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ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ  

ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ З МЕТОЮ  
СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 
У розвинених країнах світу нині відбувається інформатизація 

промисловості, в її структурі збільшується частка і значущість ви-
сокотехнологічних наукомістких галузей. Уже з’явився великий пе-
релік нових професій, пов'язаних із контролем, розробкою нових 
систем і рішень. Відповідно змінилися вимоги до кваліфікації пра-
цівників, що потребує розробки нових підходів у системі освіти. З 
урахуванням таких тенденцій розвитку промисловості, розширення 
глобальних ланцюжків доданої вартості, збільшення значення  
і пріоритету капіталу, заснованого на знаннях для країн із перехід-
ною економікою, виникає закономірне питання вироблення страте-
гії подальшого розвитку економіки [10]. 

Дослідження розвитку промислових регіонів України з метою 
структурно-технологічної модернізації, результати яких викладено 
в роботах [3-6; 8; 9; 12], здебільшого здійснені без урахування  
особливостей провідних промислових регіонів. Не приділено доста-
тньої уваги світовій кон’юнктурі та місцю української промислово-
сті у світовому розподілі праці. Також не враховано можливості й 
обмеження, які існують в українській економіці. Одним із найваж-
ливіших для економіки України є Придніпровський регіон, який  
після окупації Донбасу став лідером за випуском промислової про-
дукції. Тому обґрунтування напрямів розвитку промислових регіо-
нів України з метою структурно-технологічної  модернізації з ура-
хуванням особливостей промислових регіонів, передусім Придніп-
ровського економічного району, є актуальним.  

Метою статті є обґрунтування напрямів розвитку промисло-
вих регіонів України з метою структурно-технологічної модерніза-
ції. 

 
© В.І. Ляшенко, Р.В. Прокопенко, 
 М.М. Якубовський, 2017 
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1. Стан проблеми 
 
Наразі Україна перебуває в одній із найбільш складних точок 

своєї історії та, безумовно, в найбільш складному періоді після ви-
ходу зі складу СРСР і відновлення незалежності. Окрім російсько-
українського конфлікту, який негативно вплинув на українську еко-
номіку, існують ще глобальні світові чинники, які потребують здій-
снення структурно-технологічної модернізації. Можна відокремити 
два масштабних явища світової економіки, без адаптації до яких Ук-
раїна не має шансів вийти з кола країн третього світу. 

Першим таким явищем є падіння ринків сировини. Це стосу-
ється як енергоносіїв (що є вигідним для України), так і інших то-
варів-commodity (у тому числі тих, які формують основу експорту 
України).  

Уже немає ніяких сумнівів, що падіння цін на всіх сировин-
них ринках – це не спекулятивні стрибки або наслідки локальних 
криз, а є прояв довгих економічних хвиль. Економіка України два 
останні десятиліття була орієнтована на експорт. Багато в чому зро-
станням світових ринків, а не «ефективними власниками» або еко-
номічною політикою уряду, був обумовлений річний приріст ВВП 
України 7-12% у першій половині 2000-х років. Проте більша час-
тина можливостей висхідної стадії економічного циклу викорис-
тана Україною не була, наслідки чого дуже б'ють зараз і по країні в 
цілому, і по власниках значної частини засобів виробництва. Сиро-
винні ринки, які були традиційними джерелами економічного зрос-
тання України, сильно впали за останні три роки і є всі підстави 
припустити, що в найближче десятиліття зростання цін не відбу-
деться. У будь-якому разі попередній період низьких цін тривав 
майже двадцять років, і в цілому така розмірність властива довгим 
сировинним циклам.  

До недавнього часу одним із головних експортних товарів в 
Україні була продукція металургії, яка зараз складає 26% україн- 
ського експорту, а в середині 2000-х – 42%. Проте за «огрядні роки» 
українськими олігархами не було здійснено будь-якої істотної мо-
дернізації виробництва. Ще 6,9% експорту становить руда, ціни на 
яку прямо пропорційні ціні на металопрокат (у 2000-х роках частка 
руди складала 1-2%, що зайвий раз свідчить про деградацію галузі). 
У той час в азіатських країнах було побудовано нові, сучасні мета-
лургійні комплекси. У тому числі величезний обсяг потужностей 
введено в дію в Туреччині та Китаї, які були основними спожива-
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чами української продукції. Тому українські металурги виштовху-
валися з ринку тими конкурентами, що мають менші виробничі та 
транспортні витрати. Охолодження економічного зростання в Китаї 
не залишає надій на суттєве відновлення високих світових цін най-
ближчими роками. Більше того, в Китаї вже зупинена третина мета-
лургійних заводів, а ціна на деякі види металопрокату на біржах 
впала до ціни металобрухту. Таким чином, основним для україн- 
ської металургії стає внутрішній ринок. 

На ринку сільськогосподарської та харчової продукції коли-
вання традиційно є не такими великими, проте там теж простежу-
ється спад. Причому ця група товарів є основною в українському 
експорті, її частка складає 35%. Проблема для харчовиків полягає в 
закритті ринку РФ. Українські виробники вважають за краще екс-
портувати продукцію низьких ступенів переділу, частка готових  
харчових продуктів складає 6,9% від усього експорту. Завдяки укра-
їнському чорнозему, який дає можливість отримувати високий уро-
жай без інвестицій у технології, та падінню ціни на нафту і газ, що 
привело до здешевлення добрив і палива, а також відкриттю ринків 
ЄС українське сільське господарство зараз переживає свої найкращі 
часи. 

Однак загалом усі сировинні галузі втратили більшу частку 
своєї привабливості та в подальшому їх важливість знижувати-
меться ще більше.  

