому, виникає необхідність розгляду 

процесів диверсифікації та інтеграції з точки 

зору їх домінуючого впливу на розвиток 

підприємств в умовах неотехнологічного 

середовища внаслідок зміни епохи постін-

дустріального суспільства на неосферу. 

Формулювання мети статті. Метою 

дослідження є обґрунтування домінуючої 

ролі процесів диверсифікації та інтеграції в 

розвитку підприємств, які функціонують у 

неотехнологічному середовищі. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Деградація економіки, яка спостері-

гається останніми десятиріччями може бути, 

як фактором дестабілізації епохи індустріа-

лізації, аж до повного її знищення та замі-

ною на постіндустріалізацію, так й факто-

ром появи неотехнологічного середовища, 

яке характеризує виникнення нової епохи – 

неосферної.  

Перехід від індустріальної епохи до 

постіндустріальної спричинено багатьма 

факторами, серед яких можна виділити на-

ступні: 

− зміну структури економіки, що спри-

чинено застарілістю техніки та технологій, 

які функціонують ще з періоду індустріалі-

зації, із зменшенням долі промисловості у 

напрям збільшенням сфери послуг; 

− низький рівень конкурентоспро-

можності вітчизняних підприємств, обме-

женість, або повна відсутність, інноваційних 

впроваджень з недостатнім рівнем їх інвес-

туванням; 

− застарілість принципів, ієрархічної 

структури, методів управління підприєм-

ствами, що викликає обмеженість або повну 

неспроможність його адаптації в трансфор-

маційному середовищі; 

− неефективна податкова система, яка 

зумовлює зростання податкового наванта-

ження на діючи підприємства в міру наро-

щення їх доданої вартості; 

− слабкий захист вітчизняних товаро-

виробників та/або відсутність державної 

підтримки щодо сприяння просування висо-

котехнологічних товарів національного ви-

робництва на світові ринки. 

Створення неотехнологічного середо-

вища в епоху неосфери має свої характерні 

ознаки, що можна представити через бага-

токонтурність їх взаємодії з формуванням 

системного та логічного уявлення до них 

(рис. 1).  

Однією з центральних ознак неотехно-

логічного середовища є підвищення значу-

щості людини, її інтелектуальних здібнос-

тей. Задовольнивши свої матеріальні потре-

би, особи, які зайняті інтелектуальною пра-

цею, починають висувати підвищені вимоги 

до попиту на послуги. У зв’язку із збіль-

шенням добробуту основної маси населення, 

значне місце в переліку цінностей займають 

інтелектуальні зростання й вдосконалення 

творчих здібностей людей. Таким чином, в 

умовах людиноцентричної економіки набу-

ває розвитку економіка знань. 
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Рис. 1. Ознаки неотехнологічного середовища

 

Розвиток автоматизованого виробниц-

тва, зменшення частки людей, які зайняті в 

матеріальному виробництві, в свою чергу, є 

поштовхом до розвитку наукоємних, ресур-

созберігаючих та інформаційних технологій, 

або «високих технологій». Зокрема, до них 

слід віднести: мікроелектроніку, програмне 

забезпечення, телекомунікації, робототехні-

ку, виробництво матеріалів з заданими влас-

тивостями, біотехнології та ін. Але, частка 

промислової продукції у ВВП займає й сьо-

годні досить значне місце, незважаючи на 

зростання обсягів безробіття, скорочення 

робочих місць на промислових підприєм-

ствах і т. п.  

Як було зазначено раніше, однією з 

ознак наявності неотехнологічного середо-

вища є людиноцентрична економіка, з осо-

бистістю, як центрального елементу, та з 

наявністю певного кола знань, досвіду, ком-

петентностей в прийнятті управлінських рі-

шень. Метою розвитку підприємств в сучас-

них умовах є досягнення стійкого стану че-

рез отримання максимального позитивного 

результату з мінімальним рівнем ризику. З 

точки зору перспектив управління розвит-

ком підприємства, значення диверсифікації 

та інтеграції полягає в необхідності розши-

рення управлінських компетенцій та охоп-

лення більшої кількості видів економічної 

діяльності через трансферт та дифузію інно-

вацій (рис. 2). 

Як зазначав Й. Шумпетер в середині 

ХХ ст., розвитку можна досягти лише через 

впровадження інновацій [8]. Сучасні умови 

функціонування підприємств, диверсифіка-

ція виробництва, розширення асортименту 

продукції (товарів, послуг) та процеси інте-

грації, в тому числі, у світове співробітниц-

тво, вимагають впровадження інновацій. 

Лише це спроможне вивести підприємства 

на нові ринки збуту (що є однією з форм ди-

версифікації та інтеграції), підвищити рівень 

конкурентоспроможності підприємств, вра-

ховуючи особливості технологічних проце-

сів, та їх окремих видів продукції.  

Зокрема, здатність підприємства або 

залучати існуючи світові й вітчизняні інно-

ваційні проєкти, або створювати та генеру-

вати їх через трансферт (переміщення) та 

дифузію (розповсюдження) інновацій, ха-

рактеризує підприємство як інноваційно ак-

тивне та свідчить про тип інноваційності 

його управління: когнітивний або сенсорний 

[6]. 

Когнітивна інноваційність розгляда-

ється як здатність отримувати задоволення 

від нового досвіду, від взаємодії з будь-чим 

новим, від вивчення закономірностей функ-

ціонування цього нового. При цьому суб’єкт 

може отримувати «вторинне» задоволення 

від результату роботи з отриманою інфор-

мацією, зміною її структури та доповнення. 

Когнітивна інноваційність обумовлюється 

потребою в новому знанні про речі, факти, 

процеси та про те, як вони взаємопов’язані 

між собою [6].  
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Рис. 2. Роль диверсифікації та інтеграції у процесі розвитку підприємства 
 

Сенсорна інноваційність, яка свідчить 

про тенденції отримувати задоволення від 

взаємодії з речами із зовнішнього світу.   Се-

нсорні інноватори схильні скоріше не струк-

турувати та проводити аналіз нової інформа-

ції, а використовувати її для задоволення 

своєї потреби у нововведеннях [6]. 

Погоджуючись з думкою багатьох ав-

торів, процеси диверсифікації та інтеграції 

мають розглядатися як стратегічні орієнтири 

розвитку підприємств у взаємообумовленому 

зв’язку. Вибір системою управління підпри-

ємством форми та виду диверсифікації та 

інтеграції з метою його розвитку, мають бу-

ти обрані серед багатогранності існуючих їх 

форм та видів, враховуючи особливості дія-

льності підприємства, та тип управління йо-

го інноваційністю. Можна зазначити тради-
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ційні форми й види процесів диверсифікації 

та інтеграції, до яких значне коло авторів 

відносять: споріднену або пов’язану, неспо-

ріднену або незв’язану (або сторонню, побі-

чну, конгломератну, латеральну) та концент-

ричну [3].  

В свою чергу споріднена диверсифіка-

ція виникає при функціональному об’єднанні 

підприємств в процесі виробництва, та поді-

ляється на: горизонтальну, вертикальну, діа-

гональну і змішану диверсифікацію. Неспо-

ріднена диверсифікація характеризується ін-

вестиційним об’єднанням підприємств без їх 

виробничої спільності. 

Горизонтальна диверсифікація полягає 

у пошуку та появі на підприємстві нового 

інноваційного, але аналогічного «продукту», 

випуск якого здійснюється в рамках функці-

онуючих підприємств або схожий за своїми 

споживчими умовами серед існуючих «про-

дуктів». Зокрема, така форма диверсифікації 

дозволяє розширювати масштаб інновацій-

но-орієнтованої діяльності підприємства, 

збільшувати обсяги продажів та більш повно 

охоплювати зайняті сегменти ринку. Залеж-

но від області розширення діяльності підп-

риємства, горизонтальна диверсифікація та 

інтеграція можуть протікати як географічне 

розширення, або як розширення номенкла-

тури продукції. 

Деякі автори виділяють центровану ди-

версифікацію, яка за змістом споріднена із 

горизонтальною диверсифікацією [3], але 

має деякі відмінності, а саме: потужності та 

ресурси для виробництва інноваційного про-

дукту вишукуються у існуючому бізнесі, 

який є основним видом діяльності підприєм-

ства.  

Вертикальна диверсифікація полягає у 

побудові повного виробничого ланцюжка 

вже існуючого «продукту». Цей вид дивер-

сифікації передбачає випуск напівфабрика-

тів, комплектуючих виробів, товарів, необ-

хідних для виробництва «продукту», вклю-

чення видобувних й переробних підпри-

ємств, тобто рух вниз по виробничому лан-

цюжку (зворотна диверсифікація), або роз-

виток підприємств подальшої переробки та 

використання «продукту», його просування 

та збуту, тобто рух вгору по виробничому 

ланцюжку (пряма диверсифікація), або од-

ночасний рух і вгору і вниз по виробничому 

ланцюжку. Даний вид диверсифікації харак-

теризується досягненням контролю над всіма 

ланками ланцюжку виробництва – від ком-

понентів, матеріалів та комплектуючих до 

реалізації готового продукту [3]. Залежно від 

мети розвитку підприємства за допомогою 

диверсифікації, розрізняють кілька видів ве-

ртикальної диверсифікації, а саме:   повна, 

часткова і квазіінтеграція [3]. 

Повна диверсифікація означає, що під-

розділи підприємства задіяні на кожному 

етапі виробництва кінцевого «продукту», 

беруть участь у всіх етапах перетворення си-

ровини в готову продукцію, починаючи з йо-

го видобутку, включаючи її подальшу реалі-

зацію. Часткова диверсифікація передбачає 

освоєння підприємством найбільш важливих 

для неї етапів виробничого ланцюжка. Квазі-

інтеграція проявляється у створенні страте-

гічних об’єднань підприємств, зацікавлених 

у співпраці та взаємодії без переходу права 

власності під єдине управління. 

Крім того, окремо виділяють змішані 

форми (комбіновані) диверсифікації та інте-

грації. Змішана, або комбінована диверсифі-

кація та інтеграція включають елементи го-

ризонтальної та вертикальної диверсифікації 

та означає, що диверсифікація здійснюється 

одночасно уздовж технологічного ланцюжка, 

використовуючи інноваційні технології, й по 

паралельних видах інноваційної продукції 

[3].  

Саме комбінована форма диверсифіка-

ції та інтеграції надає синергетичного ефекту 

від впровадження в діяльність підприємств 

інновацій в ланцюжку: технологічні іннова-

ції → продуктові інновації → управлінські 

інновації та в протилежній зворотності.  

Висновки. Таким чином, на підставі 

проведеної порівняльної характеристики пе-

ріодів розвитку підприємств, як складних 

соціально-економічних систем, з визначен-

ням особливостей неотехнологічного періо-

ду, виявлено окремо домінуюча роль проце-

сів диверсифікації та інтеграції із зазначен-

ням їх комплексного або синергетичного 

впливу на розвиток підприємств в сучасних 

умовах господарювання.  

Узагальнюючи характеристику проце-

сів диверсифікації та інтеграції, яка розгля-

дається багатьма авторами протягом значно-

го періоду часу, визначено, що наряду з іс-
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нуючими формами та моделями диверсифі-

кації та інтеграції має формуватися модель 

інноваційних трансфертів. 

Процеси диверсифікації та інтеграції у 

розвитку підприємств визначено як доміну-

ючі, враховуючи особливості неотехноло-

гічного середовища. Запропоновано модель 

інноваційних трансфертів з зазначенням 

отримання синергетичного результату від 

диверсифікаційно-інтеграційного процесу 

розвитку підприємств. 

Визначення домінуючої ролі окремо 

процесів диверсифікації та інтеграції можли-

во при формуванні інноваційних заходів та 

напрямів їх впровадження в діяльність під-

приємств, враховуючи особливості неотех-

нологічного середовища. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ: ДОМИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В НЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

В. Е. Хаустова, д. э. н., профессор, Научно-исследовательский центр индустриальных 

проблем развития НАН Украины, С. А. Мушникова, к. э. н., доцент,  

Национальная металлургическая академия Украины 

 

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

стракции – при уточнении особенностей сущности неотехнологической среды; системного 

подхода, анализа и синтеза – при определении доминирующей роли  процессов интеграции и 

диверсификации в развитии предприятий и их взаимосвязи с определением особенностей 

неотехнологической среды; общего и особенного – при определении характерных особенно-
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стей диверсификационно-интеграционного процесса развития предприятий в неотехнологи-

ческой среде. 

Результаты. По результатам исследования выявлено отдельная доминирующая роль 

процессов диверсификации и интеграции с указанием их комплексного или синергетическо-

го влияния на развитие предприятий в современных условиях хозяйствования. Предоставле-

на сравнительная характеристика периодов развития предприятий, как сложных социально-

экономических систем с определением особенностей неотехнологического периода. Наряду 

с существующими формами и моделями диверсификации и интеграции охарактеризована 

модель инновационных трансфертов. 

Новизна. На основе учета особенностей неотехнологической среды определен доми-

нирующий характер процессов диверсификации и интеграции в развитии предприятий. 

Предложена модель инновационных трансфертов с указанием получения синергетического 

результата от диверсификационно-интеграционного процесса развития предприятий. 

Практическая значимость. Определение доминирующей роли диверсификации и ин-

теграции как отдельных процессов позволяет более четко избирать мероприятия инноваци-

онной политики на предприятиях и определять направления их внедрения в условиях нео-

технологической среды.  

Ключевые слова: интеграция, диверсификация, развитие предприятия, неотехнологи-

ческая среду, инновационные преобразования, инновационные трансферты. 

 

DIVERSIFICATION AND INTEGRATION: THE DOMINANT ROLE IN ENTERPRISE 

DEVELOPMENT IN THE NEOTECHNOLOGICAL ENVIRONMENT 

V. E. Khaustova, D.E., Professor, Research Center for Industrial Development Problems of 

the National Academy of Sciences of Ukraine, S. A. Mushnikova, Ph. D (Econ.), Associate          

Professor, National Metallurgical Academy of Ukraine 

 

Methods. The results are obtained through the use of the following methods: abstraction – 

in clarifying the nature of the neotechnological environment; systems approach, analysis and syn-

thesis – in determining the dominant role of integration and diversification processes in the devel-

opment of enterprises and their relationship with the definition of the features of the neo-

technological environment; general and specific – in determining the characteristics of the diversifi-

cation and integration process of enterprise development in the neotechnological environment. 

Results. The results of the study revealed a separate dominant role of diversification and in-

tegration processes, indicating their complex or synergistic impact on the development of enterpris-

es in modern economic conditions. The comparative characteristic of the periods of development of 

the enterprises is given as complex social and economic systems with definition of features of the 

neotechnological period. The model of innovative transfers is characterized along with the existing 

forms and models of diversification and integration. 

Novelty. Based on the specifics of the neotechnological environment, the dominant nature 

of the processes of diversification and integration in the development of enterprises is determined. 

A model of innovative transfers is proposed, indicating the synergetic result from the diversification 

and integration process of enterprise development. 

Practical value. Defining the dominant role of diversification and integration as separate 

processes allows to more clearly choose the measures of innovation policy in enterprises and to out-

line the directions of their implementation in a non-technological environment. 

Keywords: integration, diversification, enterprise development, neotechnological environ-

ment, innovative transformations, innovative transfers. 
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ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  НА ОСНОВІ  

ДИСКРИМІНАНТНОЇ ФУНКЦІЇ 

 

Г. О. Роганова, к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій, 

hanna.rohanova@gmail.com, orcid.org/ 0000-0003-3758-9675, 
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Методологія дослідження. У статті застосовано методи дискримінантного аналізу для 

побудови моделей оцінки ефективності управління грошовими потоками 15 підприємств на 

основі даних їхньої фінансової звітності.  У процесі дослідження застосовувалися загальні та 

конкретні наукові методи, а саме: абстрагування, групування, фінансових коефіцієнтів, опи-

сової статистики, кореляційний аналіз,  методи класифікації й дискримінації. 

Результати. Стаття присвячена вивченню інструментів дискримінантного аналізу  та їх-

нього застосуванню в процесі оцінки ефективності управління грошовими потоками. Дослід-

жено зарубіжні та вітчизняні способи застосування методу дискримінантного аналізу до іден-

тифікації фінансового стану підприємств. На основі найбільш впливових фінансових коефіці-

єнтів оцінки грошових потоків було визначено, які із залучених показників доцільно застосо-

вувати у практичних оцінках ефективності управління грошовими потоками підприємства. 

Здійснено групування вибірки досліджуваних підприємств у чотири класи та розроблено дис-

кримінантну модель для кожної групи. У процесі моделювання було здійснено аналіз та  по-

рівняння значущості та прогнозної якості розроблених моделей 

Новизна. Вперше запропоновано розв’язання питань визначення ефективності управ-

ління грошовими потоками на основі дискримінантної класифікації підприємств, що дає змогу 

сформувати практичне підґрунтя для подальшої якісної оцінки стану управління грошовими 

потоками підприємств харчової промисловості. 

Практична значущість. Одержані результати дозволяють стверджувати, що визна-

чення стану управління грошовими потоками із застосуванням обраного методу дискримінації 

підприємств є якісним і достовірним для українських кондитерських підприємств і можуть 

використовуватися у процесі діагностики ефективності фінансового управління суб’єкта гос-

подарювання в цілому. Результати дослідження мають практичну значущість для фінансових 

менеджерів, які працюють над створенням ефективного механізму управління грошовими по-

токами. 

Ключові слова: грошовий потік, ефективність, дискримінантний аналіз, моделювання, 

кондитерське підприємство, харчова промисловість, фінанси. 

 

Постановка проблеми. Управління 

грошовими потоками є важливою ланкою фі-

нансового менеджменту та охоплює всю     

систему управління підприємством. Одним з 

головних завдань підприємств є підвищення 

ефективності управління грошовими пото-

ками через зростання вільних грошових по-

токів. Це дасть можливість забезпечити фі-

нансову рівновагу та ритмічність діяльності, 

прискорити обіг капіталу, знизити ризик не-

платоспроможності та стабільно отримувати 

прибуток [1, с. 305–309]. Ефективність уп-

равління грошовими потоками на підприєм-

стві визначається синхронізацією у часі зба-

лансованих за обсягом надходжень та витра-

чань грошових коштів та підтримкою постій-

ної платоспроможності. Тобто, з практич-

ного погляду  підприємство  має  знайти оп-

тимальний  баланс  між  розміром  грошових   
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коштів  для  забезпечення   необхідного  рівня 

ліквідності та бажанням отримувати дохід 

від фінансових вкладень [2, с.597]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Питання оцінки якості управління гро-

шовими потоками завжди були актуальними 

серед вчених. 

У досліджені [3] подано огляд моделей 

управління балансом грошових коштів з ме-

тою отримання більш узгодженої моделі на 

рівні з інвестиційним аналізом з дотриман-

ням характеристик, пов'язаних із забезпечен-

ням грошових коштів, а також диверсифіка-

цією фінансових ресурсів. Автори роботи [1, 

с. 305–309] аргументували необхідність залу-

чати в практику    оцінки фінансового стану 

підприємств розрахунок   системи показників 

грошових потоків як вимірників фінансової 

стійкості, платіжної стабільності та  норма-

льної  платоспроможності.  

У дослідженні [4] запропоновано вдос-

коналений метод розрахунку інтегрального 

показника ефективності управління грошо-

вими потоками на високотехнологічних під-

приємствах, що дає змогу визначити вплив 

окремих  факторів на  формування та вико-

ристання теперішньої вартості (Net Present 

Value). 

На основі статистичних даних в США 

та Великобританії і багатофакторного ана-

лізу в роботі [5] показано, що приблизно 60% 

грошових коштів поточного року зберігати-

муться у грошових коштах наступного пері-

оду. За результатами дослідження прогнозо-

вана здатність розчленованих моделей гро-

шових потоків є кращою за агреговану мо-

дель; такі моделі створюють менші помилки 

прогнозування, ніж агреговані моделі. 

У праці [6] за допомогою факторного 

аналізу побудовано мультиплікативну мо-

дель Net Cash Flow Margin на основі 7 фінан-

сових показників: коефіцієнт фінансової за-

лежності; коефіцієнт обернення грошових 

коштів; загальна рентабельність діяльності; 

коефіцієнт покриття сукупним чистим гро-

шовим потоком суми всіх зобов’язань; час-

тка чистого операційного грошового потоку 

у сукупному чистому грошовому потоці; ко-

ефіцієнт оберненості всіх активів; коефіцієнт 

рентабельності середнього залишку грошо-

вих коштів. Апробація моделі для 3-х підпри-

ємств корпорації кондитерської галузі «Ро-

шен» показала, що показники, що входять до 

моделі NCFM, можна поділити на три групи 

впливу – негативного,  позитивного,  різно-

спрямованого. До факторів негативного 

впливу відносяться: коефіцієнт фінансової 

залежності підприємства, частка операцій-

ного чистого грошового потоку у сукупному 

чистому грошовому потоку. Позитивний 

вплив на показник NCFM здійснюють такі 

фактори: коефіцієнт обернення грошових  

коштів підприємства та коефіцієнт покриття 

сукупним чистим грошовим потоком загаль-

ної суми зобов’язань підприємств. Група та-

ких показників як  загальна рентабельність 

діяльності, коефіцієнт оберненості активів та 

коефіцієнт  рентабельності  середнього  за-

лишку грошових коштів підприємств має    

різноспрямований вплив на NCFM. 

Автори публікації [7] використали ре-

гресійний аналіз незбалансованих даних на 

вибірці для 6926  нефінансових малих і  се-

редніх підприємств Великобританії за період 

2004–2013 рр. і дійшли висновку про те, що 

фірми з обмеженим грошовим потоком по-

винні прагнути скорочувати інвестиції в обо-

ротний капітал, а фірми з наявним грошовим 

потоком – збільшувати інвестиції в оборот-

ний капітал для підвищення ефективності. 

У наведених прикладах методологіч-

ною основою визначення ефективності роз-

міщення та використання грошових потоків є 

статистичний та динамічний підходи до    

оцінки вартості грошових потоків. Еконо-

міко-статистичний метод базується на визна-

ченні результатів перетворення економічних 

ресурсів, ураховує характер зміни натураль-

ної і вартісної форми грошових потоків, ха-

рактер їх розміщення в активах підприємства 

[8, с.147], синхронність формування потоків 

у часі [9]. Динамічний метод дає змогу оці-

нити потенційні можливості підприємства 

генерувати прибуток у майбутньому, що є 

основною нарощування ринкової вартості [8, 

с. 144–147]. 