Другим масштабним економічним процесом, який визначає 
можливі шляхи структурно-технологічної  модернізації промисло-
вих регіонів України, є неоіндустріалізація. Це явище відомо ще як 
постіндустріалізація, інформаційно-енергетична революція, третя 
індустріальна революція тощо. Незалежно від того, як його назива-
ють різні дослідники, практично всі вони одностайні в описі таких 
основних характеристик, як зміна виробничих відносин, істотне 
спрощення впровадження нових розробок у виробництво, перехід 
до відновлюваних джерел енергії, вбудовування SMART-елементів 
до оточення людини, подальша роботизація виробництва та сфери 
послуг, застосування нових матеріалів, широке впровадження но-
вих методів обробки матеріалів тощо.  

Основним ефектом неоіндустріалізації є нова схема перероз-
поділу доходу від виробництва продукції. Головним отримувачем 
вигід у сучасному світі стають не власники ресурсів (як у XIX ст.) 
або власники виробничих потужностей (як у XX ст.), а ті, хто має 
людський капітал, хто розробляє новий продукт і створює мережу 
для його реалізації. Класичним прикладом є Apple, чистий прибуток 
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якої у 2014 р. становив 45,67 млрд дол., капіталізація – 731 млрд 
дол., кількість співробітників – 116 тис. чол. При цьому виробни- 
цтво такого ключового її продукту, як iPhone, розташоване в Китаї 
та практично повністю там локалізоване, імпортуються лише деякі 
деталі. Проте основний прибуток від виробництва iPhone отриму-
ють не китайські підрядники і виробники, а власник патентів і ме-
режі розподілу – сама корпорація Apple. 

Для порівняння: чистий прибуток найбільшої української 
компанії Метінвест у 2016 р. склав 118 млн дол., кількість праців-
ників - 85 тис. чол., капіталізація – приблизно $ млрд дол. Чистий 
прибуток найбільшої російської корпорації Газпром у 2016 р. склав 
325 млрд крб. (5,4 млрд дол.), капіталізація – 6 630 млрд крб.  
(110 млрд дол.), кількість співробітників – 430 тис. чол. Тобто спів-
ставлення сировинних корпорацій із технологічними свідчить не на 
користь перших. На вершині піраміди розподілу доданої власності 
в неоіндустріальній економіці – розробники і продавці унікальної 
продукції, трохи нижче їх – власники інноваційних виробничих по-
тужностей, а на нижніх щаблях – власники виробництв третього-
четвертого технологічних укладів і постачальники сировини. 

Серед українських галузей, які вже зараз мають вихід на між-
народні ринки та можуть потрапити на перші два щаблі піраміди, 
можна виділити машинобудування. За підсумками першого пів-
річчя 2016 р. машинобудування принесло 11,4% від усього україн-
ського експорту товарів, у тому числі, 9,6% склала частка машин, 
устаткування, механізмів й електротехнічного устаткування і  
1,5% – засобів наземного транспорту, літальних апаратів і судів. 
Причому в довоєнному 2013 р. частка машинобудування в експорті 
товарів складала 16,8%. Зниження сталося через заборону на екс-
порт продукції подвійного і військового призначення в РФ, а також 
відмову російських споживачів закуповувати залізничний транс-
порт та гірничодобувне устаткування. 

У цілому українське машинобудування дуже неоднорідне – є 
як катастрофічно відсталі підгалузі, так і окремі, поки ще конкурен-
тоспроможні на світовому ринку. Серед перспективних слід відзна-
чити авіабудування, енергетичне, космічне машинобудування, 
ВПК. Основними конкурентними перевагами українських машино-
будівників є наявність технологічної бази, яка може бути модерні-
зована до сучасних технологічних укладів, залишковий людський 
капітал, низька вартість робочої сили та дуже вигідне географічне 
розташування. 
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Частина з цих переваг має тенденцію до зникнення – незаба-
ром технологічне відставання українських машинобудівників дося-
гне таких розмірів, що простіше буде порізати завод на металобрухт 
і побудувати новий, ніж модернізувати старий. Також близька до 
критичної ситуація з людським капіталом – велика частка кваліфі-
кованих працівників має передпенсійний вік, а навчання нових тех-
нічних кадрів не здійснюється на належному рівні. 

Проте розташування України між Європою та Азією, а також 
істотно нижча зарплата, навіть ніж в азіатських країнах, є дуже при-
вабливими для інвесторів, які принесуть не лише гроші, але і техно-
логії. Головною перешкодою для їх приходу виступає не тільки та 
не стільки російсько-український військовий конфлікт, і навіть не 
корупція сама по собі, а повна деградація судової системи. При  
повністю корумпованих судах будь-яке підприємство може бути  
відібране рейдерами, а рівень корупції не буде приведений до при-
йнятної для інвесторів величини навіть при успішній роботі право-
охоронців. Доки в Україні не буде захисту прав власності, шансів 
на розвиток машинобудування за допомогою інвестицій із розвине-
них країн немає. 

Проблемою також є втрата цінності технологічних напрацю-
вань у космічній галузі – активна розробка відразу кількома при- 
ватними інвесторами багаторазових і суборбітальних космічних но-
сіїв вже почала приносити свої плоди (SpaceX, Orbital Sciences і ще 
десятки інших). Зараз українські ракети є одними з кращих у світі. 
Так, власник SpaceX Ілон Маск назвав ракету-носій Зеніт кращою у 
світі, якщо не враховувати багаторазову Falcon його розробки, яка є 
вже ракетою нового покоління. Але після масового переходу на но-
вий рівень технологічного укладу космічний спадок СРСР нікому 
не буде потрібен.  

Гарні перспективи має військово-промисловий комплекс. Не-
зважаючи на відсталість української військової техніки від передо-
вих зразків, у світі ще достатньо країн, які потребують підтримки 
обороноздатності, але не можуть дозволити собі сучасне та дороге 
озброєння західних розробників. Тому український ВПК, який  
завдяки військовому конфлікту та державному замовленню отри-
мав прилив інвестицій, зможе також працювати на зарубіжжя,  
ставши провідною експортною галуззю. Одержання коштів, у свою 
чергу, уможливить модернізацію. 
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2. Аналіз галузей Придніпровського економічного  
 району з позиції структурно-технологічної  
 модернізації 

 
2.1. Дніпропетровська область 
Провідною областю у Придніпровському економічному рай-

оні є Дніпропетровська, яка забезпечує найбільшу частку промис-
лової продукції не лише в економічному районі, але і в Україні за-
галом. Майже 11% усього обсягу реалізованої продукції, товарів та 
послуг забезпечується Дніпропетровською областю. Вона є типо-
вим промисловим регіоном, у якому частка промислової продукції 
в загальному обсязі реалізації продукції, товарів та послуг у 2016 р. 
склала 52,1% (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Показники господарської діяльності Дніпропетровської області  
за видами економічної діяльності в 2016 р. 

Вид економічної  
діяльності 

Обсяг реалі-
зованої про-
дукції (това-
рів, послуг) 

Кількість 
підприємств

Кількість за-
йнятих  

працівників 

Фінансові 
результати

млрд 
грн % тис.

од. % тис.
чол. % млрд грн 

1 2 3 4 5 6 7 8
Усього 669,1 100,0 25,6 100,0 585,6 100,0 -128,39
Сільське, лісове та рибне 
господарство 23,8 3,6 3,9 15,3 36,6 6,3 4,86 
Промисловість 348,5 52,1 3,2 12,4 297,2 50,8 11,25
Будівництво 10,9 1,6 1,9 7,3 22,1 3,8 -0,03
Оптова та роздрібна тор-
гівля; ремонт автотранс-
портних засобів і мото- 
циклів 238,0 35,6 8,2 31,9 114,2 19,5 -6,52 
Транспорт, складське гос-
подарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 17,2 2,6 1,1 4,2 32,4 5,5 -0,14 
Тимчасове розміщування 
й організація харчування 1,1 0,2 0,4 1,4 4,5 0,8 -0,03 
Інформація та телекому-
нікації 2,1 0,3 0,8 3,0 5,8 1,0 0,09 
Фінансова та страхова ді-
яльність 3,5 0,5 0,2 0,9 2,2 0,4 -136,77 
Операції з нерухомим 
майном 7,6 1,1 2,5 9,7 12,7 2,2 -3,62 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 5,2 0,8 1,7 6,7 20,6 3,5 1,57 
Діяльність у сфері адміні-
стративного та допоміж-
ного обслуговування 9,3 1,4 1,0 4,0 26,0 4,4 -0,13 
Освіта 0,1 0,0 0,1 0,5 1,1 0,2 0,01
Охорона здоров’я та на-
дання соціальної допо-
моги  0,8 0,1 0,3 1,2 5,5 0,9 -0,07 
Мистецтво, спорт, роз-
ваги та відпочинок  0,5 0,1 0,1 0,4 2,9 0,5 1,12 
Надання інших видів по-
слуг 0,4 0,1 0,2 1,0 1,7 0,3 0,02 

 
Друге місце у Дніпропетровській області посідає галузь опто-

вої та роздрібної торгівлі, на яку припадає 35,6%. Усі інші види ді-
яльності суттєво відстають за обсягами реалізації. Так, на третьому 
місці – сільське господарство, частка якого складає 3,6%, на чет- 
вертому – транспорт, складське господарство, поштова та кур’єр-
ська діяльність (2,6%). Інші галузі мають частку 1% та менше. Це 
свідчить про суттєві перекоси у збалансованому розвитку області, 
адже ефективна промисловість, як правило, потребує також більш 
суттєвого розвитку транспорту, будівництва та фінансової діяльно-
сті. У цілому фінансові результати роботи підприємств Дніпропет-
ровської області є від’ємними, причому майже вся сума збитків 
створена фінансовою та страховою діяльністю. Також від’ємними є 
фінансові результати торгівлі, будівництва та транспорту, що вка-
зує на руйнівні процеси в економічній системі. У той же час фінан-
сові результати промисловості Дніпропетровської області в 2016 р. 
були  додатними та склали 11 млрд грн.  

Найбільш ефективними у відносному вимірі у Дніпропетров-
ській області в 2016 р. були сільськогосподарські підприємства, 
87,7% яких є прибутковими, причому цей вид економічної діяльно-
сті в абсолютному вимірі посідає друге місце за фінансовими ре-
зультатами, які склали 4,86 млрд грн (табл. 2). За обсягами реаліза-
ції в розрахунку на одного зайнятого та на одне підприємство цей 
вид діяльності не є лідером, тобто ці підприємства не є інноваційно 
ефективними і такими, що створюють значну додану вартість за ра-
хунок високої продуктивності праці. 

Показник обсягу реалізації на одне підприємство дозволяє 
оцінити середній масштаб підприємств за кожним видом економіч- 
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ної діяльності  з точки зору його товарообігу, що становить базис 
для оцінки потрібної інфраструктури. У свою чергу, обсяг реалізації 
на одного зайнятого дає підстави для аналізу продуктивності праці 
кожного виду діяльності. За обома цими показниками промисло-
вість Дніпропетровської області належить до основних видів діяль-
ності регіону.  

 
Таблиця 2 

Відносні показники господарської діяльності  
Дніпропетровської області в 2016 р. 