Альтернативним підходом, який набув 

широкого використання, є дискримінантний 

аналіз, в рамках якого виконується відне-

сення об'єкта дослідження до однієї з відо-

мих груп певним оптимальним способом 

[10–13]. Модель Альтмана (1868 р.) є найста-
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рішою моделлю, що використовує багатова-

ріантний дискримінантний аналіз для про-

гнозування банкрутства підприємства. 

У роботі [11] запропоновано модель ді-

агностики кризового стану машинобудівних 

підприємств України на основі дискримінан-

тної функції, де статистична класифікація по-

казників проведена методом k-середніх клас-

терного аналізу. В рамках такого підходу 

було з’ясовано залежність інтегрального 

критерію діагностики  господарської діяль-

ності DCS від факторів впливу таким чином: 

зниження – ліквідності, рівня покриття дов-

гострокових зобов’язань необоротними акти-

вами, рентабельності активів та оборотності 

оборотних коштів, зростання – фінансової за-

лежності, фінансового ризику, залежності від 

зовнішніх кредиторів. 

Автором роботи [12] у програмі 

Statistica, використовуючи модуль 

Discriminant analysis, було досліджено 58 ук-

раїнських підприємств будівельної галузі за 

період 2007–2012 рр. по 22 факторах, поділе-

них на чотири групи (ліквідності, рентабель-

ності, фінансової стійкості та ділової актив-

ності). За результатами аналізу фінансово-

економічного стану підприємств розроблена 

модель, що дозволяє віднести досліджуване 

підприємство до однієї з груп – «стійкий фі-

нансовий стан» та «можливість настання не-

платоспроможності». У роботі [13] на основі 

дискримінантної моделі і регресійного ана-

лізу показано ефект страхування у виробниц-

тві  сільськогосподарської продукції підтвер-

джено гіпотези стосовно зв’язку між конку-

рентоспроможністю підприємства та части-

ною грошей, що виділяється підприємством 

на страхування. 

Досліджуючи розвиток харчової про-

мисловості України, Семененко О. Г. пропо-

нує використовувати методологією оцінки 

міжгалузевої конкурентоспроможності від-

повідно до такої групи векторів, як фінансо-

вої конкурентоспроможності; ефективності 

структури капіталу; ефективності управління 

капіталом;  ефективності  використання ви-

робничого потенціалу та операційної діяль-

ності; результативності фінансово-економіч-

ної діяльності [14]. 

У роботі [15] подано критику існуючих 

(розроблених у період 1968–2013 рр.) моде-

лей  діагностики   банкрутства у  послідов-

ності: відбір вибіркових фірм, відбір поясню-

вальних змінних, конкретизація моделей, ре-

зультати аналізу та перевірка дискримінант-

ної функції. Аргументовано, що більшість 

моделей побудовані на основі використання 

даних перших двох форм  фінансової  звіт-

ності та орієнтовані на певну галузь, у той 

час як модель Бхандарі (Bhandari, 2013) може 

бути використана для фірм будь-якої галузі 

та потребує доступу до інформації з перших 

трьох форм фінансової звітності. 

Огляд робіт виявляє той факт, що доте-

пер не  розроблено моделі діагностики ефек-

тивності управління грошовими потоками 

для кондитерських підприємств України. По-

стає необхідність розробки моделей, що спи-

раються на фактичні дані та здатних визна-

чати рівень ефективності управління грошо-

вими потоками кондитерських підприємств 

на основі науково-обґрунтованих методів до-

слідження. 

Формулювання мети статті. Метою 

роботи є виконати оцінку ефективності уп-

равління грошовими  потоками  кондитер-

ських підприємств України на основі запро-

понованих дискримінантних  функцій, здат-

них достовірно ідентифікувати якість управ-

ління грошовими потоками на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження.  У даному дослідженні застосовано 

метод дискримінантного аналізу до оцінки 

ефективності управління грошовими пото-

ками і діяльності підприємств харчової про-

мисловості України в цілому. Дискримінант-

ний аналіз вирішує    завдання декількох ти-

пів. Завдання першого типу припускають на-

явність інформації про деяке числі об'єктів, 

характеристики кожного з яких дозволяють 

віднести об'єкти до однієї з двох або більше 

угруповань. На основі цієї інформації знахо-

диться функція, що дозволяє поставити у від-

повідність новим об'єктам характерні для 

них групи. Другий тип завдання відноситься 

до ситуації, коли ознаки належності об'єкта 

до тієї чи іншої групи втрачені, і їх потрібно 

відновити. Завдання третього типу пов'язані 

з передбаченням майбутніх подій на підставі 

наявних даних. Такі завдання виникають при 

прогнозі, прикладом, фінансового стану під-

приємств в майбутніх періодах [16, c.90], а 

саме прогнозування  банкрутства.  У  нашому 

дослідженні вирішуються завдання першого 
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типу методом пошуку багатовимірної залеж-

ності категоріальної змінної від предикторів. 

Основний етап багатовимірного ана-

лізу пов’язаний з  великим  обсягом  трудо-

містких обчислень, і проводився за допомо-

гою відповідного технічного та програмного 

забезпечення (пакети SPSS та Statistica). 

Інформаційними джерелами аналізу 

слугували звітні дані 15 кондитерських під-

приємств України за період 2012–2018 років 

(94 спостереження), а саме: ПрАТ «Конди-

терська фабрика «АВК» (м. Дніпро), ПАТ 

«Кондитерська фабрика «А.В.К.» (м. Мука-

чево), ПрАТ «Домінік» (м. Полтава), ПрАТ 

«Запорізька кондитерська фабрика», ПАТ 

«Виробничо-торгова кондитерська фабрика 

«Ласощі» (м. Івано-Франківськ), ПрАТ «Він-

ницька кондитерська фабрика «Рошен», ПАТ 

«Київська кондитерська фабрика «Рошен», 

ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика 

«Рошен», ПАТ «Маріупольська кондитер-

ська фабрика «Рошен», ПрАТ «Монделіс Ук-

раїни» (м. Тростянець), ПАТ «Рівненська 

кондитерська фабрика», ПАТ «Львівська 

кондитерська фабрика «Світоч», ПрАТ 

«Кондитерська фабрика «Харків’янка», ПАТ 

«Харківська бісквітна фабрика», ПАТ «Чер-

нігівська кондитерська фабрика «Стріла». 

Результати дослідження представлені 

наступним чином: спочатку нами було дослі-

джено щільність розподілу показників (попе-

редньо відібраного масиву незалежних кое-

фіцієнтів) за фактичними даними, а потім 

здійснене групування підприємств з позицій 

їх класифікації щодо ефективності управ-

ління грошовими потоками. Кінцева частина 

присвячена апробації визначення  ефектив-

ності управління грошовими потоками під-

приємств харчової промисловості (на прик-

ладі кондитерських підприємств України) за 

побудованими дискримінантними функці-

ями.  

Етап 1. Формування масиву даних. Ви-

користовуючи перші три форми фінансової 

звітності наведених підприємств, зібраної за 

даними Агентства з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України [17], ми розраху-

вали 30 коефіцієнтів, що базуються на вико-

ристанні грошових потоків (вхідних, вихід-

них, чистих, вільних, сукупних, по видах ді-

яльності).  

Попередньо нами було класифіковано 

показники оцінки грошових потоків у 7 груп 

– це коефіцієнти: 1)  ефективності грошових 

потоків; 2) рентабельності грошових потоків; 

3) достатності грошових потоків; 4) фінансу-

вання грошовими потоками; 5) генерування 

грошових потоків; 6) ліквідності грошових 

потоків; 7) якості чистого грошового потоку. 

Окрім того, коефіцієнтний аналіз грошових 

потоків було доповнено загальноприйнятими 

показниками оцінки фінансового стану підп-

риємств, такими як коефіцієнти стійкості, лі-

квідності, рентабельності та ділової активно-

сті.  

Відсутність інвестиційної або фінансо-

вої діяльності підприємств при-зводить до 

нульових значень коефіцієнтів, пропусків да-

них та значні ненормальні «викиди» приз-

вели до скорочення вибірки до 12 коефіцієн-

тів: коефіцієнт ліквідності грошового по-

току, коефіцієнт ефективності грошових по-

токів, коефіцієнт чистого поповнення грошо-

вих засобів, коефіцієнт фінансової автономії, 

коефіцієнт покриття,  грошове  на-повнення 

операційної маржі, рентабельність активів 

(ROA), рентабельність капіталу (ROE), віль-

ний грошовий потік, коефіцієнт грошового 

покриття боргу, коефіцієнт Гроші/Виручка 

(Cash/Sales), рентабельність продажу (RO𝑆). 

Запропоновані показники не повинні 

бути мультиколінеарними, тобто між ними 

не має бути щільний кореляційний зв’язок. 

Саме тому попередньо здійсненій аналіз мат-

риці парних кореляцій для 12 коефіцієнтів 

привів до відбору лише шістьох показників.  

Відповідні показники є такими: коефі-

цієнт ліквідності грошового потоку, коефіці-

єнт ефективності грошових потоків, коефіці-

єнт чистого поповнення грошових засобів, 

коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт 

покриття, грошове наповнення операційної 

маржі (табл. 1).

Таблиця 1 

Характеристика відібраних показників оцінки грошових потоків та фінансового стану 

№ Назва 
Формула розраху-

нку 
Скорочення 

К1 
Коефіцієнт ліквідності гро-

шового потоку 
К1 =

ДГП

ВГП
 

ДГП – додатний грошовий потік (надходження під-

приємства від усіх видів діяльності); 
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Продовження табл. 1 

К1 
Коефіцієнт ліквідності гро-

шового потоку 
К1 =

ДГП

ВГП
 

ВГП – витратний грошовий потік (витрачання під-

приємства від усіх видів діяльності); 

ЧГП – чистий грошовий потік (від усіх видів діяль-

ності); 

ЗКК.Р – залишок коштів на кінець року; 

 ВК – власний капітал підприємства; 

 ВБ – валюта балансу (активи) підприємства; 

 ОА – оборотні активи підприємства; 

КЗ – короткострокова заборгованість підприємс-

тва; 

ЧГПО – чистий грошовий потік  від операційної ді-

яльності підприємства; 

ФРО – фінансовий результат (прибуток) від опера-

ційної діяльності підприємства 

К2 

 

Коефіцієнт ефективності гро-

шового потоку (у %) 
К2 =

ЧГП

ВГП
 

К3 
Коефіцієнт чистого попов-

нення грошових засобів 
К3 =

ЧГП

ЗКК.Р

 

К4 
Коефіцієнт фінансової авто-

номії 
К4 =

ВК

ВБ
 

К5 Коефіцієнт покриття К5 =
ОА

КЗ
 

К6 
Грошове наповнення опера-

ційної маржі 
К6 =

ЧГПО

ФРО

 

Джерело: складено авторами 

 

Аналіз парних кореляцій К1–К6 (табл. 

2) свідчить про відсутність помітних кореля-

ційних зв’язків, тобто запропоновані показ-

ники є незалежними і можуть далі викорис-

товуватися в побудові дискримінантних     

функцій. 

Таблиця 2 

Кореляційна матриця 
 К1 K2 K3 K4 K5 K6 

К1 1,00      

K2 0,36 1,00     

K3 0,12 0,24 1,00    

K4 0,06 0,03 0,07 1,00   

K5 –0,08 –0,12 –0,03 0,31 1,00  

K6 0,01 0,02 0,01 0,07 0,03 1,00 

Джерело: побудовано на основі даних фі-

нансової звітності за допомогою Excel 

 

Етап 2. Описова статистика (табл. 3) 

дає узагальнені характеристики досліджува-

них коефіцієнтів. За її допомогою можна ви-

значити інтервальні оцінки. Так, для матема-

тичного сподівання маємо:  

𝑋 − 𝜀 < 𝑀(𝑋) < 𝑋 + 𝜀  
де X – середнє арифметичне,  – дов-

жина напівінтервалу надійності (рівень на-

дійності).  

Результати розрахунків за формулою 

(1) дають інтервали значень: 

0,999 < 𝑀(𝐾1) < 1,012; 

−0,004 < 𝑀(𝐾2) < 0,729; 

1,224 < 𝑀(𝐾3) < 14,151; 

−1,439 < 𝑀(𝐾4) < 3,013; 

0,526 < 𝑀(𝐾5) < 0,632; 

−23,923 < 𝑀(𝐾6) < 6,798. 

Тобто, з довірчою ймовірністю р=0,95 

можна стверджувати, що середні значення 

досліджуваних показників у генеральній су-

купності будуть знаходитись у зазначених ін-

тервалах.

 

Таблиця 3 

Описова статистика 

Показники К1 К2 К3 К4 К5 К6 

Кількість 
Валідні 94 94 94 94 94 94 

Пропущені 0 0 0 0 0 0 

Середнє 1,005 0,363 0,787 0,579 7,688 –8,563 

Медіана 1,000 0,003 0,044 0,563 0,979 –0,640 

Стандартне відхилення 0,032 1,791 10,868 0,261 31,557 74,997 

Дисперсія  0,001 3,206 118,110 0,068 995,816 5624,486 

Асиметрія 5,145 0,093 9,416 –0,259 5,499 –5,321 

Ексцес 42,084 4,568 90,460 –0,839 30,114 41,550 

Мінімум 0,930 -6,981 –8,350 0,020 0,044 –589,830 

Максимум 1,261 6,802 104,068 0,977 211,882 197,030 

Рівень надійності 0,007 0,367 2,226 0,053 6,463 15,361 

Джерело: побудовано на основі даних фінансової звітності у програмі SPSS Statistics  
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Найбільш показовим відносно оцінки 

коефіцієнтів щодо їх нормального розподілу 

є показник К2, де асиметрія майже дорівнює 

нулю (рис. 1). Позитивні значення асиметрії 

при показниках К1–К3, К5 вказує на те, що 

розподіл даних скошений вправо. Для показ-

ників К4, К6 навпаки спостерігається скоше-

ність даних вліво, оскільки лівий хвіст більш 

довгий порівняно з правим. 

 
Рис. 1. Графік щільності розподілу коефіціє-

нта ефективності грошового потоку К2 для 

15 досліджуваних кондитерських підпри-

ємств України 

Джерело: побудовано на основі даних 

фінансової звітності підприємств у програмі 

SPSS Statistics  

 

Мінімально рекомендованим значен-

ням для К2 є перевищення 1, що означає     

формування чистого грошового потоку у    

розмірі, що перевищує 1% від усіх витрачань 

підприємства (операційна, інвестиційна та 

фінансова діяльність). Із рис. 1 можна зро-

бити висновок, що більшість спостережень 

по досліджуваних підприємствах не мають 

задовільні значення (середнє 0,36). Це є нега-

тивним явищем щодо якості управління гро-

шовими потоками більшості підприємств і 

свідчить про тяжіння більшості підприємств 

до 3–4 груп. 

Оптимальним значенням для К1 також 

є перевищення 1, що означає перевищення 

надходжень підприємства від усіх видів ді-

яльності над його витратами. Розрахунки  

свідчать про те, що більшість досліджуваних 

спостережень мають приблизно задовільні 

значення (середнє 1,01 та довгий правий 

хвіст), що є позитивним явищем і за цим роз-

поділом підприємства схиляються до 1–2 

груп. 

Середнє значення К5 складає 0,58, нор-

мативне 0,4–0,6. Більшість підприємств ма-

ють перевищення мінімального оптималь-

ного значення показника, що свідчить про фі-

нансову незалежність більшості підпри-

ємств. 

Етап 3. Класифікація підприємств. У 

якості результуючого показника нами обрано 

категоріальну змінну – показник ефективно-

сті управління грошовими потоками – ECFM 

(Effectiveness of cash flow management). 

З’ясовування наявної ситуації на підприєм-

ствах кондитерської промисловості здійсню-

ється шляхом віднесення рівня ECFM до од-

нієї з 4 груп класифікацій: 1) стійка ефектив-

ність; 2) часткова ефективність; 3) нестійка 

(передкризова щодо управління грошовими 

потоками) ефективність; 4) абсолютна не-

ефективність. Класифікація комбінацій  по-

казників враховує вплив найбільш значущих 

показників (табл. 4). 

Таблиця 4 

Класифікація на групи залежно від рівня ефективності управління грошовими потоками  
Стан управління грошо-

вими потоками 
Номер 

групи 
Умови включення підприємства до відповідної групи 

Стійка ефективність (СЕ) 1 Значення п'яти або шести показників (в тому числі обов'язково К1 і що-

найменше одного з К2, К3, К6) повинні відповідати нормативним або 

рекомендованим значенням (≥1) 
Часткова ефективність 

(ЧЕ) 
2 Значення чотирьох показників (в тому числі одного з показників К1, 

К2, К3) повинні відповідати нормативним або рекомендованим. 

Значення К1 має бути ≥ 1, К2 ≥ 0,5 
Нестійка (передкризова) 

ефективність (НЕ) 
3 Значення трьох показників (в тому числі одного з показників К1, К2, 

К3) повинні відповідати нормативним або рекомендованим. 
Абсолютна неефектив-

ність (АН) 
4 Значення двох і менше показників відповідають нормативним або ре-

комендованим, або серед показників, що відповідають нормативним 

або рекомендованим, немає показників К1, К2, К3 

Джерело: складено авторами 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2020, №4 175_________________________________________



Аналіз показує валідність  усіх 94 спо-

стережень. У табл. 5 наведено статистичні 

характеристики чотирьох класифікаційних 

груп. Можна віднести до першої групи 1 під-

приємство, друга група включає 41 підпри-

ємство, третя група – 42 підприємства,  чет-

верта – 10 підприємств. 

Таблиця 5 

Статистика групи 

Група ефективність Середнє 
Стандартне 

відхилення 

Кількість підприємств, що відносяться до 

відповідної групи  

Незважені Зважені 

1. Стійка 

Ефективність (СЕ) 

K1 1,0354 – 1 1 

K2 3,5356 – 1 1 

K3 104,0677 – 1 1 

K4 0,8022 – 1 1 

K5 1,8613 – 1 1 

K6 3,3046 – 1 1 

2. Часткова ефективність (ЧЕ) 

K1 1,0100 0,01830 41 41 

K2 1,3410 1,61459 41 41 

K3 0,3301 1,44681 41 41 

K4 0,6030 0,26005 41 41 

K5 8,1406 33,15638 41 41 

K6 7,9761 20,82257 41 41 

3. Нестійка (передкризова) ефек-

тивність (НЕ) 

K1 0,9978 0,01298 42 42 

K2 –0,3242 1,10601 42 42 

K3 –0,9464 1,41294 42 42 

K4 0,6242 0,22172 42 42 

K5 8,9994 34,23732 42 42 

K6 16,7898 91,15293 42 42 

4. Абсолютна неефективність 

(АН) 

K1 1,0160 0,08969 10 10 

K2 –1,0822 2,44371 10 10 

K3 –0,3907 0,58652 10 10 

K4 0,2683 0,23241 10 10 

K5 0,9063 0,54127 10 10 

K6 –23,4243 61,92373 10 10 

Всього, по всіх підприємствах 

K1 1,0054 0,03247 94 94 

K2 0,3626 1,79059 94 94 

K3 0,7867 10,86783 94 94 

K4 0,5790 0,26092 94 94 

K5 7,6879 31,55655 94 94 

K6 8,5240 66,04278 94 94 

Джерело: побудовано на основі даних фінансової звітності у програмі SPSS Statistics  

 

У кореляційній матриці (табл. 6) наво-

дяться коефіцієнти, усереднені для всіх 4-х 

груп. 

Таблиця 6 

Об'єднані внутрішньогрупові матриці 
 К1 К2 К3 К4 К5 К6 

К1 1,000 0,370 0,117 0,117 –0,073 0,017 

К2 0,370 1,000 0,352 –0,112 –0,164 –0,044 

К3 0,117 0,352 1,000 –0,138 –0,094 0,040 

К4 0,117 –0,112 –0,138 1,000 0,310 –0,082 

К5 –0,073 –0,164 –0,094 0,310 1,000 –0,040 

К6 0,017 –0,044 0,040 –0,082 –0,040 1,000 

Джерело: побудовано у SPSS Statistics  

 

З даних табл. 6 можна зробити висно-

вок про низький ступінь кореляції (тільки 

між К1 і К2 кореляційний коефіцієнт 0,37, 

між іншими показниками спостерігається 

зв’язок на рівні, шо не перевищує 0,35). У 

зв’язку з цим їх підбір для побудови дискри-

мінантної функції можна охарактеризувати 

як вдалий. 

Данні табл. 7 ілюструють поділ підпри-

ємств по групах з допомогою дискримінант-

ной функції.  
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Таблиця 7 

Апріорні ймовірності для груп 
Стан управління  

грошовими потоками 

Апріорна  

ймовірність, % 

Використані в аналізі спостереження 

Незважені Незважені 

Стійка ефективність 1,1 1 1 

Часткова ефективність 43,6 41 41 

Нестійка (передкризова) ефективність 44,7 42 42 

Абсолютна неефективність 10,6 10 10 

Разом 100 94 94 

Джерело: побудовано на основі даних фінансової звітності у програмі SPSS Statistics  
 

Специфікація різних апріорних ймовір-

ностей може сильно впливати на точність 

класифікації. Їхній аналіз показує, що найбі-

льша частка підприємств попаде до другої 

(ЧЕ) – 43,6% та третьої (НЕ) – 44,7% груп. 

Етап 4. Інтерпретація дискримінант-

них функцій.  

Для наступної класифікації нових під-

приємств було розраховано значення класи-

фікаційних функцій, використовуючи зна-

чення коефіцієнтів і константи, отриманих за 

результатами розрахунків у SPSS. Побудо-

вані функції 𝐸𝐶𝐹𝑀 мають наступний вигляд: 

Стійка ефективність (СЕ): 
 

𝐸𝐶𝐹𝑀1 = −3884,304 + 1152,643 ∙ K1 − 27,193 ∙ K2 + 63,850 ∙ K3 + 22,027 ∙ K4
+ 0,073 ∙ K5 − 0,082 ∙ K6 

(1) 

 

Часткова ефективність (ЧЕ): 
 

𝐸𝐶𝐹𝑀2 = −570,679 + 1149,217 ∙ K1 − 8,549 ∙ K2 + 0,149 ∙ K3 − 16,664 ∙ K4 + 0,063
∙ K5 − 0,020 ∙ К6 

(2) 

 

Нестабільна (передкризова) ефективність (НЕ): 
 

𝐸𝐶𝐹𝑀3 = −570,960 + 1149,813 ∙ K1 − 9,142 ∙ K2 − 0,320 ∙ K3 − 16,664 ∙ K4 + 0,058
∙ K5 − 0,019 ∙ К6 

(3) 

 

Абсолютна неефективність (АН): 
 

𝐸𝐶𝐹𝑀4 = −608,709 + 1188,825 ∙ K1 − 10,037 ∙ K2 + 0,072 ∙ K3 − 24,300 ∙ K4
+ 0,064 ∙ K5 − 0,031 ∙ К6 

(4) 

 

Значення класифікуючої функції може 

використовуватися і для ранжирування під-

приємств в рамках кожної групи. Чим вище 

значення такої функції, тим вище за рангом 

знаходиться підприємство, тобто спостеріга-

ється ефективніше управління грошовими 

потоками і підприємство за показниками на-

ближається до вищої групи. 