Вид економічної діяльності 

Обсяг реа-
лізації на 1 
підприємс-

тво 

Обсяг реалі-
зації на 1 
зайнятого 

Частка 
прибутко-
вих підпри-

ємств 
млн грн млн грн %

Усього 26,2 1,14 73,4
Сільське, лісове та рибне госпо-
дарство 6,1 0,65 87,7 
Промисловість 109,6 1,17 72,3
Будівництво 5,9 0,49 72,9
Оптова та роздрібна торгівля; ре-
монт автотранспортних засобів 
і мотоциклів 29,2 2,08 74,9 
Транспорт, складське господарс-
тво, поштова та кур’єрська діяль-
ність 15,9 0,53 71,3 
Тимчасове розміщування й орга-
нізація харчування 3,1 0,25 67,4 
Інформація та телекомунікації 2,8 0,37 70,2
Фінансова та страхова діяльність 14,4 1,55 72,1
Операції з нерухомим майном 3,1 0,60 58,1
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 3,0 0,25 67,4 
Діяльність у сфері адміністратив-
ного та допоміжного обслугову-
вання 9,0 0,36 68,9 
Освіта 0,7 0,09 67,7
Охорона здоров’я та надання соці-
альної допомоги  2,8 0,15 67,3
Мистецтво, спорт, розваги та від-
починок  4,6 0,18 57,8 
Надання інших видів послуг 1,6 0,23 66,9

 
Важливість промисловості Дніпропетровської області обумов-

лена не лише тим, що обсяг реалізації промислової продукції сягає 
більше половини від усього обсягу реалізації товарів та послуг в об- 
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ласті, але й тим, що частка Дніпропетровської області в промисло-
вості всієї України за результатами 2016 р. досягла 19,4% (табл. 3). 
Значною мірою це обумовлено військовими діями на території Дон-
басу, внаслідок чого значна частка потреб, яка раніше задовольня-
лася східними підприємствами, зараз задовольняється саме в цьому 
регіоні. 

 

Таблиця 3 
Обсяг реалізації промислової продукції  
у Дніпропетровській області в 2016 р. 

Вид діяльності 

Обсяг реалізова-
ної промислової 
продукції (товарів, 
послуг), млрд грн

Частка виду дія-
льності в обсязі 
промислової 
продукції, % 

Частка Дніпро-
петровської обла-
сті в загальноук-
раїнському обсязі,

% 
Промисловість 342,8 100,0 19,4
Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 79,8 23,3 34,7 
Переробна промисло-
вість, у т.ч. 202,6 59,1 17,8 
виробництво харчових 
продуктів, напоїв і тю-
тюнових виробів 30,1 8,8 7,9 
металургійне виробни-
цтво, виробництво гото-
вих металевих виробів, 
крім машин і устатку-
вання 116,3 33,9 38,4 
машинобудування 10,3 3,0 6,7
виробництво хімічних 
речовин і хімічної про- 
дукції 13,9 4,1 24,7 
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, 
іншої неметалевої міне-
ральної продукції 15,2 4,4 16,8 
Постачання електроенер-
гії, газу, пари та кондиці-
йованого повітря 54,7 15,9 14,4 
Водопостачання; каналі-
зація, поводження з від-
ходами 5,8 1,7 30,2 

 
Головним видом промисловості Дніпропетровської області є 

переробна, якій належить 59,1% від обсягу реалізації промислової 
продукції, в той час як добувна промисловість становить  23,3%, по- 
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стачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 
15,9, водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 1,7%. 

У свою чергу, головним видом переробної промисловості є 
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виро-
бів, крім машин і устаткування. Металургія забезпечує 33,9% реалі-
зації промислової продукції Дніпропетровської області. Причому 
металургійне виробництво Дніпропетровської області становить 
38,4% усього металургійного виробництва України, яке є однією з 
головних галузей для країни, адже забезпечує суттєву частку ва- 
лютних надходжень.  

Важливими є такі галузі, як виробництво хімічних речовин  
і хімічної продукції та виробництво гумових і пластмасових виро-
бів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Незважаючи на те що 
в межах Дніпропетровської області ці галузі промисловості не є до-
мінуючими, але в масштабах України вони забезпечують 24,7 та 
16,8% продукції відповідно. 

Перспективною галуззю промисловості Дніпропетровської 
області виступає виробництво харчових продуктів. Обсяг реалізації 
продукції становить 8,8% в загальному обсязі промисловості та 
7,9% в загальноукраїнському виробництві харчових продуктів. При 
цьому обсяг реалізації готової харчової продукції навіть більше, ніж 
обсяг реалізації продукції сільського господарства області, – 30,1 та 
23,8 млрд грн відповідно.  

Таким чином, найбільш розвинутими промисловими галу-
зями Дніпропетровської області є добувна, металургійна, харчова, 
машинобудівна й енергетична. При цьому такі важливі для збалан-
сованого розвитку промисловості галузі, як будівна, фінансова та 
транспортна, розвинуті недостатньою мірою. 

 
2.2. Запорізька область 
Запорізька область забезпечує 3,5% від усього обсягу реалізо-

ваної продукції, товарів та послуг в Україні та 8,7% промислової 
продукції. Як і Дніпропетровська, Запорізька область є переважно 
промисловою, причому частка промисловості в цьому регіоні ще  
більша, ніж у Дніпропетровській, і становить 64,7% (табл. 4). Частка 
сільського, лісового та рибного господарства також більша, ніж  
у Дніпропетровській, і становить 6,9% проти 3,6%. У той же час  
частка торгівлі менша майже на третину. Усі інші галузі не є по- 
мітними порівняно з трійкою лідерів – промисловістю, торгівлею та 
сільським господарством. Як і в Дніпропетровській області, спосте-
рігається відставання галузей, що  забезпечують матеріальне ви- 
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робництво, – будівництва, транспорту, складського господарства, 
поштової та кур’єрської діяльності, фінансової та страхової діяль-
ності, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслу-
говування, інформаційних і телекомунікаційних послуг. 