На завершення наведемо класифіка-

ційну таблицю із зазначенням досягнутої   

точності прогнозування (табл. 8). У нашому 

прикладі вона склала 79,8%, що є добрим ре-

зультатом. 

Таблиця 8 

Результати класифікації (79,8% згрупованих спостережень кваліфіковані вірно) 

Показник  
Група  

ефективності 

Передбачена  належність до групи 
Разом 

СЕ ЧЕ НЕ АН 

Кількість 

СЕ 1 0 0 0 1 

ЧЕ 0 34 7 0 41 

НЕ 0 7 34 1 42 

АН 0 0 4 6 10 

Відсоток 

СЕ 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

ЧЕ 0,0 82,9 17,1 0,0 100,0 

НЕ 0,0 16,7 81,0 2,4 100,0 

АН 0,0 0,0 40,0 60,0 100,0 

Джерело: побудовано на основі даних фінансової звітності у програмі SPSS Statistics  
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Етап 5. Апробація дискримінантних 

функцій. Для перевірки розрахунків і апроба-

ції наведеного підходу було обрано підпри-

ємство харчової промисловості, яке не вхо-

дило до вибірки тих, що аналізувалися. Ми 

обрали фінансову звітність АТ «Конті» [18] 

за 2018 р. щодо якості управління грошо-

вими потоками. Вхідні данні для аналізу є: 

К1=1,008; К2=1,051; К3=-23,894; К4=0,121; 

К5=0,851; К6=3,362. Стійка ефективність = -

4274,74; Часткова ефективність = 572,68; Не-

стабільна (передкризова) ефективність = 

583,56; Абсолютна неефективність = 573,85. 

Таким чином, за даними 2018 р. стан ефекти-

вності управління грошовими потоками оці-

нено як нестабільний (передкризовий).  

Висновки. Від ефективності управ-

ління грошовими потоками залежить пода-

льший розвиток підприємства та кінцевий 

результат його фінансово-господарської ді-

яльності. Для  відповідної дискримінантної 

моделі достатньо 6 показників, які дозволять 

зробити найбільш значимі висновки щодо 

ефективності управління грошовими пото-

ками підприємств. Результати аналізу свід-

чать про те, що вона на кондитерських підп-

риємствах України визначається різними фі-

нансовими параметрами (ліквідності, ефек-

тивності, фінансової стійкості та рентабель-

ності). Включення до моделі запропонова-

них коефіцієнтів дозволяє більш точно іден-

тифікувати ситуацію щодо якості управління 

грошовими потоками підприємств. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ДИСКРИМИНАНТНОЙ 

ФУНКЦИИ 

А. А. Роганова, к. э. н., доцент, Л. В. Ширинян, д. э. н., профессор,  

Национальный университет пищевых технологий 

 

Методология исследования. В статье применены методы дискриминантного анализа 

для построения моделей оценки эффективности управления денежными потоками 15 предпри-

ятий на основе данных их финансовой отчетности. Применялись общие и конкретные научные 

методы, а именно: абстрагирование, группировка, финансовых коэффициентов, описательной 

статистики, корреляционный анализ, методы классификации и дискриминации. 
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Результаты. Статья посвящена изучению инструментов дискриминантного анализа и 

его применению в процессе оценки эффективности управления денежными потоками. Иссле-

дованы способы применения метода дискриминантного анализа для идентификации финансо-

вого состояния предприятий. На основе наиболее влиятельных финансовых коэффициентов 

оценки денежных потоков было определено, какие из привлеченных показателей целесооб-

разно применять в практических оценках эффективности управления денежными потоками 

предприятия. Осуществлена группировка выборки исследуемых предприятий в четыре класса 

и разработана дискриминантная модель для каждой группы. В процессе моделирования был 

осуществлен анализ и сравнение значимости и прогнозного качества разработанных моделей. 

Новизна. Впервые предложено решение вопросов определения эффективности управле-

ния денежными потоками на основе дискриминантной классификации предприятий, что поз-

воляет сформировать практическую основу для дальнейшей качественной оценки состояния 

управления денежными потоками предприятий пищевой промышленности. 

Практическая значимость. Полученные результаты позволяют утверждать, что опре-

деление состояния управления денежными потоками с применением выбранного метода дис-

криминации предприятий является качественным и достоверным для украинских кондитер-

ских предприятий и могут использоваться в процессе диагностики эффективности финансо-

вого управления предприятия в целом. Результаты исследования имеют практическую значи-

мость для финансовых менеджеров, которые работают над созданием эффективного меха-

низма управления денежными потоками. 

Ключевые слова: денежный поток, эффективность, дискриминантный анализ, моделиро-

вание, кондитерское предприятие, пищевая промышленность, финансы. 
 

ASSESSING THE EFFICIENCY OF CASH FLOW MANAGEMENT AT FOOD                       

INDUSTRY ENTERPRISES BY USING THE DISCRIMINANT FUNCTION 

H. А. Rohanova, Ph. D (Econ.), Associate Professor, L. V. Shirinyan, D.E., Professor, Na-

tional University of Food Technologies 
 

Methods. In the article the methods of discriminant analysis have been used to develop models 

for assessing the efficiency of cash flow management at 15 enterprises based on their financial state-

ments. General and specific scientific methods have been used, including abstraction, grouping, fi-

nancial ratios, descriptive statistics, correlation, classification, and discrimination.  

Results. The article is devoted to the study of discriminant analysis instruments and their use 

in assessing the efficiency of cash flow management. Methods of applying the method of discriminant 

analysis to identify the financial state of enterprises have been studied. Based on the most influential 

financial ratios of cash flow assessment, it has been determined which of the indicators involved 

should be used to assess the efficiency of cash flow management at an enterprise. A sample of the 

enterprises under study has been grouped into four classes, and a discriminant model has been devel-

oped for each group. When modeling, the significance and forecast quality of the developed models 

have been analyzed and compared.  

Novelty. This is the first time when it has been suggested to address the issues on determining 

the efficiency of cash flow management by using the discriminant classification of enterprises, which 

allows forming a practical basis for the further qualitative assessment of cash flow management in 

the food industry.  

Practical value. According to the results, it is possible to state that determining the state of 

cash flow management by using the chosen method of enterprises discrimination is of high quality 

and reliability for Ukrainian confectionery enterprises and can be used to diagnose the efficiency of 

financial management of the economic entity, as a whole. The results of the study are important for 

financial managers working on developing an efficient cash flow management mechanism.  

Keywords: cash flow, efficiency, discriminant analysis, modeling, confectionery enterprise, 

food industry, finance. 
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СПЕЦИФІКА ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА                                   

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕДНЬОГО  

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

О. Д. Дерігін, аспірант, Національний авіаційний університет, 

jazzboy@ukr.net, orcid.org/0000-0001-6104-5198 

 

Методологія дослідження. У дослідженні було використано метод класифікацій  та 

групування – при поділі чинників впливу на інноваційну діяльність підприємств на внутріш-

ні та зовнішні, а також структурний аналіз – при виокремленні основних характеристик 

інноваційної діяльності. 

Результати. Виокремлено провідну роль малого та середнього підприємництва як од-

нієї з рушійних сил економічного й науково-технічного прогресу суспільства. Показано, що 

саме ці види бізнесу виступають основним інструментом створення нових робочих місць в 

економіці та є провідниками інноваційних ідей. Поряд з цим рівень розвитку малого й серед-

нього бізнесу та активності підприємців багато в чому визначає рівень демократизації країни 

і відкритості її економіки. Продемонстровано, що шляхом підтримки малого підприємниц-

тва, держава вирішує проблеми підвищення рівня добробуту населення, збільшення серед-

нього класу в країні, що дозволяє їй вийти на новий, більш високий щабель соціально-

економічного розвитку. 

Визначено, що інноваційна діяльність підприємств в період реформування економіки 

України піддавалася негативному впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. У якості зовніш-

ніх виокремлено макроекономічні, політичні,  юридичні, фінансові, організаційно-

комунікаційні, науково-технічні, інформаційні, внутрішньовиробничі, ринкові, інституційні 

та соціальні. Внутрішніми чинниками визначено проблеми основних фондів підприємств, 

рівень механізації й автоматизації виробничих процесів, рівень ринкових досліджень,  мате-

ріальне стимулювання, інноваційна культура.  

Новизна. Виокремлено специфіку впливу макроекономічних чинників на регулювання 

інноваційної активності малого й середнього бізнесу в Україні. 

Практична значущість. Розуміння того, що на розвиток бізнес-можливостей впливає 

система факторів, що носять різну природу, дозволяє завчасно врахувати їхній вплив та роз-

робити адекватну стратегію розвитку підприємства.  

Ключові слова: підприємство, інноваційна діяльність, фактори зовнішнього середови-

ща, фактори внутрішнього середовища, малий та середній бізнес. 

 

Постановка проблеми. За останні ро-

ки в Україні виникло багато проблем, 

пов’язаних з факторами, які уповільнюють 

розвиток ефективної економіки та іннова-

ційної діяльності підприємств. Українська 

промисловість має низку недоліків, що 

спричиняють системні проблеми: технічна 

недосконалість, низький рівень сировинної 

бази, інституційна нерозвиненість та  нее-

фективність. Саме тому більшість дослідни-

ків пов’язує вирішення цих проблем з діяль-

ністю самих підприємств. Зазвичай стимули 

бізнесу  до  інновацій  реалізуються  у праг-

ненні підприємців до максимізації прибутку, 

який можна отримати за рахунок більш якіс-

ної, конкурентоспроможної продукції. На 

нього,  у свою  чергу,  впливають розмір 

очікуваного від інновації доходи, стартові 

витрати,  рівень  надприбутковості  від  

інновацій за певний проміжок часу,  витрати 

на   здійснення  інновації,  величина    дис-

контування майбутніх  доходів і витрат [10].  
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Незважаючи на цілком правомірну позицію, 

слід зазначити, що інноваційна діяльність 

підприємства є залежною від цілої системи 

чинників, які є зовнішніми для підприємства 

і які воно повинно враховувати у своїй інно-

ваційній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Питанням впливу макроекономіч-

них чинників на регулювання інноваційної 

активності середнього бізнесу в Україні в 

контексті глобальних викликів сьогодення 

присвятили свої роботи такі вчені, як: 

А. Гальчинський [1], Д. Лук’яненко [3], C. 

Мочерний [4], Ю. Пахомов [5], А. Поручник 

[6], Є. Савельєв [7],  В. Сіденко [8], 

Т. Циганкова [9]  та інші. На національному 

рівні інноваційна діяльність перебувала у 

центрі уваги таких дослідників, як Г. Пили-

пенко, В. Чорнобаєв [10], Ю. Пилипенко 

[11–12]. Однак, при всій їх значимості для 

розвитку економічної науки і практики, 

проблемі виявлення специфіки впливу мак-

роекономічних чинників на розбудову інно-

ваційної стратегії підприємства увага приді-

лялась недостатня.  

Формулювання мети статті. Метою 

статті є дослідження специфічних  особли-

востей впливу макроекономічних чинників 

на регулювання інноваційної активності 

малого й середнього бізнесу в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Державна підтримка підприємниць-

кої діяльності сприяє розвитку інноваційної 

інфраструктури, забезпечення інформацій-

ної підтримки, створення кадрового потен-

ціалу необхідного рівня підготовки, стиму-

лювання інноваційного розвитку країни в 

контексті інтеграційних процесів з метою 

захисту інтересів і прав вітчизняних вироб-

ників на міжнародних ринках [1]. Державне 

регулювання спрямоване на розвиток під-

приємницької діяльності як основний важіль 

створення конкурентоспроможної економі-

ки, націленої на розширення експорту та 

зміцнення міжнародних зв’язків [3]. Така 

політика, в свою чергу, дасть поштовх роз-

витку ринкових відносин; новим принципам 

ціноутворення, що сприяють розвитку попи-

ту і пропозиції; підвищенню якості кадрово-

го складу і забезпечення зайнятості; онов-

ленню матеріально-технічної бази  вироб-

ництва; що в цілому приведе до розвитку 

загального соціально-економічного потенці-

алу країни. 

Основними базисами інноваційної ак-

тивності є інноваційна діяльність, актив-

ність діяльності фірми та потенціал підпри-

ємства. Активність діяльності фірми – це 

характеристика компанії, що відображає 

взаємозв'язок між  заданим змістом  діяль-

ності та її результатами. Цей зв'язок пояс-

нюється поведінкою фірми при реалізації 

запланованих дій. Так, за умови наявності 

однакових планів, стратегій, цілях, потенці-

алі керівники різних компаній досягають 

різних результатів, що пов'язано із їхньою 

неоднаковою активністю. Саме різниця у 

рівні інноваційної активності пояснює різні 

інноваційні результати  при  однакових ви-

хідних даних [4].  

Згідно із чинним законодавством інно-

ваційна діяльність визначається як діяль-

ність, що спрямована на використання, ко-

мерціалізацію результатів наукових дослід-

жень та розробок і зумовлює випуск на ри-

нок нових конкурентоздатних товарів і пос-

луг [5]. Інноваційна діяльність визначається 

та зумовлюється наступним характеристи-

ками [2; 4]:  

− змістом та складом конкретних 

дій, що здійснюються згідно із визначеною 

технологією, процедурою. За цією ознакою 

один вид діяльності відрізняється від іншо-

го. Так, наприклад, дії щодо виконання   

функцій маркетингу кардинально відрізня-

ються від комплексу дій  стосовно  вироб-

ництва; 

− інноваційна діяльність є складо-

вою більш загального процесу. Так, напри-

клад, діяльність новатора, що створює інно-

вацію, є складовою частиною загального 

інноваційного процесу, що відображає жит-

тєвий цикл інновації; 

− загальність інноваційного процесу 

пов'язана із тим, що, крім новатора, необ-

хідною є діяльність інших суб'єктів іннова-

ційного процесу, які здійснюють діяльність 

на інших стадіях життєвого циклу інновації. 

Отже, місце інноваційної діяльності у   

структурі інноваційного процесу чітко ви-

значене. Його необхідно знати для організа-

ції як самої інноваційної діяльності, так і 

всього інноваційного процесу.  
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Таким чином, можна визначити струк-

туру складових категорії  «інноваційна ак-

тивність», до якої включені інноваційна ді-

яльність, активність діяльності фірми та по-

тенціал підприємства. 

Інноваційна діяльність в  рамках  за-

гальної стратегії розвитку країни передбачає 

певну концентрацію фінансових ресурсів та 

ефективний їх перерозподіл. Важливе місце 

в цій програмі займає формування системи 

фінансових інструментів стимулювання 

інноваційної діяльності та підтримки бізне-

су [5]. 

У зв’язку з посиленням конкуренції 

інновації все більше залежать від  різнома-

нітних спеціалізованих інноваційних ресур-

сів і можливостей. Навіть найбільші іннова-

ційні підприємства не можуть покладатися 

виключно на внутрішні інноваційні ресурси 

для інноваційного процесу, і тому їм необ-

хідні зовнішні інноваційні ресурси у формі 

ідей, інформації, знань і/або технологій для 

розвитку інновацій. Для аналізу детермінант 

інноваційної активності підприємств необ-

хідно досліджувати теоретичну базу, яка 

здатна охопити всю  складність,  багатови-

мірність і взаємодію факторів, керуючих 

рішеннями про впровадження або не впро-

вадженні інновацій, а також вибором інно-

ваційної стратегії [5].  

Необхідно звернути увагу, що іннова-

ційна діяльність повинна одночасно фоку-

суватися на багатьох аспектах, пов'язаних із 

новими продуктами, новими виробничими 

процесами і новими ринковими та організа-

ційними практиками [3]. Крім того, можли-

во, що одночасне впровадження  більш  де-

кількох інновацій може бути  більш  ефек-

тивним для збереження або поліпшення 

конкурентної позиції фірми, ніж впровад-

ження тільки одного виду інновацій. 

Отже, в процесі аналізу та оцінки 

інноваційної діяльності важливо виявляти 

не тільки стимулюючі чинники, але і стри-

муючі фактори. Дослідження науковців да-

ють можливість стверджувати, що основни-

ми внутрішніми чинниками, що стримують 

інноваційну активність підприємств, є: брак 

фінансових коштів, низький потенціал під-

приємства щодо розробки та впровадження 

новизни і брак кваліфікованих кадрів. Серед 

загальних проблем з науковою сферою виді-

ляють: низьку мотивацію дослідників; висо-

ку ціну наукових досліджень; низький рі-

вень завершеності розробок та ін. Тому 

інноваційна діяльність в контексті наукових 

розробок являє собою безперервне вдоско-

налення існуючих характеристик економіч-

них категорій з метою досягнення поставле-

них цілей на основі зовнішніх і внутрішніх 

факторів.  

Слід зазначити, що розрізняють насту-

пні основні проблеми, що випливають з ха-

рактеру інноваційної активності підпри-

ємств: високі економічні ризики та терміни 

окупності, а також вартість інновацій та ви-

трати на інноваційні проекти та ін. Саме 

тому в даний час стає очевидною необхід-

ність розробки конкретних інструментів і 

методів державної підтримки та стимулю-

вання впровадження інноваційних розробок 

підприємств. Очевидно, що сьогодні  креа-

тивність та інноваційні стратегії розвитку в 

усьому світі стали важливими і відіграють 

значну роль у міжнародній конкуренції. 

Впровадження креативних та інноваційних 

підходів дозволяють інноваційним підпри-

ємствам ставитися до інновацій як до ру-

шійної сили розвитку, що поєднує внутрішні 

і зовнішні ресурси, а також створює цінність 

для споживача. 

Також варто наголосити, що іннова-

ційна діяльність підприємств в період  ре-

формування економіки України піддавалася 

негативному впливу різних зовнішніх і   

внутрішніх чинників.  Серед зовнішніх чин-

ників можна виділити наступні: 

− макроекономічні: системна криза в 

державі, інфляція, високі норми оподатку-

вання, розрив економічних зв’язків, відсут-

ність державного фінансування; 

− політичні: нестабільність, несвоєчас-

ність і нездатність уряду проводити рефор-

ми і приймати відповідні нормативні акти; 

− юридичні: недосконалість законодав-

чої бази, відсутність необхідних і діючих 

правових і нормативних актів щодо регулю-

вання інноваційної діяльності [7]; 

− фінансові: недолік власних коштів 

підприємств, складність залучення фінансо-

вих ресурсів з ринкових джерел, жорсткі 

умови кредитування, недостатня фінансова 

підтримка з боку держави; 
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− організаційно-комунікаційні: нероз-

виненість ринку технологій; незрілість інно-

ваційної інфраструктури, яка повинна нада-

вати посередницькі, інформаційні, юридич-

ні, експертні, фінансово-кредитні та інші 

послуги; недоліки нормативно-правової бази 

інноваційної діяльності; відсутність умов 

для налагодження добросусідських відносин 

з іншими суб'єктами інноваційного процесу; 

− науково-технічні: недосконалість на-

уково-технічної політики  держави,  недо-

статність досвіду в питаннях купівлі-

продажу ліцензій, несприятливий іннова-

ційно-інвестиційний клімат, відсутність 

ефективної системи заохочення науковців і 

винахідників; 

− інформаційні: відсутність або недо-

ступність систематизованої інформації про 

нові технології, які мають потенціал комер-

ціалізації, а також про стан і прогнозних 

оцінках кон'юнктури ринків збуту іннова-

ційної продукції [9]; 

− внутрішньовиробничі: низький рівень 

інноваційних можливостей підприємства, 

недолік кваліфікованого технічного та 

управлінського персоналу; 

− ринкові: висока вартість нововведень, 

невизначеність термінів інноваційних про-

цесів, високий економічний ризик іннова-

ційної діяльності, тривалі терміни окупності 

нововведень, низький платоспроможний 

попит на вітчизняну інноваційну продукцію; 

− інституційні: відсутність державних 

інститутів, що забезпечують координацію і 

управління інноваційною діяльністю; 

− соціальні: низький рівень життя, тен-

денція до зниження чисельності населення, 

відтік кадрів, старіння нації,  еміграція  фа-

хівців в інші країни [4]. 

Внутрішніми чинниками слід вважати: 

− проблеми основних фондів підпри-

ємств: зростання питомої ваги фізично і 

морально застарілого обладнання; 

− рівень механізації і автоматизації 

виробничих процесів: низькі показники вве-

дення в дію сучасного обладнання, що зни-

жує трудомісткість продукції і забезпечує 

відповідність її сучасним вимогам світового 

і вітчизняного ринку [8]; 

− рівень ринкових досліджень:  недо-

статній обсяг маркетингових досліджень, 

відсутність достовірної інформації про спо-

живачів і ринковому попиті; 

− матеріальне стимулювання:  недо-

статність матеріального стимулювання без-

посередніх учасників інноваційної діяльнос-

ті на підприємствах і в установах; 

− інноваційна культура: недобросовіс-

на конкуренція, високий відсоток випадків 

прямого порушення умов інноваційних угод 

[6]. 

Більшість перерахованих вище про-

блем пов'язані з недостатністю або повною 

відсутністю фінансування даних процесів. 

За роки незалежності Україні не вдалося 

стабілізувати фінансову систему країни че-

рез відсутність системного підходу до вирі-

шення кризових ситуацій в економіці. Ще 

один фактор впливу на економіку України в 

2020 році це пандемія COVID-19, безумов-

но, позначається на житті не тільки простих 

громадян, а й на суб'єктів підприємницької 

діяльності. Як позитивно, так і негативно, − 

в залежності від сфери діяльності.  

Рекомендації лікарів і органів держав-

ної влади − забороняються масові заходи, 

будь-які скупчення людей в обмеженою  

кількості. Такі заходи «впливають» на ри-

тейл: непродовольчі точки (торгові центри, 

магазини) відчувають пандемію на собі най-

більше. Люди відмовляються зайвий раз 

виходити з дому, багато компаній закрива-

ють офіси і організовують роботу своїх 

співробітників з дому. Значний вплив також 

надало і тимчасове закриття китайського 

виробництва, яке активно використовується 

як українськими, так і європейськими ком-

паніями. Зокрема, це відбилося на сфері 

держзамовлення, де часто предметом заку-

півлі є товари / продукція, пропоновані до 

постачання саме з Китаю. 

В результаті ні держзамовники не  

змогли вчасно отримати бажаний товар, ні 

постачальники, сумлінно діючі на ринку, 

але зіткнулися з неможливістю виконання 

покладених на них зобов'язань. Відповідно, 

підприємці несуть колосальні збитки, пов'я-

зані з неможливістю виконати зобов'язання, 

поставити товар, змушені продовжувати 

орендувати приміщення, нести штрафні  

санкції. 

Враховуючи можливий негативний 

ефект на економіку, деякі країни запустили 
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програми з підтримки бізнесу. Для підтрим-

ки як бізнесу, так і населення, 18 березня 

2020 року був прийнятий Закон України 

“Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо під-

тримки платників податків на період здій-

снення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню корона вірусної 

хвороби (COVID-19)” №533-IX [2]. На пері-

од карантину підтримка бізнесу з боку дер-

жави є дуже важливою. Це допоможе під-

приємствам втриматися  на плаву в умовах 

теперішніх змін. 

Висновки. Таким чином, можна зро-

бити висновок, що мале та середнє підпри-

ємництво є однією  з рушійних сил  еконо-

мічного і науково-технічного прогресу та 

основним стимулюючим інструментом ро-

бочих місць в усіх галузях економіки. Рівень 

малого і середнього бізнесу та активності 

підприємців багато в чому визначає рівень 

демократизації країни і відкритості її еко-

номіки. Шляхом підтримки малого підпри-

ємництва, держава вирішує проблеми під-

вищення рівня добробуту населення і збіль-

шення відсотка середнього класу в державі.  

На розвиток бізнес-можливостей впли-

ває безліч факторів, включаючи загально-

економічні умови розвитку країни або регі-

ону, рівень культури підприємництва, істо-

ричний досвід, утворення. Багато з факторів, 

що впливають на розвиток підприємництва, 

такі як сприйняття підприємництва, освіта 

підприємців, витрати часу і коштів, адмініс-

тративні процеси і бар`єри досліджуються в 

рейтингах міжнародних економічних 

агентств. Дані рейтингів є ефективним ін-

струментом для поліпшення бізнес-

середовища в різних країнах. Сукупність 

таких факторів не тільки впливає на підпри-

ємницьку активність, але і дає можливість 

оцінити підприємницький потенціал країни. 
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СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА   

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 В УКРАИНЕ 

А. Д. Деригин, аспирант, Национальный авиационный университет 

 

Методология исследования. В исследовании был использован метод классификаций и 

группировки – при разделении факторов влияния на инновационную деятельность предприя-

тий на внутренние и внешние, а также структурный анализ – при выделении основных ха-

рактеристик инновационной деятельности. 

Результаты. Выделена ведущая роль малого и среднего бизнеса как одной из движу-

щих сил экономического и научно-технического прогресса общества. Показано, что именно 

эти виды бизнеса выступают основным инструментом создания новых рабочих мест в эко-

номике и являются проводниками инновационных идей. Наряду с этим уровень развития 

малого и среднего бизнеса и активности предпринимателей во многом определяет уровень 

демократизации страны и открытости ее экономики. Продемонстрировано, что путем под-

держки малого предпринимательства государство решает проблемы повышения уровня бла-

госостояния населения, увеличения среднего класса в стране, что позволяет ей выйти на но-

вый, более высокий уровень социально-экономического развития. 

Определено, что инновационная деятельность предприятий в период реформирования 

экономики Украины подвергалась негативному влиянию внешних и внутренних факторов. В 

качестве внешних выделены макроэкономические, политические, юридические, финансовые, 

организационно-коммуникационные, научно-технические, информационные, внутрипроиз-

водственные, рыночные, институциональные и социальные. Внутренними факторами опре-

делены: проблемы основных фондов предприятий, уровень механизации и автоматизации 

производственных процессов, уровень рыночных исследований, материальное стимулирова-

ние, инновационная культура. 

Новизна. Выделена специфика влияния макроэкономических факторов на регулирова-

ние инновационной активности малого и среднего бизнеса в Украине. 

Практическая значимость. Понимание того, что на развитие бизнес-возможностей 

влияет система факторов, которые имеют различную природу, позволяет заблаговременно 

учесть их влияние и разработать адекватную стратегию развития предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, инновационная деятельность, факторы внешней среды, 

факторы внутренней среды, малый и средний бизнес. 
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SPECIFICITY OF INFLUENCE OF MACROECONOMIC FACTORS ON REGULATION OF 

INNOVATIVE ACTIVITY OF MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN UKRAINE 

O. D. Derigin, Post-graduate student, National Aviation University 

 

Methods. The study used the method of classification and grouping – when dividing the fac-

tors of influence on the innovation activity of enterprises into internal and external ones; as well as 

structural analysis – when highlighting the main characteristics of innovation. 

Results. The leading role of SMEs is highlighted as one of the driving forces of economic, 

scientific and technological progress of society. It is shown that these types of business are the main 

tool for creating new jobs in the economy and are the conductors of innovative ideas. Along with 

this, the level of development of SMEs and the activity of entrepreneurs largely determines the level 

of democratization of the country and the openness of its economy. It has been demonstrated that by 

supporting small business, the state solves the problems of increasing the welfare of the population, 

increasing the middle class in the country, which allows it to reach a new, higher level of socio-

economic development. 

It is determined that the innovative activity of enterprises was negatively influenced by exter-

nal and internal factors during the period of reforming the Ukrainian economy. The following fac-

tors are distinguished as external ones: macroeconomic, political, legal, financial, organizational 

and communication, scientific and technical, informational, intraindustrial, market, institutional and 

social factor. Internal factors are determined as follows: problems of fixed assets of enterprises; the 

level of mechanization and automation of production processes; the level of market research; mate-

rial incentives; innovative culture. 

Novelty. The specificity of the influence of macroeconomic factors on the regulation of inno-

vative activity of SMEs in Ukraine is highlighted. 

Practical value. Understanding that the development of business opportunities is influenced 

by a system of factors that are of a different nature, allows taking into account their influence in 

advance and develop an adequate strategy for the development of the enterprise. 

Keywords: enterprise, innovation activity, environmental factors, internal environmental fac-

tors, SME. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО                        

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

О. А. Карлова, д. е. н., професор, Українська інженерно-педагогічна академія, 

eakarlova@gmail.com, http://orcid.org/0000-0002-5506-4154, 

Я. В. Секірож, асистент,  Українська інженерно-педагогічна академія, 

Sekirozh.yaroslav@ukr.net, http://orcid.org/0000-0003-0857-9590 

 

Методологія дослідження. При розробці концептуальних основ формування іннова-

ційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств використовувались 

системний підхід (представлення підприємства як окремої мікросистеми), факторний аналіз 

(виокремлення чинників стійкості підприємства), граничний аналіз (дослідження змін ви-

тратної та доходної складових діяльності підприємства).. 

Результати. У статті визначено, що концептуальний підхід до формування інновацій-

ного забезпечення стійкого розвитку  машинобудівних підприємств є багатоаспектним про-

цесом. Він характеризує стан машинобудівних підприємств і можливості їх розвитку в тому 

чи іншому напрямку. З врахуванням сучасних тенденцій важливого значення набувають по-

дальші дослідження формування внутрішнього механізму використання інноваційного за-

безпечення стійкого розвитку підприємства з врахуванням його складових. Зв’язок між фак-

торами когнітивної моделі машинобудівних підприємств розкривається за допомогою кон-

цептуальних основ, а також взаємозв’язку якісних та кількісних змінних значень станів    

функціональної залежності між відповідними чинниками та зважає на аномалії фактора-

причини та фактора-наслідка з перспективою задати точне значення відхилень у вигляді не-

чіткої множини, яка являє собою апроксимацію залежності між входами і виходами системи 

за допомогою нечіткої бази знань та операцій над нечіткими множинами.  

Новизна. Доведено, що концептуальні основи формування інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку  машинобудівних підприємств реалізовуються через застосування специ-

фічних факторів та функцій: розробку програми комплексного формування інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку; створення організаційних структур, що забезпечують прий-

няття і реалізацію управлінських рішень в області забезпечення найбільш повного викорис-

тання потенціалу стійкого розвитку; формування ефективних інформаційних потоків, що да-

дуть змогу враховувати всі можливі варіанти управлінських рішень; аналіз факторів, що 

впливають на формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку; контроль над ви-

конанням управлінських рішень.  

Практична значущість. Конкурентоспроможність машинобудівних підприємств за-

лежить від правильної розробки концептуальних основ формування інноваційного забезпе-

чення стійкого розвитку  машинобудівних підприємств, встановлення пропорцій між його 

складовими та від повноти і раціональності застосування системно-адаптивного підходу. 

Врахування цих факторів у практичній діяльності підприємств дозволить їм бути більш кон-

курентоспроможними в умовах мінливого економічного середовища.  

Ключові слова: стійкий розвиток, вплив, підприємство, рівень, показник, ефективність, 

інновації, забезпечення. 
 

Постановка проблеми. Надаючи  

оцінку фінансово-економічним можливос-

тям українських машинобудівних підпри-

ємств, слід зазначити загальну для них те-

нденцію обмеженості інноваційних ресур-

сів, що визначається складним економіч-

ним становищем і недостатньою законода-

вчою підтримкою товаровиробників з боку  
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держави, що, у свою чергу, не сприяє залу-

ченню інвесторів і позикових засобів та під-

вищенню рівня інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку. Різноманіття концептуа-

льних форм опирається на три глобальних 

напрямки: інтернаціоналізацію, диверсифі-

кованість, сегментацію. Подібно трьом осям 

просторової системи координат глобальні 

напрямки  охоплюють всю широту стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств. У 

літературі зустрічаються також посилання 

на аналогію із четвертим просторовим век-

тором: часу – швидкість здійснення ринко-

вих дій. Чим вище швидкість здійснення 

операцій, тим значніше успіхи за інших рів-

них умов. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Питаннями розробки концептуаль-

них основ формування інноваційного забез-

печення стійкого розвитку підприємств 

займались вітчизняні та зарубіжні вчені:                                

В. Дикань [1, 2], Борисова О. [3], Вікар-

чук О. [4], Воронжак П. [5], Гриньов А. [6], 

Гук О. [7], Гурочкіна В. В. [8], Іванілова О. 

А. [9],  та інші, але аналіз робіт свідчить 

про те, що визначені питання потребують 

подальших досліджень. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є розробка концептуальних ос-

нов формування інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку машинобудівних підпри-

ємств. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Концептуальні основи орієнтовані на 

раціональність використання затрат вироб-

ництва, для досягнення переваг по цьому 

показнику. Це також стосується стратегії 

недиференційованого маркетингу, що ха-

рактеризується охопленням усього спожив-

чого ринку. Основним орієнтиром розробки 

концептуальних основ формування іннова-

ційного забезпечення стійкого розвитку під-

приємств може служити також купівельний 

попит. У цьому випадку товаровиробник 

адресує свою продукцію індивідуально до 

кожного сегмента споживчого ринку. Товар 

повинен у максимальному ступені відпові-

дати потребам відповідної групи покупців. 

Цей напрямок рекомендований підприєм-

ствам, що мають невеликі масштаби вироб-

ництва й обмежені ресурси. Міцна ринкова 

позиція досягається на долі одного або де-

кількох ринкових сегментів, оскільки є до-

кладна інформація про їхні вимоги. Еконо-

мія досягається за рахунок вузької спеціалі-

зації й спрямованості стійкої роботи. Однак 

цей концептуально-стратегічний напрямок 

уразливий й ризикований, оскільки при на-

явності сильної конкуренції не виправдує 

розрахунків й втрачає стійкий розвиток. 

Третім орієнтиром формування концепту-

альних основ може бути товар, коли маши-

нобудівне підприємство займається вироб-

ництвом  одного товару різних видів, що  

відрізняються споживчими властивостями, 

якістю, оформленням, упакуванням і при-

значених для безлічі сегментів. Цей напря-

мок у більшості випадків приносить пози-

тивний результат при формуванні високого 

рівня інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств. По-

дібна концепція припускає затрати, тому що 

націлено на велике охоплення ринку, про-

понуючи безліч індивідуалізованих різнови-

дів товарів. Роблячи загальний висновок 

щодо впливу обраного векторного спряму-

вання концептуальних основ на підвищення 

рівня стійкого розвитку, слід зауважити:  

зважаючи той факт, що кожна концепція яв-

ляє собою список визначених дій спрямова-

них на одержання поставленої мети, вона 

може бути комбінованою, яка включає еле-

менти як виробничої, так і маркетингової й 

фінансової діяльності. Всі вони здійснюють 

певний вплив на прийняття рішень щодо 

формування стійкого розвитку підприємств 

та високого рівня інноваційного забезпечен-

ня. В залежності від проміжних цілей обра-

ної концепції, розмір витрат на інноваційне 

забезпечення стійкого розвитку може бути 

орієнтований на мінімальне значення, чи, 

навпаки, бути необмеженим, аби досягти 

обраної мети. У відповідності до цього змі-

нюється підхід до аналізу доцільності розмі-

ру витрат й необхідним стає розгляд аналі-

тичних показників діяльності підприємств. 

Також проблемою є вихід підприємства на 

новий ринок. Займаючи свій певний сегмент 

воно буде орієнтуватися на сформовану   

ринкову ціну й визначати тільки свої обсяги 

збуту. При такому підході основною метою 

машинобудівних підприємств є максиміза-

ція прибутку для забезпечення стійкого роз-

витку. Для цього можна скористатися двома 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2020, №4 189_________________________________________



підходами: зіставленням валових показників 

і зіставленням граничних показників. Зістав-

лення валових показників припускає розра-

хунок прибутку при різних значеннях обся-

гу виробництва й реалізації продукції шля-

хом відрахування суми витрат.  

Зіставлення граничних показників 

припускає використання граничних витрат і 

граничного доходу на одиницю продукції. 

Доти поки величина граничного доходу пе-

ревищує величину граничних витрат, збіль-

шення виробництва й реалізації продукції є 

рентабельним та позитивно впливає на рі-

вень інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств. 

Управління стійким розвитком носить 

як довгостроковий характер. У довгостроко-

вій перспективі підприємство повинне сфо-

рмувати мінімально припустиму ціну, тобто 

ціна реалізації виробничої продукції повин-

на бути принаймні не нижче величини сере-

дніх валових витрат. У короткостроковій 

перспективі підприємство повинне   сфор-

мувати перевищення ціни над середніми ви-

тратами – затрати на одиницю продукції. Це 

пов'язане з тим, що у випадку, якщо маши-

нобудівне підприємство тимчасово припи-

няє виробництво й збут продукції воно од-

наково отримує затрати. Отже, при тимчасо-

вому зниженні ціни мінімально припустима 

ціна для продавця, що діє на конкурентному 

ринку, повинна бути дорівнює величині се-

редніх змінних витрат. Розглядаючи підпри-

ємство як певну систему або об'єкт, який 

функціонує в економічному полі певного 

локального ринкового середовища, можна 

відзначити певні особливості його стійкого 

розвитку. В процесі функціонування маши-

нобудівного підприємства  відбуваються 

процеси, пов'язані з використанням визначе-

них ресурсів (фінансових, матеріальних, 

енергетичних, людських, організаційних і т. 

д.) для виготовлення і реалізації певної про-

дукції, що супроводжується функціонуван-

ням відповідних грошових потоків. Фактич-

но в процесі функціонування машинобудів-

них підприємств з тією чи іншою швидкістю 

відбувається процес використання, а також 

збільшення або зменшення вартості її акти-

вів. Водночас відбуваються зміни у ринко-

вих позиціях стійкого розвитку підприємст-

ва, тобто зміна положення підприємства ві-

дносно економічного поля локального рин-

кового середовища.  

Але при цьому важливим є врахування пев-

них аспектів: 

1) економічне поле локального ринкового 

середовища можна вважати лише умовно 

закритою системою протягом достатньо не-

великого проміжку часу, що обумовлено за-

кономірностями функціонування підпри-

ємств; 

2) величина і швидкість руху або функ-

ціонування машинобудівного підприємства 

як об'єкта або системи може бути визначена 

рівнем стійкого розвитку; 

3) показники швидкості руху активів 

підприємства обумовлюються кількістю ви-

пущеної та реалізованої продукції, а не ча-

сом, як це є у фізичних/технічних системах; 

4) потенціал машинобудівного підпри-

ємства теж обумовлюється кількістю випу-

щеної та реалізованої продукції, оскільки 

цей показник визначає стійкі позиції підпри-

ємства на ринку. 

Таким чином, в сучасних умовах гос-

подарювання фактори макрорівня все біль-

ше впливають на досягнення стійкого роз-

витку машинобудівних підприємств. Оче-

видно, що найбільш негативний вплив серед 

факторів здійснюють економічні фактори. 

Вони акумулюють та віддзеркалюють вплив 

усіх інших факторів. Несприятливі еконо-

мічні умови призводять до зниження попиту 

на продукцію машинобудівних підприємств, 

що негативно позначається на прибутковос-

ті його діяльності. В такій ситуації, звісно, 

знижуються можливості стійкого розвитку 

підприємства. За умови ж сприятливої еко-

номічної ситуації, навпаки, створюються 

умови для розвитку підприємства, зростання 

його прибутковості. 

Концептуальні основи формування 

інноваційного забезпечення стійкого роз-

витку  машинобудівних підприємств пред-

ставлено на рис. 1. 

Концептуальний підхід спрямований 

також на визначення факторів впливу на до-

сягнення стійкого розвитку машинобудівно-

го підприємства, що забезпечує формування 

системи ефективного управління даним 

процесом та сприяє прийняттю ефективних 

рішень.
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Концептуальний підхід в управлінні 

діяльністю машинобудівних підприємств 

визначає наступні позиції формування:  

1) використання в господарській 

діяльності економічних ресурсів (в якості 

таких джерел необхідно розглядати як тра-

диційні ресурси, так і не ресурсні парамет-

ри, зокрема – характеристики організаційної 

структури управління машинобудівними 

підприємствами, параметри їх організацій-

ної культури, знання персоналу, ресурси ре-

позиціювання, рівень трудової мотивації  

персоналу, рівень конкуренції на ринку. В 

складі потенціалу машинобудівних підпри-

ємств виділяють задіяні реальні, конкретні, 

фіксовані засоби, які використовуються на 

даний час на практиці, та нереалізовані, не-

розкриті можливості, які на даний час не 

можуть бути виміряні з використанням тра-

диційної економічної звітності);  

2) ефективної реалізації функці-

ональних завдань для забезпечення стійкого 

розвитку. Спільний облік набору елементів 

дозволяє більш повно і адекватно визначити 

рівень досягнення підприємствами кінцевих 

стійких цілей функціонування. Функціо-

нальними складовими потенціалу підпри-

ємств є: виробничий потенціал (матеріаль-

но-інноваційні способи та можливості їх за-

стосовування для виробництва продукції); 

фінансово-економічний потенціал (особисті 

та позичені кошти й можливості їх викорис-

тання в промислово-господарській діяльнос-

ті); ринковий потенціал (маркетингове ре-

сурсне забезпечення підприємств); іннова-

ційний потенціал (можливості організації 

розвивати і впроваджувати результати 

НТП); екологічний потенціал (можливості 

підприємств здійснювати господарську ді-

яльність за умови збереження екосистеми); 

трудовий потенціал (сукупність трудових 

потенціалів всіх функціональних видів ді-

яльності); 

3) визначення межі інноваційно-

го забезпечення стійкого розвитку, оскільки 

завдяки принципово новим інноваційним 

бізнес-рішенням досягається інтенсифікація 

використання існуючого розвитку. Якість 

управління виступає комплексною характе-

ристикою компетентності та вміння маши-

нобудівними підприємствами успішно     

функціонувати.  

В залежності від пошуку можливостей 

протидії або сприяння тим чи іншим  тенде-

нціям в підприємницькому середовищі, ви-

діляють стійкий потенціал (можливості під-

приємства протистояти кризам), стратегіч-

ний потенціал (використання стратегічних 

ресурсів для досягнення довгострокових ці-

лей), конкурентоспроможний потенціал 

(можливості досягнення конкурентної пози-

ції); трансформаційний потенціал (готов-

ність підприємства до перетворень). Таким 

чином, концептуальний підхід до  форму-

вання інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку  машинобудівних підприємств є 

багатоаспектним процесом. Він характери-

зує стан машинобудівних підприємств і  

можливості їх розвитку в тому чи іншому 

напрямку. З врахуванням сучасних тенден-

цій важливого значення набувають подаль-

ші дослідження формування внутрішнього 

механізму використання інноваційного за-

безпечення стійкого розвитку підприємства 

з врахуванням його складових. Зв’язок між 

факторами когнітивної моделі машинобуді-

вних підприємств розкривається за допомо-

гою концептуальних основ, а також взає-

мозв’язку якісних та кількісних змінних 

значень станів функціональної залежності 

між відповідними чинниками та зважає на 

аномалії фактора-причини та фактора-

наслідка з перспективою задати точне зна-

чення відхилень у вигляді нечіткої множи-

ни, яка являє собою апроксимацію за-

лежності між входами і виходами системи за 

допомогою нечіткої бази знань та операцій 

над нечіткими множинами. В іншому ви-

падку має місце неповна база нечітких пра-

вил. Застосування методів для формування 

інноваційного забезпечення стійкого роз-

витку дозволяє прогнозувати зміни резуль-

туючих факторів стійкого розвитку підпри-

ємств залежно від вхідних параметрів (табл. 

1). 
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Таблиця 1 

Методи, які використовуються при розробці концептуальних основ формування               

інноваційного забезпечення стійкого розвитку  машинобудівних підприємств 

Завдання Методи, які використовуються 

1 2 

Виявлення необхідності інноваційного 

забезпечення 

Аналіз змін – ринкових, технологічних, навко-

лишнього середовища 

Забезпечення згоди в керівній ланці Обговорення, дискусії для розробки концепту-

ального підходу і підтримки визначених цілей 

Навчання групи з напрямів підтримки 

стійкого розвитку 

Формування групи.  

Створення системи мотивацій і зацікавленості 

Планування змін Створення системи управління змінами. Про-

ектне управління 

Виявлення поточних і перспективних 

інтересів споживачів 

Моделювання поведінки споживачів 

Планування і вимірювання необхідних 

заходів 

Метод вимірів і оцінок.  