 
Таблиця 4 

Показники господарської діяльності Запорізької області  
за видами економічної діяльності в 2016 р. 

Вид  
економічної  
діяльності 

Обсяг реалізованої 
продукції (товарів, 

послуг)

Кількість 
підпри-
ємств

Кількість 
зайнятих  

працівників

Фінан-
сові ре-
зультати

млрд грн % тис. 
од. % тис.

чол. % млрд грн

Усього 218,4 100,0 13,5 100,0 258,4 100,0 13,80
Сільське, лісове та рибне 
господарство 15,0 6,9 2,6 19,6 27,4 10,6 4,55 
Промисловість 141,4 64,7 1,8 13,6 147,6 57,1 9,34
Будівництво 2,8 1,3 0,9 7,0 7,2 2,8 0,07
Оптова та роздрібна тор-
гівля; ремонт автотранс-
портних засобів і мото-
циклів 48,7 22,3 3,7 27,5 26,1 10,1 -0,12 
Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 3,5 1,6 0,5 3,5 11,6 4,5 0,35 
Тимчасове розміщування 
й організація харчування 0,6 0,3 0,3 2,5 4,1 1,6 -0,07 
Інформація та телекому-
нікації 0,7 0,3 0,4 2,9 2,7 1,1 0,01 
Фінансова та страхова ді-
яльність 1,3 0,6 0,1 0,7 2,8 1,1 0,06 
Операції з нерухомим 
майном 1,4 0,6 1,4 10,1 6,0 2,3 -0,10 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 1,6 0,7 0,8 6,1 8,5 3,3 -0,35 
діяльність у сфері адміні-
стративного та допоміж-
ного обслуговування 0,7 0,3 0,4 3,1 8,1 3,2 0,05 
Освіта 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 0,2 0,00
Охорона здоров’я та на-
дання соціальної допо-
моги  0,5 0,2 0,2 1,4 4,0 1,5 0,01 
Мистецтво, спорт, роз-
ваги та відпочинок  0,0 0,0 0,1 0,4 0,6 0,2 0,00 
Надання інших видів по-
слуг 0,1 0,1 0,1 1,1 1,0 0,4 0,01 
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Фінансові результати підприємств Запорізької області є до- 
датними, причому найбільш фінансово ефективними за абсолют-
ним значенням фінансового результату є промисловість та сільське 
господарство. За відносними показниками найбільш ефективні  
сільськогосподарські підприємства, 87,7% яких є прибутковими 
(табл. 5).  

 
Таблиця 5 

Відносні показники господарської діяльності  
Запорізької області в 2016 р. 

Вид економічної діяльності 

Обсяг реа-
лізації на  

1 підприєм-
ство 

Обсяг реалі-
зації на  

1 зайнятого 

Частка при-
буткових 
підпри-
ємств 

млн грн млн грн %
Усього 16,2 0,85 73,4
Сільське, лісове та рибне госпо-
дарство 5,7 0,55 87,7 
Промисловість 77,4 0,96 72,3
Будівництво 2,9 0,38 72,9
Оптова та роздрібна торгівля; ре-
монт автотранспортних засобів  
і мотоциклів 13,1 1,86 74,9 
Транспорт, складське господар-
ство, поштова та кур’єрська дія-
льність 7,5 0,30 71,3 
Тимчасове розміщування й орга-
нізація харчування 1,9 0,16 67,4 
Інформація та телекомунікації 1,9 0,27 70,2
Фінансова та страхова діяльність 13,7 0,46 72,1
Операції з нерухомим майном 1,0 0,24 58,1
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 1,9 0,18 67,4 
Діяльність у сфері адміністратив-
ного та допоміжного обслугову-
вання 1,7 0,09 68,9 
Освіта 0,7 0,07 67,7
Охорона здоров’я та надання со-
ціальної допомоги  2,8 0,14 67,3
Мистецтво, спорт, розваги та від-
починок  0,7 0,07 57,8 
Надання інших видів послуг 0,9 0,12 66,9

 
Традиційно лідером за обсягами реалізації на одного зайня-

того є галузь «оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорт-
них засобів і мотоциклів». Також високі показники у промисловості 
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та сільського господарства. Інші галузі мають невеликі обсяги реа-
лізації на одного зайнятого та порівняно невеликі на одне підпри-
ємство (окрім фінансової та страхової діяльності). Це свідчить про 
менший ступінь концентрації потужностей у них.  

Головним напрямом промисловості в Запорізькій області є 
переробна промисловість, яка за обсягом реалізації промислової 
продукції сягає 71,7% (табл. 6). 

 
Таблиця 6 

Обсяг реалізації промислової продукції  
в Запорізькій області в 2016 р. 