Аналіз тимчасових циклів 

Вибір суб’єктів і об’єктів Моделювання процесів 

Розробка моделі поточного стану під-

приємств 

Моделювання процесів 

Виявлення видів діяльності підпри-

ємств 

Моделювання процесів.  

Вартісний аналіз 

Модель розширення меж стійкого роз-

витку з орієнтацією на процеси підпри-

ємств-споживачів 

Моделювання процесів.  

Інтеграція з постачальниками і програмування 

партнерства 

Складання структурної схеми підпри-

ємств 

Моделювання процесу. Аналіз виробничого 

процесу. Складання організаційної схеми 

Карта ресурсів Облік витрат за видами діяльності 

Виявлення пріоритетних процесів Аналіз ефективності процесу 

Розуміння структури процесу Аналіз трудового процесу 

Розуміння розвитку процесу Аналіз трудового процесу 

Виявлення значимих операцій Оціночний аналіз процесу.  

Аналіз тимчасових циклів 

Порівняння рівнів розвитку аналогіч-

них підприємств 

Порівняння своїх досягнень і недоліків з дося-

гненнями і недоліками аналогічних підпри-

ємств 

Впровадження стимулюючих факторів Аналіз трудового процесу 

Оцінка можливостей удосконалення 

процесу 

Аналіз тимчасових циклів 

Оптимізація схеми процесу з урахуван-

ням інтересів споживачів і замовників 

Концептуальне бачення.  

Інтеграція з постачальниками програми парт-

нерства 

Інтегрування інтересів внутрішніх і   

зовнішніх учасників процесу 

Концептуальне бачення 

Поетапне прогнозування реорганізації Концептуальне бачення 

Завдання Методи управління 

Модель взаємин суб’єктів і об’єктів Інформаційне проектування 

Перегляд зв’язків процесу Аналіз трудового процесу 

 

Інструменти й інформатика Інформаційне проектування. Вимір і оцінка 

інформації 
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Продовження табл. 1 

Об’єднання інтерфейсів та інформації Інформаційне проектування 

Оцінка варіантів Інформаційне проектування 

Поліпшення режиму контролю Інформаційне проектування 

Модулювання  Інформаційне проектування 

Розміщення обраних модулів Інформаційне проектування 

Застосування інноваційних технологій Інформаційне проектування.  

Стратегічна автоматизація 

Реалізація плану Управління процесом 

Можливість контактів споживача і пер-

соналу 

Надання повноважень персоналу. Кваліфіка-

ційна матриця 

Характеристика за видами робіт Кваліфікаційна матриця 

Оцінка нових робочих місць, груп Створення бригад.  

Бригади і самоврядування 

Визначення кваліфікацій і вимог до   

кадрового складу 

Кваліфікаційна матриця 

Характеристика структури управління Організаційна перебудова 

Окреслення меж підприємств Організаційна перебудова.  

Складання структурної схеми підприємств 

Зміни в характері робіт Кваліфікаційна матриця 

Моделювання кар’єри Кваліфікаційна матриця 

Організаційна модель перехідного пері-

оду 

Організаційна перебудова 

Модель зміни програми управління Зміни в системі управління 

Модель стимулювання персоналу Винагорода персоналу і стимули 

Реалізація плану Управління проектом 

Завершення моделі діяльності підпри-

ємств 

Моделювання процесу 

Розробка технічного проекту Інформаційне проектування 

Оцінка персоналу Кваліфікаційні матриці 

Проектування системи Інформаційне проектування 

Навчання персоналу Створення бригад. Своєчасне навчання 

Експериментування з новим процесом Системи зворотного зв’язку 

Удосконалення і перетворення Створення системи контролю 

Постійне удосконалення Постійне коригування процесу.  

Вимір проведених робіт і управління проектом 

 

У формуванні концептуальних основ 

машинобудівних підприємств закладена  

системна властивість цілісності. Оскільки 

вони визначаються як «інтегральне відобра-

ження», «системну єдність», «взає-

мозв’язок», «взаємодію», а також «здібнос-

тей» управляти процесами інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку. Істотними 

властивостями концептуальних основ інно-

ваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств як системного 

об’єкта крім цілісності є: 

1) складність, обумовлена різнома-

ніттям елементів та їх взаємодію між собою, 

що означає – кількість способів системного 

подання потенціалу підприємств не має об-

межень; 

2) структурність, що характеризує 

внутрішню впорядкованість і певну ієрар-

хічність елементів (рис. 2); 

3) пропорційність, що припускає, що 

елементи стійкого розвитку в системі пере-

бувають у певній співвідносності й пропор-

ційності; 

4) відкритість, що означає, що стійкий 

розвиток піддається впливу факторів зов-

нішнього середовища.  
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Визначення напрямку змін

Оптимізація діяльності з 

метою інноваційного 

забезпечення стійкого 

розвитку підприємств

Вибір стратегічної мети

Формування поточних 

цілей

Аналіз внутрішнього та 

зовнішнього середовища

Розробка програми

 діяльності 

Етапи стійкого розвитку 

підприємств

Проведення досліджень 

накопичення та аналіз 

необхідних данних 

Аналіз можливих загроз 

та шляхів їх зниження 

Методи математичного 

моделювання

Розробка проектів, планів, 

прогнозів

Аналіз існуючого рівня 

стійкого розвитку

Визначення ймовірності 

настання ризикових 

станів впливу на рівень 

інноваційного 

забезпечення стійкого 

розвитку 

машинобудівних 

підприємств

Зменшення впливу ризиків на рівень інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств

Об’єктивне

Суб’єктивне

Узагальнення вихідних 

даних 

Вибір та застосування критеріїв прийняття рішень 

щодо ефективності впровадження змін

Врахування фактору часу 

та темпів розвитку 

Вибір та аналіз 

факторів, що впливають 

на інноваційне 
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Використання 

комбінованих оцінок, 

що дозволяють 

синтезувати рішення, 

отримані за допомогою 

кількісних та якісних 

методів інноваційного 

забезпечення стійкого 

розвитку 

машинобудівних 

підприємств

Змінна 

параметрів стійкого 

розвитку

Оцінка якості критеріїв з 

врахуванням факторів, що впливають 

на прийняття рішень

Суб’єктивнаОб’єктивна

Використання 

показників якості 

критеріїв 

Використання 

експертних оцінок

Параметричність критеріїв прийняття 

рішень

Вибір рішень у відповідності 

до обраних критеріїв та 

контроль за їх реалізацією 

Ефективна реалізації 

змін

Прийняття виваженого управлінського рішення щодо 

підвищення рівня інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств

Оптимізація 

діяльності з метою 

забезпечення 

стійкого розвитку 

Задовільний рівень

Вжиття заходів щодо 

зниження рівня та 

наслідків кризових 

станів, забезпечення 

ефективності 

подальшого 

функціонування 

машинобудівних 

підприємств

Високий рівень

Виявлення причин та аналіз 

несприятливих наслідків

Рис. 2. Деталізація блоку «Впровадження змін та контроль за рівнем інноваційного    

забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств» 

 

Концептуальні основи  відображають 

закономірності функціонування й стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств, які 

визначені властивостями: 

1) динамічності – змінам піддаються 

структура, якісний стан і величина іннова-
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ційного забезпечення стійкого розвитку під-

приємств; 

2) еластичності – швидкість зміни рів-

ня стійкого розвитку залежить від рівня ре-

сурсного стану; 

3) стабільності – система прагне до  

рівноваги й стабілізації діапазону змін інно-

ваційного забезпечення; 

4) синергетичності – цілеспрямована й 

погоджена взаємодія всіх елементів іннова-

ційного забезпечення стійкого розвитку під-

приємств. Для управління найбільш склад-

ним є не тільки завдання обліку перерахова-

них і пошук схованих, але й формування і 

розвиток необхідних властивостей для до-

сягнення цілей. До таких властивостей інно-

ваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств  відносять: 

1) адаптивність, що характеризує про-

цес цілеспрямованої зміни структури й   

властивостей  інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку відповідно до змін зов-

нішнього й внутрішнього середовища під-

приємств; 

2) гнучкість, що розкриває характер 

зв’язків між елементами інноваційного за-

безпечення стійкого розвитку, «легкість їх 

перегрупування без корінних змін у струк-

турі потенціалу; 

3) оптимальність, обумовлена най-

більш відповідним станом інноваційного 

забезпечення відповідно до цілей функціо-

нування й розвитку підприємств; 

4) достатність, яка позначає, що рівень 

стійкого розвитку й всіх його елементів   

дозволяє з урахуванням ризику досягати по-

ставлених стратегічних цілей; 

5) інноваційність, що припускає зрос-

тання рівня стійкого розвитку під впливом 

реалізації нововведень; 

6) мобільність, що припускає здатність 

елементів інноваційного забезпечення стій-

кого розвитку переміщатися, концентрува-

тися в необхідних сполученнях і раціональ-

но функціонувати в конкретних умовах; 

7) обмеженість у часі, що припускає, 

що процесом реалізації інноваційного забез-

печення стійкого розвитку визначають не-

обхідність його розгляду в певній тимчасо-

вій перспективі; 

8) спрямованість, що обумовлена век-

тором стійкого розвитку й відображає спад-

ний або висхідний потенціал відповідно до 

цілей підприємства; 

9) самоорганізація й саморозвиток, за-

кладені в здатностях персоналу підприєм-

ства управляти процесами формування 

інноваційного забезпечення стійкого роз-

витку. 

Висновок. Концептуальні основи    

формування інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку  машинобудівних підпри-

ємств реалізовуються через застосування 

специфічних факторів та функцій: розробку 

програми комплексного формування інно-

ваційного забезпечення стійкого розвитку; 

створення організаційних структур, що за-

безпечують прийняття і реалізацію управ-

лінських рішень в області забезпечення най-

більш повного використання потенціалу 

стійкого розвитку; формування ефективних 

інформаційних потоків, що дадуть змогу 

враховувати всі можливі варіанти управлін-

ських рішень; аналіз факторів, що вплива-

ють на формування інноваційного забезпе-

чення стійкого розвитку; контроль над ви-

конанням управлінських рішень. Конкурен-

тоспроможність машинобудівних підпри-

ємств залежить від правильної розробки 

концептуальних основ формування іннова-

ційного забезпечення стійкого розвитку  

машинобудівних підприємств, встановлення 

пропорцій між його складовими та від пов-

ноти і раціональності застосування систем-

но-адаптивного підходу. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ  

О. А. Карлова, д. э. н., профессор, Я. В. Секирож, ассистент,  

Украинская инженерно-педагогическая академия 

 

Методология исследования. При разработке концептуальных основ формирования 

инновационного обеспечения устойчивого развития машиностроительных предприятий ис-

пользовались системный подход (представление предприятия как отдельной микросистемы), 

факторный анализ (выделение факторов устойчивости предприятия), предельный анализ 

(исследование изменений расходной и доходной составляющих деятельности предприятия). 

Результаты. В статье определено, что концептуальный подход к формированию ин-

новационного обеспечения устойчивого развития машиностроительных предприятий являет-

ся многоаспектным процессом. Он характеризует состояние машиностроительных предприя-

тий и возможности их развития в том или ином направлении. С учетом современных тенден-

ций важное значение приобретают дальнейшие исследования формирования внутреннего 

механизма использования инновационного обеспечения устойчивого развития предприятия с 

учетом его составляющих. Связь между факторами когнитивной модели машиностроитель-

ных предприятий раскрывается с помощью концептуальных основ, а также взаимосвязи ка-
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чественных и количественных переменных значений состояний функциональной зависимос-

ти между соответствующими факторами и учитывает аномалии фактора-причины и фактора-

следствия с перспективой задать точное значение отклонений в виде нечеткого множества, 

которая представляет собой аппроксимацию зависимости между входами и выходами сис-

темы с помощью нечеткой базы знаний и операций над нечеткими множествами. 

Новизна. Доказано, что концептуальные основы формирования инновационного   

обеспечения устойчивого развития машиностроительных предприятий реализуются путем 

применения специфических факторов и функций: разработки программы комплексного фор-

мирования инновационного обеспечения устойчивого развития; создания организационных 

структур, обеспечивающих принятие и реализацию управленческих решений в области обес-

печения наиболее полного использования потенциала устойчивого развития; формирования 

эффективных информационных потоков, которые позволят учитывать все возможные вариа-

нты управленческих решений; анализа факторов, влияющих на формирование инновацион-

ного обеспечения устойчивого развития; контроля над выполнением управленческих реше-

ний.  

Практическая значимость. Конкурентоспособность машиностроительных предпри-

ятий зависит от правильной разработки концептуальных основ формирования инновацион-

ного обеспечения устойчивого развития машиностроительных предприятий, установления 

пропорций между его составляющими и от полноты и рациональности применения систем-

но-адаптивного подхода. Учет этих факторов в практической деятельности предприятий поз-

волит им быть более конкурентоспособными в условиях меняющейся экономического среды. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, влияние, предприятие, уровень, показатель, 

эффективность. инновации, обеспечения. 

 

 

CONCEPTUAL APPROACH TO THE FORMATION OF INNOVATIVE SUPPORT FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 

O. A. Karlova, D.E., Professor, Ya. V. Sekirozh, Assistant, Ukrainian Academy of 

Engineering and Pedagogy 

 

Methods. While developing the conceptual foundations for the formation of innovative sup-

port for the sustainable development of machine-building enterprises, the following methods were 

used: a systems approach (representing the enterprise as a separate microsystem), factor analysis 

(highlighting the factors of enterprise stability), and limit analysis (studying changes in the expendi-

ture and income components of the enterprise activities). 

Results. The article defines that the conceptual approach to the formation of innovative sup-

port for sustainable development of machine-building enterprises is a multifaceted process. It char-

acterizes the state of machine-building enterprises and the possibilities of their development in one 

direction or another. Taking into account modern trends, it has become increasingly important to 

make further research into the formation of the internal mechanism of using innovative support for 

sustainable development of the enterprise, taking into account its components. The relationship be-

tween the factors of the cognitive model of machine-building enterprises is revealed through con-

ceptual foundations, as well as the relationship of qualitative and quantitative variables of functional 

dependence between the relevant factors. It takes into account the anomalies of factor-cause and 

factor-consequence, fuzzy set, which is an approximation of the relationship between the inputs and 

outputs of the system using a fuzzy knowledge base and operations on fuzzy sets. 

Novelty. It has been proven that the conceptual foundations of the formation of innovative 

support for sustainable development of machine-building enterprises are implemented through the 

use of specific factors and functions: development of a program of integrated formation of innova-

tive support for sustainable development; creation of organizational structures that ensure the adop-

tion and implementation of management decisions in the field of ensuring the maximum use of the 

potential of sustainable development; formation of effective information flows that will allow to 
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take into account all possible options for management decisions; analysis of factors influencing the 

formation of innovative support for sustainable development; control over the implementation of 

management decisions.  

Practical value. The competitiveness of machine-building enterprises depends on the proper 

development of conceptual foundations for the formation of innovative support for sustainable de-

velopment of machine-building enterprises, establishing proportions between its components and 

the completeness and rationality of the system-adaptive approach. If enterprises take these factors 

into account in the practical activities, it will allow them to be more competitive in the changing 

economic environment. 

Keywords: sustainable development, impact, enterprise, level, indicator, efficiency innova-

tion, provision. 
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АДАПТИВНО-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ ІННОВІНГУ:  

НАУКОВО- ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ 

 

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 вивчення та дослідження проблеми формування адаптив-

но-орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу; 

економіко-математичне моделювання – для визначення загальних інтегральних показників 

ступеня адаптивного потенціалу промислових підприємств.  
Результати. У статті визначено, що швидко змінні умови господарювання характери-

зуються впливом негативних наслідків внутрішнього і зовнішнього середовища. Традиційні 

методи управління втрачають свою доцільність, виникає необхідність формувати нові адап-

тивно-орієнтовані системи для підвищення рівня розвитку промислових підприємств, нейт-

ралізації негативних впливів, адаптивності до нових потреб ринку. Необхідно постійно ана-

лізувати діяльність аналогічних підприємств, галузей, ринків для адаптації у складному не-

визначеному середовищі, що матиме велику  конкурентну цінність.  Економічна  наука під-

тверджує закономірності руху економіки довгими циклами (хвилі Кондратьєва), які виника-

ють під впливом процесу інновінгу. Відповідно до цієї теорії, кожен прорив формує тривале 

зростання, потім виникає переломний кризовий момент. Проблеми сьогодення полягають у 

розвитку інновацій, пов’язаних з альтернативною енергетикою, а також з розвитком галузі 

біо- та нанотехнологій. Відповідно, технології інновінгу, безумовно, впливають на розвиток 

суспільства, на рівень життя населення. Основною метою діяльності галузі машинобудуван-

ня є розробка, проєктування та забезпечення пристроїв, машин, споруд, систем та процесів 

для просування, вдосконалення, підтримки та підвищення рівня розвитку життя людей.  

Новизна. В статті запропоновано змістовну характеристику кластерних об’єднань 

промислових підприємств. Проаналізовано види відстаней для специфічних застосувань при 

використанні методів побудови деревовидної кластеризації. Побудовано ієрархічну дендро-

граму об’єднання за інтегральними показниками ступеня адаптивного потенціалу промисло-

вих підприємств. Визначено кластерні об’єднання промислових підприємств за інтегральни-

ми показниками ступеня їх адаптивного потенціалу. Розроблено механізм формування адап-

тивно-орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу. 

Практична значущість. Механізм формування адаптивно-орієнтованої системи уп-

равління промисловими підприємствами на засадах інновінгу, який базується на стратегіч-

ній, тактичній та оперативній орієнтації з використанням інноваційних за складом ідей і ме-

тодів, структурованих у багаторівневі системи взаємозв’язків, що ґрунтуються на кластерно-

го аналізу, надає можливість промисловим підприємствам продукувати ефективні адаптив-

но-орієнтовані управлінські рішення, забезпечуючи при цьому ефективний розвиток підпри-

ємств у динамічних умовах господарювання. 

Ключові слова: механізм, адаптивно-орієнтована система управління, промислові під-

приємства, кластерний аналіз, розвиток, інновінг. 

 
 

© 2020. Ya. V. Yukhman. 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 

 

ENTEPRENEURSHIP AND ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2020, №4200_________________________________________

https://doi.org/10.33271/ebdut/72.200


Постановка проблеми. Швидко змінні 

умови господарювання характеризуються 

впливом негативних наслідків внутрішнього 

і зовнішнього середовища. Традиційні мето-

ди управління втрачають свою доцільність, 

виникає необхідність формувати нові адап-

тивно-орієнтовані системи для підвищення 

рівня розвитку промислових підприємств, 

нейтралізації негативних впливів, активнос-

ті до нових потреб ринку тощо. Необхідно 

постійно аналізувати діяльність аналогічних 

підприємств, галузей, ринків тощо для адап-

тації у складному невизначеному середови-

щі, що матиме велику конкурентну цінність. 

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Питаннями обґрунтування доціль-

ності кластерного аналізу як основи розроб-

ки механізму формування адаптивно-

орієнтованої системи управління промисло-

вими підприємствами на засадах інновінгу 

займались вітчизняні та зарубіжні вчені, 

серед яких: Б. М. Андрушків, О. Кузьмин 

[1], І. Ансофф [2], І. Бланк [3], І. Вербиць-

кий [4] , П. Друкер [5], Б. Карлофф [6], Г. 

Мінцберг [7], М. Потрер [8], В. Прохорова 

[9], В. Проценко [9], В. Чобіток [9] та ін. 

Незважаючи на значний внесок нау-

ковців в розгляд цих питань залишаються 

недостатньо розглянутими питання щодо 

ролі кластерного аналізу та порядку його 

проведення.  

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є визначення сутності  кластерно-

го аналізу як основи розробки механізму 

формування адаптивно-орієнтованої систе-

ми управління промисловими підприєм-

ствами на засадах інновінгу. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Економічна наука підтверджує існу-

вання теорія, згідно з якою економіка руха-

ється довгими циклами (хвилі Кондратьєва), 

які виникають під впливом процесу інновін-

гу.  

Відповідно до цієї теорії, кожен про-

рив формує тривале зростання, потім вини-

кає переломний кризовий момент. Пробле-

ми сьогодення полягають у розвитку інно-

вацій пов’язаних з альтернативною енерге-

тикою, а також з розвитком галузі біо- та 

нанотехнологій. Відповідно технології інно-

вінгу безумовно впливають на розвиток   

суспільства, на рівень життя населення то-

що. Основною метою діяльності галузі ма-

шинобудування є розробка, проектування та 

забезпечення пристроїв, машин, споруд,   

систем та процесів для просування, вдоско-

налення, підтримки та підвищення рівня  

розвитку життя людей. 

В цих умовах виникає необхідність 

пошукати інноваційні підходи для форму-

вання адаптивно-орієнтованої системи уп-

равління промисловими підприємствами з 

метою вирішення стратегічних, тактичних 

та оперативних завдань. Одним із вектор-

них напрямів розвитку промислових під-

приємств є кластерний аналіз, який визна-

чає змістовне наповнення інноваційної 

моделі зростання. Сутність якої полягає у 

формуванні інтелектуальної парадигми 

нового технологічного циклу.  

Кластерні об’єднання є основою для 

нових принципів розвитку промислових 

підприємств з метою задоволення попиту 

та для ефективного виробництва. 

Кластерні об’єднання промислових 

підприємств являються потенціально-

складними і динамічними системами, які 

спроможні до інтелектуального розвитку, 

що дозволить їм активно розвиватися та 

підвищувати рівень конкурентоспромож-

ності на вітчизняних та зарубіжних рин-

ках. 

Формування кластерних об’єднань 

промислових підприємств надасть мож-

ливість долати кризові явища, виявляти, 

хеджувати та локалізувати ризики підпри-

ємств, підвищувати рівень їх прибутко-

вості та стійкості. 

Змістовна характеристика кластерних 

об’єднань промислових підприємств пред-

ставлена на рис.1. 
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Фактори, які 

стимулюють 

промислові 

підприємства 

входити до складу 

кластерного 

об'єднання 

спільні закупівля та продаж, що зменшує ціни на сировину

доступ до експертів

можливість постійного контакту з подібними іноземними 

підприємствами

доступ до інформації про  різні аспекти діяльності

доступ до капіталовкладень для поліпшення 
продуктивності та конкурентоспроможності промислових 

підприємств 

Загальні риси, 

притаманні 

кластерам

співпрацюють та конкурують між собою 

географічно сконцентровані в одному або кількох регіонах 

спеціалізуються у певній сфері, поєднані загальними 

технологіями та компетенціями персоналу

Виробничо-

технологічна

Мета створення кластерних об'єднань

 полягає у формуванні умов для сталого розвитку та підвищення конкуренто-спроможності за допомогою 

організації  і розвитку мережевої співпраці

Кластерні об'єднання промислових підприємств

Векторна спрямованість кластерних об'єднань промислових підприємств 

Просторово-

динамічна

Креативно-

інноваційна

Соціально-

економічна

Фінансово-

стабілізаційна

Підґрунтя до формування адаптивно-орієнтованої системи управління  промисловими 

підприємствами на засадах інновінгу

 
 

Рис. 1. Змістовна характеристика кластерних об’єднань промислових підприємств 

 

Об'єднання або метод деревовидної 

кластеризації використовується при форму-

ванні кластерів промислових підприємств 

або відстані між об'єктами. Ці відстані мо-

жуть визначатися в одновимірному або ба-

гатовимірному просторі. Найбільш прямий 

шлях обчислення відстаней між об'єктами в 

багатовимірному просторі полягає в обчис-

ленні евклідових відстаней або будь-яких 

альтернативних (рис. 2). 
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Види відстаней для специфічних застосувань при використанні методів побудови деревовидної 

кластеризації 

Евклідова 

відстань

Найбільш загальний тип відстані,  є 

геометричною відстанню в багатовимірному 

просторі 

(x,y) = {i (xi - yi)2 }1/2

Квадрат 

Евклидової 

відстані

Визначення вагомості більш віддаленим один 

від одного об'єктів
(x,y) = i (xi - yi)2

Відстань 

міських 

кварталів 

(Манхеттенська 

відстань)

Відстань є просто середнім значенням різниць 

за координатами. Для цього заходу вплив 

окремих великих різниць (викидів) 

зменшується (так як вони не зводяться в 

квадрат)

(x,y) = ∑i |xi - yi|

Відстань 

Чебишева

Це відстань може виявитися корисним, коли 

бажають визначити два об'єкти як „різні”, якщо 

вони розрізняються за якоюсь однією 

координатою (будь-яким одним виміром)

(x,y) = max|xi - yi|

Статична 

відстань

Для прогресивного збільшення або зменшення 

ваги, яка відноситься до розмірності, за умови 

існування значних відмінностей  об'єктів . Це 

може бути досягнуто з використанням 

статечної відстані

(x,y) = (∑i |xi - yi|p)1/r

Відсоток 

незгоди

Використовується в тих випадках, коли дані є 

категоріальним (x,y) = (Кіль-сть xi ≠ yi)/ i

 
 

Рис. 2. Види відстаней для специфічних застосувань при використанні методів побу-

дови деревовидної кластеризації 

 

Машинобудування займається проек-

туванням, розробкою, дослідженням, оцін-

кою, виготовленням, встановленням, випро-

буванням, експлуатацією, технічним обслу-

говуванням та управлінням машинами, ме-

ханічними та автоматизованими системами, 

робототехнічними пристроями, процесами 

теплообміну, термодинамічними та систе-

мами згоряння, рідиною та системи теплової 

енергії, системи обробки матеріалів та мате-

ріалів, виробничим обладнанням тощо. Су-

часні фахівці повинні займатися розробкою 

інноваційних технологій, повинні формува-

ти стійкі рішення, які відповідають основ-

ним потребам та покращують якість життя 

суспільства. 

Дослідження базувалося на вибірці, 

сформованій із 20 машинобудівних підпри-

ємств України, до якої увійшли: приватне 

акціонерне товариство «Харківський трак-

торний завод», приватне акціонерне товарис-

тво «Харківський верстатобудівний завод», 

акціонерне товариство «Харківський маши-

нобудівний завод «Світло шахтаря», акціо-

нерне товариство «Турбоатом», приватне 

акціонерне товариство «Київський ремонт-

но-механічний завод», приватне акціонерне 

товариство «Завод агротехнічних машин»,  

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2020, №4 203_________________________________________



приватне акціонерне товариство «Одеський 

машинобудівний завод», приватне акціоне-

рне товариство «Полтавський турбомеха-

нічний завод»,  приватне акціонерне товари-

ство «Куп’янський машинобудівний завод», 

публічне акціонерне товариство «Дніпро-

петровський агрегатний завод». 

За результатами дослідження було   

розраховано загальні інтегральні показники 

ступеня адаптивного потенціалу промисло-

вих підприємств та їх якісний вимір за 

2012–2019 рр., які наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Загальні інтегральні показники ступеня адаптивного потенціалу промислових 

підприємств та їх якісний вимір за 2012–2019 рр.,  

(коефіцієнтний вимір) 

 

№ Назва підприємства 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Приватне акціонерне то-

вариство «Харківський 

тракторний завод» 

0,301 0,283 0,233 0,322 0,415 0,433 0,452 0,415 

2 Приватне акціонерне това-

риство «Харківський верс-

татобудівний завод» 

0,364 0,374 0,343 0,414 0,345 0,311 0,288 0,262 

3 Акціонерне товариство 

«Харківський машинобу-

дівний завод «Світло шах-

таря» 

0,667 0,684 0,565 0,664 0,671 0,686 0,586 0,519 

4 Акціонерне товариство 

«Турбоатом» 
0,816 0,758 0,774 0,655 0,671 0,686 0,795 0,624 

5 Приватне акціонерне то-

вариство «Київський ре-

монтно-механічний завод» 

0,615 0,606 0,601 0,618 0,694 0,639 0,616 0,596 

6 Приватне акціонерне то-

вариство «Завод агротех-

нічних машин» 

0,504 0,490 0,424 0,429 0,309 0,316 0,457 0,477 

7 Приватне акціонерне то-

вариство «Одеський ма-

шинобудівний завод» 

0,561 0,564 0,579 0,560 0,546 0,639 0,659 0,615 

8 Приватне акціонерне то-

вариство «Полтавський 

турбомеханічний завод» 

0,451 0,472 0,455 0,507 0,484 0,433 0,488 0,436 

9 Приватне акціонерне то-

вариство «Куп’янський 

машинобудівний завод» 

0,403 0,327 0,363 0,437 0,367 0,404 0,342 0,377 

10 Публічне акціонерне то-

вариство «Дніпропетров-

ський агрегатний завод» 

0,486 0,548 0,438 0,519 0,440 0,507 0,421 0,507 

 
Результати розрахунків загального ін-

тегрального показника ступеня адаптивного 

потенціалу промислових підприємств за 

2012–2019 рр. надали можливість отримати 

ієрархічну дендрограму об’єднання промис-

лових підприємств (за допомогою програми 

Statistica версії 6.4, модуль Cluster Analysis) 

(рис. 3). 

Розшифровування ієрархічної дендро-

грами об’єднання за інтегральними показ-

никами ступеня адаптивного потенціалу 

промислових підприємств наведено в табл.2. 
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Рис. 3. Ієрархічна дендрограма об’єднання за інтегральними показниками ступеня ада-

птивного потенціалу промислових підприємств (за результатами Statistica версії 6.4) 

 

 

Таблиця 2 

Розшифрування позначень ієрархічної дендрограми об’єднання за інтегральними      

показниками адаптивного потенціалу промислових підприємств 

Назва підприємства 
Позначка на де-

ндрограмі 

Приватне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод» С_1 

Приватне акціонерне товариство «Харківський верстатобудівний завод» С_2 

Акціонерне товариство «Харківський машинобудівний завод «СВІТЛО 

ШАХТАРЯ» 

С_3 

Акціонерне товариство «ТУРБОАТОМ» С_4 

Приватне акціонерне товариство «Київський ремонтно-механічний завод» С_5 

Приватне акціонерне товариство «Завод агротехнічних машин» С_6 

Приватне акціонерне товариство «Одеський машинобудівний завод» С_7 

Приватне акціонерне товариство «Полтавський турбомеханічний завод» С_8 

Приватне акціонерне товариство «Куп’янський машинобудівний завод» С_9 

Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський агрегатний завод» С_10 

 
Отже, на підставі побудові ієрархічної 

дендрограми об’єднання за інтегральними 

показниками ступеня адаптивного потенціа-

лу та їх описової статистики, можна розді-

лити промислові підприємства за кластера-

ми (рис. 4). 
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Рис. 4. Кластерні об’єднання промислових підприємств за інтегральними показниками 

ступеня їх адаптивного потенціалу 

 

Евклідові відстані між кластерами  

машинобудівних підприємств наведено в 

табл. 3. 

Таблиця 3 

Матриця Евклідових відстаней між кластерами промислових підприємств 

Case No. Euclidean distances (Spreadsheet2)8 

С_1 С_2 С_3 С_4 С_5 С_6 С_7 С_8 С_9 С_10 

С_1 0,00 0,32 0,82 1,09 0,78 0,40 0,68 0,39 0,24 0,45 

С_2 0,32 0,00 0,84 1,11 0,82 0,34 0,75 0,38 0,17 0,44 

С_3 0,82 0,84 0,00 0,36 0,15 0,65 0,26 0,49 0,74 0,45 

С_4 1,09 1,11 0,36 0,00 0,36 0,86 0,43 0,75 1,01 0,72 

С_5 0,78 0,82 0,15 0,36 0,00 0,62 0,18 0,45 0,71 0,43 

С_6 0,40 0,34 0,65 0,86 0,62 0,00 0,52 0,24 0,27 0,26 

С_7 0,68 0,75 0,26 0,43 0,18 0,52 0,00 0,38 0,62 0,35 

С_8 0,39 0,38 0,49 0,75 0,45 0,24 0,38 0,00 0,28 0,16 

С_9 0,24 0,17 0,74 1,01 0,71 0,27 0,62 0,28 0,00 0,33 

С_10 0,45 0,44 0,45 0,72 0,43 0,26 0,35 0,16 0,33 0,00 
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Обрану сукупність промислових під-

приємств було об’єднано у два кластери з 

середнім та з низьким рівнем адаптивного 

потенціалу. Це свідчить про те, що більша 

частина вітчизняних промислових підпри-

ємств знаходяться в критичному стану, для 

виходу з нього необхідно впроваджувати 

елементи інновінгу. Відповідно, було запро-

поновано механізм формування адаптивно-

орієнтованої системи управління промисло-

вими підприємствами на засадах інновінгу, 

який представлено на рис.5. 

   

Механізм формування 

адаптивно-

орієнтованої системи 

управління 

промисловими 

підприємствами на 

засадах інновінгу

Вплив внутрішніх факторів 

формування адаптивно-орієнтованої 

системи управління промисловими 

підприємствами на засадах інновінгу

Вплив зовнішніх факторів 

формування адаптивно-орієнтованої 

системи управління промисловими 

підприємствами на засадах інновінгу

Об'єктами є процеси які акумулюють 

потенціальні ресурси, залучені в 

господарську діяльність промислового 

підприємства, що  направлені на 

формування адаптивно-орієнтованої 

системи управління промисловими 

підприємствами на засадах інновінгу 

Суб'єктами є учасники формування 

процесу формування адаптивно-

орієнтованої системи управління 

промисловими підприємствами здатні 

використовувати технології інновінгу

Мета
ефективність механізму формування адаптивно-орієнтованої системи управління 

промисловими підприємствами на засадах інновінгу з урахуванням сучасних 

потреб, які впливають на кінцеві стратегічні результати

Завдання

Оперативні

Тактичні 

Стратегічні  

своєчасність передачі інформації про хід виробництва, швидке її 
опрацювання, адаптивно-орієнтоване прийняття необхідних 

інноваційних рішень і позитивний вплив на діяльність промислових 
підприємств

своєчасність конкретних адаптивно-орієнтованих дій щодо реалізації  
цілей промислового підприємства, які відбуваються за рахунок 

постійного порівняння  планових показників з досягнутими 
результатами

досягнення цілей промислового підприємства шляхом оптимального 
використання потенціалу  для забезпечення конкурентоспроможності 

й ефективного функціонування цього у майбутньому

Функції

огранізаційна

планування

прогнозування
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орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу

             Адаптивно-орієнтована система 

                  управління промисловими 

                          підприємствами

                                                 Процеси інновінгу на 

                                                     промислових підприємствах

 Адаптивно-орієнтована система 
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підприємствами на засадах 
інновінгу

 
Рис. 5. Механізм формування адаптивно-орієнтованої системи управління промисло-

вими підприємствами на засадах інновінгу 
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Механізм формування адаптивно-

орієнтованої системи управління промисло-

вими підприємствами на засадах інновінгу, 

який базується на стратегічній, тактичній та 

оперативній орієнтації з використанням 

інноваційних за складом ідей і методів, 

структурованих у багаторівневі системи вза-

ємозв’язків, що ґрунтуються на кластерного 

аналізу, та надає можливість промисловим 

підприємствам продукувати ефективні адап-

тивно-орієнтовані управлінські рішення, за-

безпечуючи  ефективний розвиток підпри-

ємств у динамічних умовах господарюван-

ня. 
Висновки. У статті визначено, що 

швидко змінні умови господарювання ха-

рактеризуються впливом негативних наслід-

ків внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Традиційні методи управління втрачають 

свою доцільність, виникає необхідність   

формувати нові адаптивно-орієнтовані сис-

теми для підвищення рівня розвитку  про-

мислових підприємств, нейтралізації нега-

тивних впливів, активності до нових потреб 

ринку тощо. Відповідно технології інновінгу 

безумовно впливають на розвиток суспіль- 

ства, на рівень життя населення тощо.  

Запропоновано змістовну характерис-

тику кластерних об’єднань промислових 

підприємств. Проаналізовано види відстаней 

для специфічних застосувань при викорис-

танні методів побудови деревовидної клас-

теризації. Побудовано ієрархічну дендро-

граму об’єднання за інтегральними показ-

никами ступеня адаптивного потенціалу 

промислових підприємств. Визначено клас-

терні об’єднання промислових підприємств 

за інтегральними показниками ступеня їх 

адаптивного потенціалу. Розроблено меха-

нізм формування адаптивно-орієнтованої 

системи управління промисловими підпри-

ємствами на засадах інновінгу. 
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АДАПТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ИННОВИНГА: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ 

Я. В. Юхман, старший преподаватель, Национальный университет  

«Львовская политехника» 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения следующих ме-

тодов: анализа и синтеза – для изучения и исследования проблемы формирования адаптивно-

ориентированной системы управления промышленными предприятиями на основе инновин-

га; экономико-математическое моделирование – для определения общих интегральных пока-

зателей степени адаптивного потенциала промышленных предприятий. 

Результаты. В статье определено, что быстро меняющиеся условия хозяйствования 

характеризуются влиянием негативных последствий внутренней и внешней среды. Традици-

онные методы управления теряют свою целесообразность, возникает необходимость форми-

ровать новые адаптивно-ориентированные системы для повышения уровня развития 

промышленных предприятий, нейтрализации негативных воздействий, адаптивности к 

новым потребностям рынка. Необходимо постоянно анализировать деятельность аналогич-

ных предприятий, отраслей, рынков для адаптации в сложной неопределенной среде, иметь 

большую конкурентную ценность. Экономическая наука подтверждает закономерности дви-

жения экономики длинными циклами (волны Кондратьева), которые возникают под влия-

нием процесса инновинга. Согласно этой теории, каждый прорыв формирует продолжаю-

щийся рост, затем возникает переломный кризисный момент. Проблемы заключаются в раз-

витии инноваций, связанных с альтернативной энергетикой, а также с развитием отрасли 

био- и нанотехнологий. Соответсвенно, технологии инновинга, безусловно, влияют на разви-

тие общества, на уровень жизни населения. Основной целью деятельности отрасли машино-

строения является разработка, проектирование и обеспечение устройств, машин, сооруже-

ний, систем и процессов для продвижения, совершенствования, поддержки и повышения 

уровня развития жизни людей. 

Новизна. В статье предложена содержательная характеристика кластерных объедине-

ний промышленных предприятий. Проанализированы виды расстояний для специфических 

применений при использовании методов построения древовидной кластеризации. Построена 

иерархическая дендрограма объединения по интегральным показателям степени адаптивного 

потенциала промышленных предприятий. Определены кластерные объединения 

промышленных предприятий по интегральным показателям степени их адаптивного потен-

циала. Разработан механизм формирования адаптивно-ориентированной системы управления 

промышленными предприятиями на основе инновинга. 

Практическая значимость. Механизм формирования адаптивно-ориентированной  

системы управления промышленными предприятиями на основе инновинга, основанный на 

стратегической, тактической и оперативной ориентации с использованием инновационных 

по составу идей и методов, структурированных в многоуровневые системы взаимосвязей, 

основанных на кластерного анализа,  позволяет промышленным предприятиям продуциро-

вать эффективные адаптивно-ориентированные управленческие решения, обеспечивая эф-

фективное развитие предприятий в динамических условиях хозяйствования. 

Ключевые слова: механизм, адаптивно-ориентированная система управления, 

промышленные предприятия, кластерный анализ, развитие, инновинг. 
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ADAPTIVE-ORIENTED SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON 

THE BASIS OF INNOVATION: SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF DEVELOPING 

THE MECHANISM OF ITS FORMATION 

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 forming an adaptive-oriented management system 

for industrial enterprises based on innovation; economic and mathematical modeling – to determine 

the general integral indicators of the degree of adaptive potential of industrial enterprises. 

Results. The article defines that rapidly changing economic conditions are characterized by 

the influence of negative consequences of the internal and external environment. Traditional man-

agement methods are losing their expediency, there is a need to form new adaptive-oriented systems 

to increase the level of development of industrial enterprises, neutralize negative impacts, be active 

in meeting new market needs, and the like. It is necessary to constantly analyze the activities of 

similar enterprises, industries, markets, etc. for adaptation in a complex uncertain environment, 

have great competitive value. Economic science confirms the existence of a theory according to 

which the economy moves in long cycles (Kondratyev waves), which arise under the influence of 

the innovation process. According to this theory, each breakout forms an ongoing rally, then a tip-

ping point occurs. The problems lie in the development of innovations related to alternative energy, 

as well as the development of the bio- and nanotechnology industry. Accordingly, innovation tech-

nologies undoubtedly affect the development of society, the standard of living of the population, 

and the like. The main goal of the engineering industry is the development, design and provision of 

devices, machines, structures, systems and processes for the promotion, improvement, support and 

development of people's lives. 

Novelty. The article offers a meaningful characteristic of cluster associations of industrial en-

terprises. The types of distances for specific applications are analyzed using methods for construct-

ing tree-like clustering. A hierarchical dendrogram of the association is built according to integral 

indicators of the degree of adaptive potential of industrial enterprises. Cluster associations of indus-

trial enterprises have been identified by integral indicators of the degree of their adaptive potential. 

A mechanism for the formation of an adaptive-oriented management system for industrial enterpris-

es based on innovation has been developed. 

Practical value. The mechanism for the formation of an adaptively-oriented management 

system for industrial enterprises based on innovation, based on strategic, tactical and operational 

orientation using innovative ideas and methods, structured into multi-level systems of interconnec-

tions based on cluster analysis, and allows industrial enterprises to produce effective adaptive-

oriented management decisions, ensuring the effective development of enterprises in a dynamic 

economic environment. 

Keywords: mechanism, adaptive-oriented management system, industrial enterprises, cluster 

analysis, development, innovation. 
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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ           

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

А. М. Ковальчук, старший викладач, Національний авіаційний університет, 

alenam9697@gmail.com, orcid.org / 0000-0002-9059-8303 

 

Методологія дослідження. Теоретичну основу дослідження склали теоретико-

методологічні підходи, створені українськими вченими щодо оцінки економічної безпеки 

підприємства. Автором використано методи аналізу та синтезу для дослідження етапів  та 

основних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства. У процесі проведення до-

слідження також було застосовано загальнонаукову методологію: узагальнення, формаліза-

цію та абстрагування для пояснення основних аспектів  забезпечення оцінки економічної 

безпеки підприємства. Графічний метод використовувався для визначення  чинників та еле-

ментів оцінки економічної безпеки підприємства.  

Результати. Результатами  проведеного дослідження є виділення основних аспектів за-

безпечення оцінки економічної безпеки підприємства у контексті прийняття управлінських 

рішень в умовах трансформаційної економіки, до яких віднесено планування процесу оціню-

вання економічної безпеки (виділення етапів оцінки), відбір складових оцінки, визначення 

чинників, що впливають на вибір підходів оцінки економічної безпеки та методичних підхо-

дів, які визначають модель оцінки економічної безпеки підприємства. Продемонстровано, що 

управління економічною безпекою підприємства базується на якісній, своєчасній оцінці рів-

ня його економічної безпеки.  

Новизна. У статті запропоновано комплексний підхід до визначення основних аспектів 

забезпечення оцінки економічної безпеки підприємства у розрізі етапів, елементів та чинни-

ків, що впливають на їх вибір.  

Практична значущість. Визначено, що поєднання різних підходів до оцінки рівня 

економічної безпеки підприємства сприятиме адаптації системи управління безпекою до 

умов швидких трансформацій в економіці, а також  дозволить своєчасно реагувати на нові 

загрози, що виникають у внутрішньому та зовнішньому середовищах економічної діяльності 

підприємства.  

Ключові слова: економічна безпека, управління економічною безпекою, складові еко-

номічної безпеки, показники, критерії, елементи, оцінка економічної безпеки, передумови 

оцінки. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови 

діяльності підприємств та забезпечення на-

лежного рівня стійкості їх економічної без-

пеки зумовлюють формування на підприєм-

ствах системи оцінки економічної безпеки. 

У контексті своєчасного виявлення загроз та 

належного реагування системи управління 

економічною безпекою на них, усі госпо-

дарського-економічні аспекти діяльності 

підприємства потребують оцінки та аналізу. 

Саме тому необхідно визначити основні ас-

пекти оцінки економічної безпеки підприєм-

ства, систематизувати існуючі елементи, 

напрями та підходи до оцінки рівня еконо-

мічної безпеки підприємства у контексті 

управління нею. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблеми оцінки стану економічної 

безпеки підприємств в останні роки постає у 

дослідженнях Зубко Т. Л. [2], Матвійчук Л. 

О. [3], Коптєва Г. М. [1,5], Ареф'єва О. В. 

[8], Копча Ю. Ю. [9], Штангрет А. М. [4], 

Висоцький О. О. [10], Лепейко Т. І., Криво-

бок К. В. [12], Данілова Е. І. [6], Сосновська 

О. О., Житар, М. О. [7]. 
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Проте, у сучасних динамічних умовах 

трансформації соціально-економічного жит-

тя вважаємо необхідним визначити основні 

аспекти та систематизувати деякі підходи до 

оцінки рівня економічної безпеки для по-

дальшого використання їх у системі управ-

ління економічною безпекою.  