Вид діяльності 

Обсяг реалізова-
ної промислової 
продукції (товарів, 

послуг),  
млрд грн 

Частка виду 
діяльності в 

обсязі промис-
лової продук-

ції, % 

Частка Запорі-
зької області в 
загальноукраїн-
ському обсязі, 

% 
Промисловість 152,9 100,0 8,7
Добувна та переробна про-
мисловість 112,9 73,8 8,3 
Добувна промисловість 
і розроблення кар'єрів 3,2 2,1 1,4 
Переробна промисловість 109,7 71,7 9,6
Виробництво харчових про-
дуктів, напоїв і тютюнових 
виробів 21,2 13,9 5,6 
Металургійне виробництво, 
виробництво готових мета-
левих виробів, крім машин 
і устаткування 51,8 33,9 17,1 
Машинобудування, крім ре-
монту та монтажу машин  
і устаткування 18,2 11,9 15,6 
Виробництво коксу та про-
дуктів нафтопереробки 5,2 3,4 8,8 
Виробництво гумових 
і пластмасових виробів, ін-
шої неметалевої мінеральної 
продукції 4,1 2,7 4,5 
Виробництво меблів, іншої 
продукції; ремонт і монтаж 
машин і устаткування 5,7 3,7 19,4 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційова-
ного повітря 39,1 25,6 10,3 
Водопостачання; каналіза-
ція, поводження з відходами 0,9 0,6 4,9 
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Найбільш розвинутою промисловою галуззю в Запорізькій 
області є металургійне виробництво, обсяг реалізації якого в 2016 р. 
становив 33,9% від усієї реалізації промислової продукції Запорізь-
кої області та 17,1% реалізації промислової продукції в Україні. 
Очікувано, враховуючи наявність в області ДніпроГЕС, Запорізької 
АЕС та найбільш потужної в Україні Запорізької ТЕС, друге місце 
за обсягом реалізації посідає галузь «постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря», яка має частку 25,6%. На 
третьому місці за обсягом реалізації промислової продукції – хар-
чова галузь, яка має частку 13,9%, причому, як і для Дніпропетров-
ської області, обсяг реалізації харчової галузі більше, ніж обсяг ре-
алізації сільськогосподарської продукції (21,2 млрд грн проти  
15,0 млрд грн). Важливим як на рівні області, так і на загальноукра-
їнському рівні є машинобудування, частка якого становить 11,9 та 
15,6% відповідно. 

На особливу увагу заслуговують такі галузі, як виробництво 
меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування та 
виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, важливість яких 
для України в цілому більше, ніж для області. Частка галузі «ви- 
робництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устат-
кування» у промисловій продукції Запорізької області у 2016 р. ста-
новила 3,7%, а в обсязі реалізації промислової продукції України в 
цілому у п’ять разів більше – 19,4%. Аналогічна ситуація  і з галу-
ззю «виробництво коксу та продуктів нафтопереробки»: її частка в 
Запорізькій області становить 3,4%, а в Україні – 8,8%. 

Таким чином, Запорізька область відрізняється домінуванням 
переробної промисловості, головною з яких є промисловість низь-
кого ступеня переробки – металургія, але є і більш розвинуті галузі: 
машинобудування та харчова промисловість. Галузі новітніх техно-
логічних укладів, таких як електроніка або відновлювана енерге-
тика, розвинуті недостатньою мірою, так само, як і забезпечуючі га-
лузі – інформаційні та телекомунікаційні технології, будівництво, 
транспорт. 

 
2.3. Кіровоградська область 
Кіровоградська область є найменшою серед трьох областей 

Придніпровського економічного району, причому її частка в зага-
льноукраїнському обсязі реалізації продукції, товарів і послуг ста-
новить лише 1,2% за результатами 2016 р. (табл. 7). 
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Таблиця 7 
Показники господарської діяльності Кіровоградської  
області за видами економічної діяльності в 2016 р. 

Вид  
економічної  
діяльності 

Обсяг реалізова-
ної продукції  

(товарів, послуг) 

Кількість 
підприємств

Кількість  
зайнятих  

працівників 

Фінансові 
результати

млрд грн % тис.
од. % тис.

чол. % млрд грн 

Усього 74,8 100,0 7,2 100,0 92,9 100,0 6,98
Сільське, лісове та 
рибне господарство 20,7 27,6 3,1 43,2 30,3 32,6 6,54 
Промисловість 23,1 30,9 0,8 11,0 33,6 36,2 0,07
Будівництво 1,0 1,4 0,4 5,2 2,5 2,7 0,04
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт ав-
тотранспортних за-
собів і мотоциклів 25,5 34,1 1,4 19,6 11,1 11,9 0,34 
Транспорт, склад-
ське господарство, 
поштова та кур’єр-
ська діяльність 3,1 4,2 0,2 3,0 5,7 6,2 0,01 
Тимчасове розмі-
щування й організа-
ція харчування 0,0 0,1 0,1 1,1 0,5 0,5 0,00 
Інформація та теле-
комунікації 0,2 0,2 0,1 2,0 1,3 1,4 0,00 
Фінансова та стра-
хова діяльність 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 0,00 
Операції з нерухо-
мим майном 0,6 0,7 0,5 6,6 2,6 2,8 -0,01 
Професійна, на- 
укова та технічна 
діяльність 0,2 0,2 0,2 3,3 1,4 1,5 -0,01 
Діяльність у сфері 
адміністративного 
та допоміжного об-
слуговування 0,3 0,4 0,2 3,0 2,6 2,8 0,01 
Освіта 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,01
Охорона здоров’я 
та надання соціаль-
ної допомоги  0,1 0,1 0,0 0,5 0,4 0,5 -0,01 
Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочи-
нок  0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 -0,01 
Надання інших ви-
дів послуг 0,0 0,0 0,1 0,8 0,4 0,4 0,00 
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На відміну від Дніпропетровської та Запорізької областей, Кі-
ровоградська на є регіоном із домінуючою промисловістю. Цей вид 
економічної діяльності за обсягом реалізації посідає друге місце 
(30,9%) після оптової та роздрібної торгівлі (34,1%) та лише на де-
кілька відсотків випереджає сільське господарство (27,6%). Ці три 
галузі є головними видами діяльності в Кіровоградській області. Та-
кож примітною є галузь «транспорт, складське господарство,  
поштова та кур’єрська діяльність», частка якої досягає 4,2%. Внесок 
усіх інших галузей малопомітний. 