Формулювання мети статті. Метою 

статті є дослідження сучасних аспектів за-

безпечення оцінки економічної безпеки під-

приємства у контексті забезпечення належ-

ного управління нею в умовах трансформа-

ційних перетворень.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Економічна безпека підприємства – 

це стан захищеності економічних інтересів 

суб’єктів підприємницької діяльності, який 

дозволяє здійснювати господарську діяль-

ність із забезпеченням основної мети (отри-

мання прибутку) та нарощувати потенціал 

до розвитку. Управління економічною без-

пекою – це діяльність, спрямована на забез-

печення належного рівня економічної без-

пеки. Тобто для того, щоб забезпечити на-

лежну захищеність  економічних інтересів, у 

процесі управління необхідно здійснювати 

оцінку стану показників економічної безпе-

ки.  

Оцінка економічної безпеки – це конк-

ретний вираз сукупності економічних ха-

рактеристик підприємства про його здат-

ність забезпечити функціонування і стійкий 

розвиток як у поточному періоді, так і на 

перспективу. Вона опосередковано свідчить 

про рівень компетентності керівників та 

менеджерів підприємства у безпекозабезпе-

чувальній діяльності [1, c.36]. 

Оцінка економічної безпеки підприєм-

ства є одним із елементів системи управлін-

ня нею. Саме від такого твердження сучас-

ним науковцям та менеджерам слід відштов-

хуватись при прийнятті рішення щодо вико-

ристання того чи іншого підходу до оцінки 

рівня економічної безпеки. Менеджер чи 

власник підприємства має забезпечити на-

лежний постійний моніторинг стану показ-

ників економічної безпеки власного підпри-

ємства з метою забезпечення ефективності 

управління економічною безпекою, як окре-

мої підсистеми та ефективності управління 

підприємством загалом.  

У сучасний економічній науковій літе-

ратурі є досить багато підходів щодо оцінки 

економічної безпеки. Проте, вважаємо за 

необхідне спочатку визначити основні етапи 

її проведення, адже який би підхід не обрало 

підприємство алгоритм проведення оцінки 

буде мати загальні риси. До визначення ета-

пів оцінки економічної безпеки розглянемо 

два підходи: 

1. Зубко Т. Л. визначає, що «діагнос-

тику економічної безпеки підприємства за-

звичай виконують у такій послідовності:  

− виявлення внутрішніх і зовнішніх 

факторів, що визначають економічну безпе-

ку підприємства (щодо кожної з функціо-

нальних складових), аналіз та оцінка ступе-

ня їх впливу;  

− розрахунок узагальнених показників 

економічної безпеки для кожної з функціо-

нальних складових;  

− розрахунок інтегрального показника 

економічної безпеки підприємства;  

− розробка комплексу заходів, спрямо-

ваних на підвищення економічної безпеки, 

та оцінка їх ефективності» [ 1]. 

2. Матвійчук Л. О. у контексті забез-

печення фінансової безпеки, як складової 

економічної, визначила, що оцінку рівня 

економічної безпеки слід проводити за та-

кими етапами: 

− формування множини індикаторів 

для визначення стану функціональних скла-

дових безпеки підприємства; 

− визначення характеристик індикато-

рів; 

− формування вагових коефіцієнтів ін-

дикаторів; 

− розрахунок стану кожної складової 

безпеки підприємства; 

− формування вагових коефіцієнтів 

складових безпеки підприємства; 

− розрахунок інтегрально показника 

складових безпеки підприємства [2].  

Підхід Матвійчук Л. О. є більш де-

тальним та базується на функціональному 

підході до складових економічної безпеки 

підприємства з використанням інтегральних 

показників оцінки [2]. Зубко Т. Л. також 

наголошує на необхідності оцінки саме за 

функціональними складовими, проте вклю-

чає як завершальний етап  розробки комп-

лексних заходів, які будуть спрямовані на 
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підвищення економічної безпеки, так і оцін-

ку їх ефективності, а, отже, необхідність 

використання отриманих результатів в уп-

равлінні економічною безпекою [1]. Матвій-

чук Л. О. не пропонує визначити внутрішні 

та зовнішні фактори впливу, а розпочати із 

індикаторів економічної безпеки. Проте, 

забезпечення потрібного для розвитку рівня 

фінансової безпеки можливе лише за умови 

ідентифікації найбільших зовнішніх і внут-

рішніх загроз та розроблення адекватних 

стратегій їх нейтралізації [4, c.64]. Тобто, 

якщо розглядати саме такі підходи до етапів 

проведення оцінки економічної безпеки, то 

необхідно надати превагу етапам Зубко Т. Л. 

і на їх основі формувати алгоритм прове-

дення оцінки економічної безпеки на конк-

ретному підприємстві.  

Після того, як визначились із планом 

(алгоритмом) проведення оцінки економіч-

ної безпеки підприємства необхідно розгля-

нути, які ж елементи вона включає в себе. 

Тут, можемо звернутись до праці  Коптє-

вої Г. М., яка розглядає їх через призму біз-

нес-процесів, тобто «оцінюватися вона по-

винна з огляду на відповідність створювано-

го на виході процесу цінності запитам кін-

цевого споживача продукту або послуги 

(суб’єкта господарської діяльності, що ви-

користовує (виходи) бізнес-процесів) та з 

огляду на параметри створювання подібної 

цінності; таким чином, стан економічної 

безпеки виникатиме лише в разі досягнення 

достатнього (бажаного) рівня узгодженості 

цільової (створювана цінність) та забезпе-

чуючої (сукупність бізнес-процесів) підсис-

тем підприємства» [5]. Тобто, Коптєва Г. М. 

визначає, що оцінка економічної безпеки 

підприємства має ґрунтуватися на його біз-

нес-процесах, а не на функціональному під-

ході. З точки зору управління економічною 

безпекою, не можемо не погодитись з авто-

ром [5], оскільки управління є по суті про-

цесною діяльністю. Зауважимо, що дослід-

ження Коптєвої Г. М. стосується підпри-

ємств торгівлі, проте вважаємо застосування 

його у інших видах діяльності доцільним, 

оскільки бізнес-процеси мають важливе 

значення у будь якій сфері. Тому таке до-

повнення функціонального підходу дозво-

лить сформувати комплексну систему оцін-

ки, яка буде враховувати усі аспекти. Еле-

менти системи оцінки економічної безпеки 

підприємства за підходом бізнес-процесів  

та основні напрями представлені на рисунку 

1. 
 

 
Рис. 1. Основні елементи системи оцінки економічної безпеки [5]. 

Елементи Напрями оцінки 

Мета  
Аналіз здатності підприємства забезпечувати реалізацію економічних 

інтересів і їх узгодженості із наявним потенціалом і заявленими ціля-

ми в умовах лії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 

 
Об’єкт  Бізнес-процеси підприємства, економічні ресурси, економічний по-

тенціал, економічні інтереси  

Критерії Ефективності, результативності, контрольованості, якості, зрілості, 

вартості, складності тощо 

Одиниці 

виміру 
Вартісні, відносні, бали 

Показник  Система показників, інтегральний показник, порогові значення 

Принципи Цінності, системності, обґрунтованості, інтегрованості, синергізму, 

гнучкості, тощо 
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Після того, як підприємство визначи-

лось із алгоритмом проведення оцінки еко-

номічної безпеки необхідно обрати, за який 

підхід оцінювання буде найкраще імплемен-

товано на конкретному підприємстві та за 

визначеної ситуації. Щоб розуміти логіку 

вибору того чи іншого підходу оцінки рівня 

економічної безпеки необхідно визначити, 

чинники, що можуть вплинути на їх вибір 

(рис. 2):  

 
Рис. 2. Чинники, що визначають  вибір    

підходів оцінки економічної безпеки 

 

− розмір підприємства (управління 

економічною безпекою суттєво відрізняєть-

ся на малих, середніх та великих підприєм-

ствах); 

− мета та цілі підприємства (від мети 

та цілей підприємства відштовхуються усі 

системи забезпечення його діяльності, в т. ч. 

й управління економічною безпекою); 

− вид діяльності (специфіка конкрет-

ної галузі буде визначати застосування спе-

ціальних підходів, посилених заходів та 

процесів забезпечення економічної безпеки, 

які будуть мати узагальнені та специфічні 

риси); 

− джерела фінансування діяльності 

(використання різних джерел фінансування 

на одному підприємстві зумовлює низку 

загроз та факторів, та необхідність їх оцін-

ки); 

− кадрове забезпечення (компетент-

ність персоналу, в тому числі й керівника, 

визначає результати проведення оцінки, ви-

бору процесів управління економічною без-

пекою); 

− мотивація (у сучасних трансформа-

ційних умовах діяльність підприємства по-

винна бути забезпечена, не лише цілями та 

метою, але й мотивацією до розвитку). Дані 

чинники доповнюють систему елементів  

оцінки економічної безпеки підприємства.  

Система оцінки економічної безпеки 

підприємства повинна характеризуватись 

наступними властивостями: бути якісними, 

своєчасність проведення, точність результа-

тів, комплексність (поєднання різних мето-

дів, показників, критеріїв), постійність та 

системність проведення, інформаційно за-

безпеченими  та інші.  

Однією із основних особливостей   

оцінки економічної безпеки є використання 

різноманітних методів. Данілова Е. І., здій-

снивши порівняльний аналіз методів оцінки 

економічної безпеки підприємства умовно 

поділила їх на три великі групи: економічні, 

статистичні та математичні методи оціню-

вання, які використовуються в системі уп-

равління економічною безпекою. Автор за-

значає, що аналіз методичного інструмента-

рію оцінювання економічної безпеки дає 

змогу зробити висновок, що в основі вибору 

відповідного методу лежать задачі оціню-

вання, які укрупнено можна розподілити на 

задачі оцінювання економічної безпеки на 

основі вихідних потоків (результатів) та за-

дачі оцінювання економічної безпеки на 

основі вхідних потоків (якими в контексті 

дослідження є ризики діяльності підприєм-

ства).  

Так, використання методів нечіткої ло-

гіки, сценарного підходу, експертного мето-

ду відбувається здебільшого для реалізації 

завдань оцінювання економічної безпеки на 

основі моделювання взаємозалежностей між 

вхідними факторами впливу на стан еконо-

мічної безпеки. Економічні, статистичні ме-

тоди, згортання часткових індикаторів вико-

ристовуються переважно для оцінювання 

стану економічної безпеки на основі аналізу 

стану складових частин економічної безпеки 

[6, с.17]. Тобто, методи оцінювання еконо-

мічної безпеки підприємства напряму зале-

Чинники вибору підходів оцінки еко-

номічної безпеки 

розмір підприємства 

мета та цілі підприємства 

вид діяльності 

джерела фінансування діяльності 

кадрове забезпечення 

мотивація 
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жать від завдань, які стоять перед системою 

управління економічною безпекою.  

Щодо підходів до оцінювання рівня 

економічної безпеки підприємства то здій-

снивши аналіз деяких досліджень [1; 2; 6;7; 

8; 9;10;11] можемо стверджувати, що в нау-

ковій думці сформувалось три основині на-

прями підходів: 

− методичний; 

− стратегічний; 

− визначення потенціалу економічної 

безпеки. 

Методичний напрям визначення під-

ходів до оцінки економічної безпеки зумов-

лений існуванням чисельних методів оцінки 

рівня економічної безпеки підприємств, що 

відрізняються за якістю інформаційного 

забезпечення, алгоритмами проведення та 

математичною складністю. Сосновська О. 

О. та Житар М. О. у своїй праці здійснили 

полі усіх методичних підходів на 5 великих 

груп: ресурсно-функціональний, індикатор-

ний(пороговий), експертний (за результата-

ми експертного опитування), матричний, 

економіко-математичного моделювання [7]. 

Зауважимо, що в умовах трансформацій 

економічного життя суспільства викорис-

тання таких методичних підходів одночасно 

має забезпечити якість та адаптивність сис-

теми управління економічною безпекою 

підприємства.   

Формування стратегії підприємства 

ґрунтується з урахуванням сильних та слаб-

ких сторін, загроз та можливостей, які у ці-

лому стають підставою для обґрунтування 

конкурентних позицій за вибраними напря-

мами бізнесу [8, с.7], тобто управління еко-

номічною безпекою є частиною забезпечен-

ня реалізації стратегії підприємства. Страте-

гічний підхід до оцінювання економічної 

безпеки підприємства дозволить проводити 

моніторинг виконання стратегії, впливатиме 

на досягнення стратегічних цілей  

В аспекті стратегічного управління 

економічною безпекою нами доведено, що 

саме стан потенціалів економічної безпеки 

та стратегічний набір здатностей підприєм-

ства до забезпечення економічної безпеки є 

основою економічної безпеки підприємства, 

тому виникає необхідність визначення рівня 

економічної безпеки у відповідності до 

отриманих результатів Висоцький О. О про-

понує оцінювати рівень економічної безпеки 

підприємства у вигляді функції, яка базуєть-

ся на таких показниках: 

− рівень потенціалу економічної безпе-

ки підприємства; 

− значення стратегічного набору здат-

ностей підприємства до забезпечення еко-

номічної безпеки [9, с. 55–56]. 

Одним із останніх досліджень підходів 

до оцінки економічної безпеки був розроб-

лений Копчею Ю. Ю. алгоритм оцінки по-

тенціалу економічної безпеки підприємства, 

тобто автор запропонував оцінювати еконо-

мічну безпеку через визначення її потенціа-

лу.  Визначення рівня потенціалу економіч-

ної безпеки підприємства пропонується 

проводити за його обґрунтованими складо-

вими, які впливають та обумовлюють його 

динаміку. Основою запропонованого мето-

дичного підходу є алгоритм, який представ-

ляє послідовність проведення оцінки потен-

ціалу економічної безпеки підприємства та 

його змістовне наповнення  через три осно-

вні складові кадрову,  фінансову та  вироб-

ничу [11]. 

Трансформаційні процеси, що вирують 

нині в економіці країни, потребують постій-

них адаптації усіх систем підприємства, а 

особливо управління економічною безпе-

кою, оскільки вона першочергово має реагу-

вати на зовнішні виклики трансформацій.  

Розроблений для конкретного підпри-

ємства підхід до трансформацій забезпечить 

власників та менеджерів достовірними ре-

зультатами аналізу з урахуванням факторів 

впливу і стане основою для розробки ефек-

тивної стратегії розвитку, що буде врахову-

вати захищеність інтересів усіх учасників 

господарських процесів.  

Така система має передбачати: постій-

ний моніторинг тенденцій змін та оператив-

не прийняття управлінських рішень щодо 

зіставлення рівня сприятливості зовнішньо-

го середовища з потенціалом підприємства 

та його потенціалу економічної безпеки; 

застосовування швидких, дієвих, простих, 

прозорих і зрозумілих для працівників 

управлінських засобів для забезпечення 
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адаптаційних змін; розподіл показників на 

загальні (використовуються для експрес-

оцінки підприємств із різних галузей) та 

спеціальні (приватні) для поглибленого ана-

лізу з урахуванням специфіки конкретного 

підприємства; формування власних резервів 

для забезпечення необхідними ресурсами 

процеси адаптаційних змін [12].  

Висновки. Результатами проведеного 

дослідження є виділення основних аспектів 

забезпечення оцінки економічної безпеки 

підприємства у контексті управління нею в 

умовах трансформацій, до яких можемо від-

нести: планування оцінки економічної без-

пеки (тобто етапи оцінки), елементи оцінки, 

чинники, що впливають на вибір підходів 

оцінки економічної безпеки, властивості 

оцінки, методи оцінки та підходи до оцінки, 

які в подальшому дозволять сформувати 

адаптивну модель оцінки економічної без-

пеки підприємства. Управління економіч-

ною безпекою підприємства базується на 

якісній, своєчасній оцінці рівня економічної 

безпеки. Подальші дослідження плануємо 

зосередити на розробці комплексної системи 

оцінки управління економічною безпекою 

підприємства з врахуванням адаптивних 

тенденцій їх розвитку.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ  ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ  ЭКОНОМИКИ  

А. Н. Ковальчук, старший преподаватель, Национальный авиационный университет 

 

Методология исследования. Теоретической основой исследования являются теорети-

ко-методологические подходы, созданные украинскими учеными относительно оценки эко-

номической безопасности предприятия. Автором использовано методы анализа и синтеза для 

исследования этапов и основных подходов к оценке экономической безопасности предприя-

тия. В процессе проведения исследования также была использована общенаучная методоло-

гия: обобщение, формализация и абстрагирования для объяснения основных аспектов обес-

печения оценки экономической безопасности предприятия. Графический метод использовал-

ся для определения факторов и элементов оценки экономической безопасности предприятия. 

Результаты. Результатами проведенного исследования является выделение основных 

аспектов обеспечения оценки экономической безопасности предприятия в контексте приня-

тия управленческих решений в условиях трансформационной экономики, к которым отнесе-

но планирование процесса оценивания экономической безопасности (то есть этапы оценки), 

элементы оценки, факторы, влияющие на выбор подходов оценки экономической безопас-

ности и методические подходы, которые определяют модель оценки экономической безопас-

ности предприятия. Продемонстрировано, что управление экономической безопасностью 

предприятия базируется на качественной, своевременной оценке уровня его экономической 

безопасности. 

Новизна. В статье предложен комплексный подход к определению основных аспектов 

обеспечения оценки экономической безопасности предприятия в разрезе этапов, элементов и 

факторов, влияющих на их выбор. 

Практическая значимость. Определено, что сочетание различных подходов к оценке 

уровня экономической безопасности будет способствовать адаптации системы управления 

безопасностью к условиям быстрых преобразований в экономике, а также позволит своевре-

менно реагировать на новые угрозы, возникающие во внутренней и внешней средах эконо-

мической деятельности предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, управление экономической безопас-

ностью, составляющие экономической безопасности, показатели, критерии, элементы, оцен-

ка экономической безопасности, предпосылки оценки 
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MANAGEMENT ASPECTS OF ESTIMATING THE ECONOMIC SECURITY OF THE 

ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF THE TRANSFORMATION ECONOMY 

A. М. Kovalchuk, Senior Lecturer, National Aviation University 

   

Methods. The theoretical basis is the scientific research by domestic scientists on the assess-

ment of the economic security of an enterprise. The author used analysis and synthesis to study the 

stages and basic approaches to assessing the economic security of an enterprise. The study also used 

the general scientific methodology of synthesis, formalization and abstraction to explain the main 

aspects of ensuring the assessment of the economic security of an enterprise. The graphical method 

was used to determine factors and evaluation elements. 

Results. The results of the study highlight the main aspects of ensuring the assessment of the 

economic security of an enterprise in the context of its management in a changing environment 

which can be: planning for the assessment of economic security (i.e., stages of assessment), evalua-

tion elements, factors influencing the choice of approaches for the assessment of economic security 

and methodological approaches that determine the model of the assessment of the economic securi-

ty of an enterprise. Management of the economic security of an enterprise is based on qualitative, 

timely assessment of the level of economic security. 

Novelty. The author proposes an integrated approach to the identification of the main aspects 

of ensuring the assessment of the economic security of an enterprise in terms of the stages, elements 

and factors influencing their choice. 

Practical value. It has been determined that a combination of different approaches to as-

sessing economic security will facilitate the adaptation of the system of economic security man-

agement to the rapid changes in the economy; will enable a timely response to new threats in the 

internal and external environment. 

Keywords: economic security, management of economic security, components of economic 

security, indicators, criteria, elements, assessment of economic security, prerequisites for evalua-

tion. 
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ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ УМОВ ІНВЕСТУВАННЯ                                     

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

О. Г. Вагонова, д. е. н., професор, НТУ «Дніпровська політехніка», 

vagonova@nmu.org.ua, orcid.org/0000-0001-6553-7771, Д. О. Бєклєшов, аспірант,  

НТУ «Дніпровська політехніка», orcid.org/0000-0002-6510-9512 

 

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

рії ймовірностей – при оцінюванні внеску кожної цілі підприємця (кредитора) в підвищення 

ефективності інвестування проєкту; порівняльного аналізу – при визначенні цілей позичаль-

ника інвестиційних ресурсів; математичного програмування – для встановлення показників, 

що відіграють важливу роль у формуванні вартості кредиту та тривалості його  окупності. 

Змодельовано  аналітичним шляхом ринковий вплив на величину платежу визначених бан-

ком умов кредитування та знецінення грошей у подальшому часі. 

Результати. Виявлено підприємницькі умови формування економічних відносин між 

кредитором та позичальником на основі компромісу між цілями їхньої інвестиційної діяль-

ності. Систематизовано чинники оптимального поєднання інтересів позичальника і кредито-

ра  інвестиційних ресурсів. Розроблено методичний підхід до планування достатньої величи-

ни платежу підприємця за рахунок витрат, що відносяться до собівартості виготовленої про-

дукції для погашення залишку тіла кредиту після введення об’єкту в експлуатацію. В частині 

поліпшення умов кредитування підприємницької діяльності обґрунтовано раціональний рі-

вень інфляційного очікування як складової відсоткової ставки для планування реального рів-

ня ставки на наступний рік та на віддалений час разом із рівнем прибутковості наданого кре-

диту, що планує банк. Здійснено порівняння схем капіталовкладень в проєкт  оновлення ос-

новних засобів виробництва на машинобудівному підприємстві та запропоновано раціональ-

ну схему оновлення засобів виробництва на заводі «Дніпроважмаш». 

Новизна. Сформовано основні положення  щодо надання та отримання кредиту, оціне-

но вибір раціонального варіанту кредитування за критерієм ефективності взаємодії позича-

льника й кредитора та розроблено методичний підхід до розрахунку величини платежу підп-

риємця для погашення залишку тіла кредиту протягом певного часу. Розроблена аналітична 

формула урахування впливу на величину платежу, визначених банком умов надання позики 

та знецінення грошей у подальшому часі. 

Практична значущість.  Результати дослідження дозволяють встановити взаємовигід-

ні економічні відносини між кредитором та позичальником на основі компромісу між цілями 

їхньої інвестиційної діяльності.  

Ключові слова: підприємництво, інвестиційна діяльність, кредитор, позичальник,   бан-

ківські відносини, погашення кредиту, банківська ставка. 

 

Постановка проблеми. Підприємниц-

тво – самостійне організаційно-господарське 

новаторство, яке полягає у використанні різ-

них можливостей для випуску товарів нови-

ми методами з метою отримання прибутків і 

самореалізації власної мети. Важливою ри-

сою такого новаторства, як особливого еко-

номічного фактору за визначенням А. Мар-

шалла [1, т.1, с.261], є організація вироб-

ництва. На думку Й. Шумпетера [1, т.3, 

с.919], підприємництво містить реформу-

вання й докорінну перебудову виробництва 

через здійснення нових комбінацій  техніки і 

технології, освоєння нових товарів, нових 

джерел сировини тощо.   

 
© 2020. O. H. Vagonova, D. O. Bekleshow. 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 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2020, №4 219_________________________________________

https://doi.org/10.33271/ebdut/72.219


З метою якісного зростання виробни-

чих засобів впроваджуються наукомісткі, 

високотехнологічні нововведення, кількіс-

ний ріст цих засобів забезпечується їх мобі-

лізацією на попередження витрат, що зни-

жують продуктивність. І в одному, і в дру-

гому напрямах, розвиток виробництва ґрун-

тується на реалізації певної програми інвес-

тиційної діяльності. 

Ефективність використання засобів 

матеріального виробництва обумовлена 

природними ресурсами, працею, капіталом і 

підприємництвом. Для таких факторів ви-

робництва як: робоча сила, сировина й ма-

теріали, науково-прикладна оцінка має до-

статнє методичне обґрунтування, у той же 

час капітальні вкладення щодо їх впливу на 

умови підприємницької діяльності потребу-

ють поширеного дослідження [2]. Зазвичай 

підприємницький проєкт реалізується із за-

лученням кредитного фінансування. У та-

кому разі здійснення проєкту інвестує бан-

ківська установа шляхом надання підпри-

ємцю грошової позики. Умови фінансуван-

ня проєктів поліпшуються при оптимально-

му поєднанні інтересів позичальника і кре-

дитора. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Алгоритм розробки інвестиційної 

стратегії підприємства розробили автори 

роботи [3]. Основними цілями підприємства, 

на думку авторів, є збільшення його капіта-

лу, рівня прибутковості інвестицій й обсягу 

доходу від інвестиційної діяльності. Бикова 

Н. А. й Сушко А. С. [4] при формування ін-

вестиційної стратегії пропонують врахову-

вати й інтереси позичальників. Створення 

привабливих інвестиційних умов забезпечу-

ється захистом прав та інтересів інвесторів, 

а також вільним доступом до інформації про 

об’єкти інвестування. Рівень інноваційно-

інвестиційної активності українських під-

приємств, на думку Ушеренко С. В. [5], 

обумовлений не тільки недоліками держав-

ної політики, але й недостатніми фінансо-

вими можливостями цих суб’єктів. На дум-

ку Науменка О. В. [6], ефективність інвес-

тицій на впровадження того чи іншого про-

єкту обумовлена  рівнем їх прибутковості. 

Недостатній обсяг інвестицій зумовлює не-

можливість процесів відтворення та онов-

лення основних засобів підприємства та 

становить реальну загрозу подальшого роз-

витку його економіки [7]. З метою поліп-

шення умов інвестування підприємств в мо-

нографії [8] рекомендується використання 

економіко-математичної моделі, що дозво-

ляє оптимально розподілити інвестиційні 

ресурси. 

Умови фінансування проектів під-

приємництва поліпшуються при оптималь-

ному поєднанні інтересів позичальника і 

кредитора. Таке поєднання інтересів пози-

чальника і кредитора. визначає схему інвес-

тиційних надходжень, а в підсумку, вартість 

кредиту на розвиток засобів виробництва й 

тривалість окупності кредиту за рахунок до-

ходу, що приноситиме його залучення. Схе-

ма відображає кредиторські умови підпри-

ємця, на які можна впливати і таким чином 

забезпечувати сприятливі для нього умови 

отримання інвестицій. В розглянутій літера-

турі питанню поліпшення умов надання по-

зики приділено недостатньо уваги.  

Формулювання мети статті. Мета 

статті полягає в подальшому удосконаленні 

методичних підходів до розробки схеми ін-

вестиційних надходжень від банку, що 

сприятимуть поліпшенню умов кредитуван-

ня підприємницьких проєктів та забезпечу-

ватимуть розширене відтворення основних 

засобів виробництва, а в цілому, ефективну 

підприємницьку діяльність.  

Виклад основного матеріалу до-

слідження. За сьогоднішньої практики під-

приємства прагнуть створити максимально 

сприятливі умови для залучення внутрішніх 

і зовнішніх інвестицій. Позичальник заці-

кавлений у поліпшенні показників комер-

ційного розрахунку (комплексна оцінка його 

кредитоспроможності та здатності своєчас-

но повернути борг), а також самостійності у 

прийнятті управлінських рішень; для креди-

тора головним є отримання максимального 

прибутку (на підставі відсотка). Умови вза-

ємодії цих суб’єктів суттєво впливають на 

результати їхньої економічної діяльності. 

Для поліпшення умов конкретизовано ос-

новні цілі, які визначають ефективність вза-

ємодії суб’єктів процесу надання позики 

(див. рис. 1). 

Цілі позичальника інвестиційних ресу-

рсів: 

ENTEPRENEURSHIP AND ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2020, №4220_________________________________________



1) мати можливість не лише своєчас-

но повернути вкладені інвестиції, а й спла-

тити відсоток за користування ними;  

 
 

Рис. 1. Схема погодження цілій щодо поліпшення умов взаємодії кредитора й                           

підприємця 

  
2) мати ставку по кредиту, яка віддзер-

калює прибуток банку та інфляцію вартості 

кредиту, не вищу за норму підприємницько-

го прибутку;  

3) забезпечити рентабельність інвести-

цій, вищу за мінімально припустиму рента-

бельність вироблюваної продукції, від-

пускна ціна та якість якої мають задоволь-

няти ринковим вимогам; 

4) виконати будівництво підприємни-

цького об’єкту за проєктним порядком осво-

єння його виробничої потужності, для чого 

мають бути дотримані одночасність, періо-

дичність чи поетапність капіталовкладень, 

тощо, передбачені кредитною угодою;  

5) частково раніше кінцевого строку 

ввести в експлуатацію потужність об’єкту 

інвестування, якщо цього не заперечує тех-

нологія його будівництва, що дозволяє до-

строкове виробництво продукції;  

6) мати можливість залучення закор-

донних джерел фінансування, технології і 

устаткування для утворення об’єкту.  

Цілі кредитора: 

1) мати кількість позичальників, яка 

навіть при невисокій банківський ставці по 

кредиту, забезпечуватиме йому достатній 

прибуток; 

2) надавати кредит під різні форми йо-

го забезпечення з метою зменшення ризику 

кредитної операції та захисту інтересів кре-

дитора; 

3) запобігати конфліктним ситуаціям з 

позичальниками щодо сплати відсотків за 

наданий кредит, а також повернення його 

тіла; 

4) мати сприятливі умови для перероз-

поділу акумульованих коштів та надання 

наступних кредитів незалежно від суми кре-

дитних засобів, що надаються позичальни-

кам, сплати відсотків та повернення самого 

кредиту;  

5) здійснювати посередницькі послуги 

у платежах і розрахунках, та загалом  вико-

нувати певну низьку фінансових функцій з 

Цілі позичальника 

1 2 … m 

Ухвалення 

рішення 

Оцінка  

переваги 

 Можливе 

коригу- 

вання? 

ня? 

Цілі кредитора 

1 2 … п 
Пошук іншого 

рішення 

Так  

Так  

Так  

Ні  Ні Можливе 

досягнення 

компромісу? 
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різними господарюючими суб’єктами, з 

якими банк зацікавлений співпрацювати; 

6) підтримувати на належному рівні 

взаємовигідні фінансові відносини з 

суб’єктами підприємницької діяльності, в 

які банк вкладає свої ресурси; 

7) мати необхідну інформацію про 

економічний стан позичальника за основни-

ми критеріями (ліквідність, рентабельність і 

безпека), а також контролювати витрачання 

позичених ним коштів на цілі, обумовлені 

кредитною угодою, що знижуватиме ризик 

несплати відсотків та неповернення пози-

чальником отриманого кредиту.  

Краща взаємодія позичальника-

підприємця та кредитора буде досягатися 

при співпадінні цілій їхньої економічної ді-

яльності. Природно, що деякі цілі можуть 

бути погоджені шляхом пошуку компроміс-

ного рішення. Можливість досягнення цілей 

обумовлює прибуток підприємця (на рис. 1 

цілі позначено 1, 2,…, m). Кредитор має   

контролювати перетворення його грошових 

засобів на капітал, коли вони витрачаються 

на придбання засобів виробництва (на рис. 1 

його цілі - 1, 2, …, n).  Наведені вище цілі 

партнерів з надання та з отримання кредиту 

для поліпшення умов здійснення цього про-

цесу залежать різною мірою від вихідних да-

них його виконання, ставлення партнера, ри-

зику, що в підсумку впливає на взаємодію 

партнерів. Рішення щодо ухвалення  варіанту 

досягнення цілій має бути оцінено за кількіс-

ними показниками. 

 Запропонований методичний підхід 

до оцінювання внеску кожної цілі підприєм-

ця (кредитора) в підвищення ефективності 

інвестування проєкту. Вимір ефективності 

за j-м варіантом реалізації може бути здій-

снений за комплексним критерієм: 

                                            

mjmjjj W+    + RW+ RW= RW 2211
          (1) 

 

  де R1, R2, Rm – вага 1-ої, 2-ої, m- ої 

цілі реалізації кредитного процесу пози-

чальником (n-ої цілі кредитором), частка 

од.; 

 W1j, W2j, Wmj – чисельна міра досяг-

нення кожної цілі R (за відношенням до 

найкращого значення) при кредитуванні j-го 

варіанту. 

 Для кожного прийнятого варіанту за-

безпечення проєкту кредитними засобами 

обчислюють зважене значення комплексно-

го критерію. Його вимір  проводять з ураху-

ванням технології будівництва, найбільш 

прийнятної з погляду цілей проєкту, місце-

вих умов, у тому числі доступності й вар-

тості сировини, енергії, робочої сили тощо, 

які впливають на комплексну оцінку креди-

тоспроможності підприємця та його здат-

ність своєчасно повернути борг. 

 В основі методичного підходу до ви-

бору варіанту надання кредиту, доцільного 

за критерієм ефективності Wj , є забезпечен-

ня сприятливих умов кредитування для по-

зичальника. Передусім підприємця цікави-

тиме величина платежу, спрямованого на 

погашення залишку тіла кредиту та сплату 

відсотків за цей залишок. Витрати для пла-

тежу включаються в калькуляцію виробни-

чої собівартості продукції. Узагальнений 

підхід до розрахунку достатньої величини 

платежу Пе за час погашення боргу протя-

гом s періодів. Приймаючи витрати за пла-

тежем Пе за кожний період незмінним, під-

приємець має сплатити залишок кредиту та 

відповідні за нього відсотки  у розмірі, що 

визначається такою  формулою: 
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де j – порядковий номер періоду опла-

ти відсотків та залишку тіла кредиту; j = 1, 

2,…, s; 

 Kінв– сума кредитних коштів, що зали-

шились не сплаченими на час введення 

об’єкту в експлуатацію, грн.; 

 p – банківський відсоток за викорис-

тання кредиту, частка од. 

  Обґрунтовуючи банківську ставку за 

сумою p = Rк +із.г, де Rк – рівень прибутко-

вості наданого кредиту, що планує банк ви-

ходячи з рентабельності на свій капітал, а 

із.г – рівень знецінення грошової одиниці 

протягом періоду часу, що розглядається, 

частка од., можна ураховувати вплив на ве-

личину платежів Пе за формулою (2) факто-

рів надання позики та інфляції кредитних 

сум незалежно один від одного.  Показники 

Rк та  із.г відіграють важливу роль у форму-

ванні вартості Він кредиту та тривалості Ток 
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його окупності, що пов’язані між собою рів-

нянням:  
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,        (3) 

 де Він.t, Пін.t – відповідно,  витрати 

інвестицій, включаючи оплату відсотків, й 

чистий прибуток підприємства в результаті 

впровадження підприємницького проєкту в t 

– му році, грн.; 

α – дисконтна ставка, частка од.;  

Тв.в – рік введення об’єкту, що буду-

ється, в експлуатацію; 

δр– частка прибутку, що спрямову-

ється на подальший розвиток засобів вироб-

ництва, частка од.  

Рівність (3)  дозволяє встановити 

підприємцю термін погашення його боргу 

виходячи із співвідношення ставки позико-

вих обов’язків та рівня рентабельності про-

дукції побудованого об’єкту. Розглянуто 

схеми вкладення кредитних ресурсів в під-

приємницький проєкт на прикладі оновлення 

основних засобів виробництва на машинобу-

дівному заводі «Дніпроважмаш» (табл. 1).  

Таблиця 1 

Порівняльна оцінка схем інвестування засобів виробництва, млн. грн 

Показники 
Схема інвестування підприємницького проекту 

1 2 3 4 5 

Номер півріччя  

по порядку – кредитне 

надходження   

 

1–49,0 

 

1–21,0 

2-21,0 

3– 7,0 

1–21,0 

3– 21,0 

5-7,0 

1–21,0 

4– 21,0 

7-7,0 

1–21,0 

5– 21,0 

7-7,0 

Додатковий  

грошовий потік   
147,10 137,28 127,47 117,67 111,13 

%% 20,04 17,34 15,24 31,86 11,58 

Грошовий потік мінус 

%% та сума позики 
73,04 65,94 58,23 31,81 52,55 

Дисконтований  

грошовий потік  
28,57 24,74 19,90 15,28 22,55 

Накопичений 

дисконтований 

грошовий .потік 

74,93 45,52 20,49 17,09  7,26 

 

Витрати на реалізацію проєкту скла-

дають 54 млн. грн., в тому числі на передін-

вестиційному (довиробничому) етапі – 5 

млн. грн., на 49 млн. грн. закуповується 

інноваційне обладнання для виготовлення 

металевих злитків (ІСТ- печі ємністю 20 т за 

ціною 21 млн. грн. – 2 шт. та 1 піч – 5 т ці-

ною 7 млн. грн.). Прийнято, що додатковий 

грошовий потік від реалізації злитків зрос-

тає пропорційно обсягу вкладених за півріч-

чя інвестицій – від 6,54 млн. грн. при вкла-

денні 21,0 млн. грн. до 14,71 млн. грн. при 

вкладенні 49,0 млн. грн. Період кредитуван-

ня – 5 років (10 півріч), розрахункова ставка 

плати за кредитні ресурси 24% (0,24). Шля-

хом дисконтування вартість приводиться на 

момент початку виробничої фази. 

 Стосовно кожної схеми кредитування 

розглянуто такі варіанти: А – кредит пога-

шається рівномірними частинами протягом 

2,5 року; В – тіло кредиту повертається од-

норазово через 2,5 року, а відсотки сплачу-

ються за півріччями; С – кредит погашаєть-

ся рівномірними частинами протягом 5 ро-

ків, відсотки сплачуються кожного півріччя. 

Для прийнятих вихідних даних, наведених у 

табл. 1 у разі погашення кредиту за варіан-

том А, найбільший дисконтований грошо-

вий потік (74,93 млн. грн.) досягається при 

1–й схемі надання інвестицій, коли вся сума 

кредиту надається одноразово у перше пів-

річчя. Зміна грошового потоку  за цією схе-

мою показана на рис. 2.  
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Рис. 2. Графіки дисконтованих грошових потоків за схемою 1 при різних варіантах             

погашення кредиту: 1, 2, 3 – варіанти А,В,С. 

 

 Грошовий потік значно зменшується 

за величиною, якщо кредитні суми надхо-

дять  пізніше, наприклад, у 1–е, 4–е та 7–е 

півріччя за схемою 4, через що потік, який 

розглядається, формується в обсязі 17,09 

млн. грн.).Вплив порядку надходження кре-

диту на величину грошового потоку відо-

бражають графіки, наведені на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Графіки грошового потоку за мінусом відсотків та суми позики за  схемою 4: 1, 

2 – варіанти А і В. 

 

Отже, з метою поліпшення умов кре-

дитування проєкту будівництва об’єкту під-

приємцю слід скоріше вкласти всю суму по-

зики на введення об’єкту в експлуатацію, 

що дозволить скоріше погасити тіло кредиту 

й зменшити відсотки за його використання. 

Це приведе до збільшення накопиченого 

грошового потоку, що є основною ціллю 

підприємця.  

Висновки. 1. Взаємовигідні економіч-

ні відносини між кредитором та позичаль-

ником слід будувати на основі компромісу 

між цілями їхньої інвестиційної діяльності. 

Узагальнені цілі названих суб’єктів кредит-

ного процесу та розроблена схема погод-

ження цілей у напряму поліпшення умов 

інвестування підприємницького проєкту. 

  2. Погодженість цілей  суб’єктів з 

надання та з отримання кредиту пропону-

ється оцінювати за комплексним критерієм 

ефективності взаємодії позичальника з кре-

дитором, який ґрунтується на оцінці впливу 

кожної цілі суб’єктів на комплексну оцінку 

кредитоспроможності підприємця та його 

здатність своєчасно повернути борг.  
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 3. Обґрунтований методичний підхід 

до планування достатньої величини платежу 

підприємця за рахунок витрат, що відно-

сяться до собівартості виготовленої продук-

ції, для погашення залишку тіла кредиту  

після введення об’єкту в експлуатацію. Роз-

роблена аналітична формула дозволяє ура-

хувати вплив на величину платежу визначе-

них банком умов надання позики та знеці-

нення грошей у подальшому часі. 

4. Розглянуто схеми капіталовкладень 

в проєкт  оновлення основних засобів виро-

бництва на машинобудівному заводі «Дніп-

роважмаш». Схеми відрізняються між со-

бою обсягами та часом кредитних надход-

жень, а також графіками повернення креди-

ту. Більший накопичений грошовий потік 

формується за умови скорішого вкладення 

всієї суму позики на введення об’єкту в екс-

плуатацію, що дозволяє скоріше погасити 

тіло кредиту й зменшити відсотки за його 

використання.   

5. В частині поліпшення умов креди-

тування підприємницької діяльності потре-

бує подальшого методичного обґрунтування 

рівень інфляційного очікування, як складова 

відсоткової ставки для планування реально-

го рівня ставки на наступний рік та на від-

далений час разом із рівнем прибутковості 

наданого кредиту, що планує банк.  
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ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

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: тео-

рии вероятностей – при оценивании вклада каждой цели предпринимателя (кредитора) в 

повышение эффективности инвестирования проекта; сравнительного анализа – при опреде-

лении целей заёмщика инвестиционных ресурсов; математического программирования – для 

установления показателей, которые играют важную роль в формировании стоимости кредита 

и продолжительности его окупаемости. Смоделировано аналитическим путем рыночное вли-

яние на величину платежа определенных банком условий кредитования и обесценения денег 

в дальнейшем времени. 

Результаты. Выявлены предпринимательские условия формирования экономических 

отношений между кредитором и заёмщиком на основе компромисса между целями их инвес-

тиционной деятельности. Систематизированы факторы оптимального соединения интересов 

заёмщика и кредитора инвестиционных ресурсов. Разработан методический подход к плани-

рованию достаточной величины платежа предпринимателя за счет расходов, которые отно-

сятся к себестоимости изготовленной продукции для погашения остатка тела кредита после 

введения объекта в эксплуатацию. В части улучшения условий кредитования предпринима-

тельской деятельности обоснован рациональный уровень инфляционного ожидания, как сос-

тавляющая процентной ставки для планирования реального уровня ставки на следующий год 

и на отдаленное время вместе с уровнем прибыльности предоставленного кредита, который 

планирует банк. Осуществлено сравнение схем капиталовложений в проект обновления ос-

новных средств производства на машиностроительном предприятии и предложена рацио-

нальная схема обновления средств производства на заводе «Днепротяжмаш». 

 Новизна. Сформулированы основные положения относительно предоставления и по-

лучения кредита, оценен выбор рационального варианта кредитования по критерию эффек-

тивности взаимодействия заёмщика и кредитора и разработан методический подход к 

расчетам величины платежа предпринимателя для погашения остатка тела кредита на протя-

жении определенного времени. Разработана аналитическая формула учета влияния на вели-

чину платежа определенных банком условий предоставления займа и обесценения денег в 

дальнейшем времени. 

Практическая значимость. Результаты исследования позволяют установить взаи-

мовыгодные экономические отношения между кредитором и заёмщиком на основе компро-

мисса между целями их инвестиционной деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательство, инвестиционная деятельность, кредитор, 

заёмщик, банковские отношения, погашение кредита, банковская ставка. 
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D. O. Bekleshow, Post-graduate student, Dnipro University of Technology 

 

Methods. The results are obtained through the application of the following methods: the 

probability theory – when assessing the contribution of each goal of the entrepreneur (lender) to the 

increase in the efficiency of project investment; comparative analysis – when determining the goals 

of the borrower of investment resources; mathematical programming – to establish indicators that 

play an important role in the formation of the cost of a loan and the duration of its payback. 

Analytical model is built to determine the market influence on the amount of payment of the credit 

conditions determined by the bank and the depreciation of money in the future. 
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Results. The business conditions for the formation of economic relations between the lender 

and the borrower are revealed on the basis of a compromise between the goals of their investment 

activities. The factors of optimal combination of interests of the borrower and the lender of 

investment resources are systematized. A methodological approach has been developed to the 

planning of a sufficient amount of payment for an entrepreneur at the expense of expenditures that 

refer to the prime cost of manufactured products to repay the balance of the loan after the facility is 

put into operation. In terms of improving the conditions for lending to business activities, the 

rational level of expected inflation is substantiated as a component of the interest rate for planning 

the real level of the rate for the next year and in the long term, together with the level of 

profitability of the loan provided by the bank. There are compared the schemes of capital 

investments in the project of renewal of fixed assets of production at a machine-building enterprise, 

and a rational scheme of renewal of production means at «Dneprotyazhmash» plant is proposed. 

Novelty. The main statements regarding the provision and receipt of a loan are formulated, the 

choice of a rational option for lending is assessed by the criterion of the effectiveness of interaction 

between the borrower and the lender, there is also developed a methodological approach to 

calculating the amount of payment from an entrepreneur to repay the balance of the loan over a 

certain time. An analytical formula has been developed for accounting for the impact on the amount 

of payment of the terms of the loan and the depreciation of money in the future. 

Practical value. The results of the study make it possible to establish mutually beneficial 

economic relations between the lender and the borrower on the basis of a compromise between the 

goals of their investment activities. 

Keywords: entrepreneurship, investment activity, lender, borrower, banking relations, loan 

repayment, bank rate. 
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