Фінансові результати майже всіх галузей є додатними та бли-
зькими до нуля (табл. 8), за виключенням сільського, лісового та 
рибного господарства, яке забезпечило 94% усього фінансового ре-
зультату підприємств Кіровоградської області (6,54 з 6,98 млрд 
грн). Також майже всі сільськогосподарські підприємства області є 
прибутковими (92,6%). Серед інших ефективних за фінансовими 
результатами галузей слід відзначити такі як оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (81,2% під-
приємств є прибутковими); тимчасове розміщування й організація 
харчування (81,1%); професійна, наукова та технічна діяльність» 
(78,7%); охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (77,8%). 

 
Таблиця 8 

Відносні показники господарської діяльності  
Кіровоградської області в 2016 р. 

Вид діяльності 

Обсяг реалізації 
на 1 під- 
приємство 

Обсяг реалі-
зації на  

1 зайнятого 

Частка прибу-
ткових під-
приємств 

млн грн млн грн %
1 2 3 4

Усього 10,4 0,80 83,5
Сільське, лісове та рибне госпо-
дарство 6,6 0,68 92,6 
Промисловість 29,2 0,69 75,7
Будівництво 2,7 0,41 75,8
Оптова та роздрібна торгівля; ре-
монт автотранспортних засобів  
і мотоциклів 18,1 2,31 81,2 
Транспорт, складське господар-
ство, поштова та кур’єрська діяль-
ність 14,2 0,54 75,2 
Тимчасове розміщування й орга-
нізація харчування 0,6 0,09 81,1 
Інформація та телекомунікації 1,2 0,13 74,1
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Закінчення табл. 8 
1 2 3 4

Фінансова та страхова діяльність 0,6 0,15 64,3
операції з нерухомим майном 1,2 0,21 65,0
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 0,7 0,11 78,7 
Діяльність у сфері адміністратив-
ного та допоміжного обслугову-
вання 1,3 0,10 74,5 
Освіта 0,5 0,11 68,4
Охорона здоров’я та надання соці-
альної допомоги  2,2 0,19 77,8 
Мистецтво, спорт, розваги та від-
починок  1,7 0,08 58,3 
Надання інших видів послуг 0,6 0,08 74,1

 
Одним із лідерів за показниками обсягу реалізації на одне під-

приємство та на одного працюючого є галузь «оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів», що свід-
чить про концентрацію ресурсів цієї галузі у відносно невеликій кі-
лькості великих підприємств. Аналогічна ситуація і з галуззю «тра-
нспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність», 
у якій в середньому кожне підприємство реалізує продукції на  
14,2 млн грн. 

Як і для інших областей Придніпровського економічного рай-
ону, головним видом промисловості для Кіровоградської області є 
переробна (73,7%), на другому місці – постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря (20,6%) (табл. 9). 

 
Таблиця 9 

Обсяг реалізації промислової продукції  
в Кіровоградської області в 2016 р. 

Вид діяльності 

Обсяг реалізова-
ної промислової 
продукції (това-
рів, послуг),  
млрд грн

Частка виду дія-
льності в обсязі 
промислової 
продукції, % 

Частка Кірово-
градської області 
в загальноукраїн-
ському обсязі, %

1 2 3 4
Промисловість 25,2 100,0 1,4
Добувна та переробна 
промисловість 19,7 78,2 1,4 
Добувна промисловість 
і розроблення кар'єрів 1,1 4,5 0,5 
Переробна промисло-
вість 18,5 73,7 1,6 
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Закінчення табл. 9 
1 2 3 4

Виробництво харчових 
продуктів, напоїв і тютю-
нових виробів 10,0 39,9 2,6 
Металургійне виробниц-
тво, виробництво готових 
металевих виробів, крім 
машин і устаткування 2,7 10,6 0,9 
Машинобудування, крім 
ремонту та монтажу ма-
шин і устаткування 2,8 11,1 2,4
Виготовлення виробів з 
деревини, паперу та полі-
графічна діяльність 0,5 2,1 0,9 
Виробництво гумових 
і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої міне-
ральної продукції 0,8 3,2 0,9 
Виробництво меблів, ін-
шої продукції; ремонт  
і монтаж машин і устат-
кування 0,8 3,2 2,7 
Постачання електроенер-
гії, газу, пари та кондиці-
йованого повітря 5,2 20,6 1,4 
Водопостачання; каналі-
зація, поводження з від-
ходами 0,3 1,2 1,6 

 
Однак слід відзначити, що ні промисловість Кіровоградської 

області в цілому, ні окремі її галузі не мають суттєвого впливу на 
українську промисловість загалом, жодна галузь не має частки  
більшої, ніж 3%.  

Головною промисловою галуззю Кіровоградської області є 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 
39,9% від усієї реалізованої промислової продукції області, або 
2,6% від продукції харчової промисловості України. Інші галузі пе-
реробної промисловості суттєво відстають. Так, галузь «машинобу-
дування, крім ремонту та монтажу машин і устаткування» реалізу-
вала в 2016 р. 11,1% від промислової продукції області, а «мета- 
лургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування» – 10,6%.  

Також значний обсяг реалізації (20,6% від усієї промислової 
продукції області, або 1,4% від продукції цієї галузі в цілому по Ук- 
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раїні) має галузь «постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-
йованого повітря», у першу чергу, за рахунок Кременчуцької ГЕС. 

Таким чином, Кіровоградська область відрізняється від двох 
інших областей Придніпровського економічного району тим, що є 
набагато менш індустріалізованою, причому головною галуззю 
промисловості виступає харчова, а не важка промисловість.  

 
3. Висновки щодо перспектив галузей Придніпровського 

 економічного району в умовах структурно-технологіч- 
 ної  модернізації 

 
Наразі рівень наукоємності продукції областей Придніпров-

ського економічного регіону є незадовільним, причому галузі з ви-
сокою наукоємністю мають навіть меншу частку, ніж у середньому 
по Україні (табл. 10). 

 

Таблиця 10 
Рівень наукоємності продукції областей  

Придніпровського регіону, % 
Рівень наукоємно-

сті продукції Україна 
Області

Дніпропетровська Запорізька Кіровоградська
Високий 1,6 0,1 0,9 0,4
Середньо-високий  10,1 6,3 16,9 11,0
Середньо-низький 35,2 70,6 45,4 20,2
Низький 53,1 23,0 36,8 68,4

 
Найбільш розвинутою галуззю Придніпровського економіч-

ного району є металургія. Однак слід зауважити, що вона не є перс-
пективним напрямом промислового розвитку. По-перше, це галузь 
із низьким ступенем переробки, а отже, вона дає невелику додану 
вартість. По-друге, хоча ця галузь і забезпечує значну частку валю-
тних доходів країни, чорна металургія може надовго (або навіть на-
завжди) втратити статус лідера українського експорту внаслідок 
процесів, які відбуваються на світових ринках. Тому власникам цих 
підприємств потрібно розглядати можливості стимулювання роз- 
витку внутрішніх галузей – споживачів металу, передусім, машино-
будування і будівництва. Тим більше, що в їх власності зосереджена 
велика частина профільних економічних активів. У цілому ж мета-
лургія є неперспективною галуззю і з точки зору структурно-техно-
логічної  модернізації.  

Усі розглянуті області відрізняються наявністю сільського  
господарства, яке за фінансовими результатами та відсотком при- 
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буткових підприємств є найбільш ефективним видом економічної 
діяльності. Останніми роками сільське господарство вийшло в лі-
дери в Україні як за обсягом експорту, так і в цілому за ефективніс-
тю бізнесу. Сільськогосподарські підприємства перебувають у 
більш вигідному становищі завдяки меншому падінню цін і попиту. 
Навіть у періоди найжорсткіших економічних криз кількість людей 
на планеті зростає і харчуватись вони не припиняють, тому сільське 
господарство зможе стати рушійною силою економіки на початко-
вому етапі виходу з кризи за умови її (галузі) відповідного розвитку. 
З урахуванням зниження світових цін і наднизької вартості робочої 
сили в Україні найбільш перспективним шляхом для сільськогоспо-
дарських виробників є розширення виробничо-технологічних лан-
цюжків і збільшення обсягів переробки сировини в готову харчову 
продукцію. Це дозволить їм отримати більшу додану вартість при 
продажі готової продукції, а не сировини. Завдяки адаптації вироб-
ництва до європейських вимог для них відкриються ринки азіат- 
ських та африканських країн, на які раніше українські виробники не 
звертали уваги. 

Однак при плануванні розвитку сільського господарства слід 
ураховувати, що це ніяк не може бути стратегічною метою для Ук-
раїни, адже воно є безперспективним напрямом у сучасному світі. 
Отримання доходів від сільського господарства має бути лише пер-
шим кроком для подальшого розвитку інноваційної промисловості. 
Розвиток сільського господарства та переробки харчової сировини 
в готову продукцію має стати стимулом для розвитку суміжних га-
лузей, більш технологічних. Це дозволить завантажити машинобу-
дування замовленнями на розробку та виробництво продукції для 
харчової галузі. Також експорт готових харчових продуктів приведе 
до зростання попиту на транспортні послуги, а отже, до розвитку 
відповідної інфраструктури, виробництва та ремонту транспортних 
засобів, залізниць, портової інфраструктури тощо. Тобто очікується 
суттєвий мультиплікативний ефект.  

Транзитне розташування України відкриває ряд можливос-
тей. Транспортні послуги вже зараз приносять більш ніж половину 
виручки від експорту послуг. Якщо ж Україна побудує транспортну 
інфраструктуру необхідного рівня, то забезпечить розвиток 
пов’язаних галузей.  

Перспективним є проект «Нового шовкового шляху» з Азії до 
Європи, який активно просувається вже декілька років Китаєм, при- 
чому одна з його гілок планується через Україну. Традиційно осно-
вними торговими шляхами з Китаю до Європи є довгий морський 
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шлях або коротший залізничний шлях через РФ. Ураховуючи тор-
гові війни, які починає РФ, і в цілому сумнівне майбутнє 1/9 час-
тини суші, Китай зацікавлений в альтернативних, швидших і менш 
бюрократизованих транспортних магістралях. Одна з основних 
причин слабкої привабливості для іноземних туристів (окрім нега-
тивного іміджу України) полягає у відсутності доріг і якісних пере-
візників. 

Розвиток транспортної інфраструктури надасть поштовх ба-
гатьом пов'язаним галузям, передусім будівельній, яка стимулюва-
тиме інші. Цей рецепт багаторазово випробуваний західними краї-
нами при виході з економічних криз, зокрема, при виході з Великої 
депресії. Оскільки Україна має величезну територію та одні з най-
більш слаборозвинених комунікацій, їй є що будувати і для чого бу-
дувати. Так званий план "Prime the pump", прийнятий у США у  
1938 р., суть якого полягала в будівництві житла і доріг, дозволив 
запустити економіку. В Україні бракує як житла (особливо врахо-
вуючи 1,5 млн внутрішніх емігрантів), так і шляхів, тому є всі під- 
стави припустити, що аналогічний план дозволить стимулювати ук-
раїнську економіку та створити довговічну інфраструктуру. Напри-
клад, бетонні автомагістралі, незважаючи на їх високу вартість, мо-
жуть простояти без ремонту десятки років, їх будівництво дасть 
внутрішній попит на продукцію металургії, добувної промисловості 
та машинобудування, а також дозволить забезпечити зайнятість ро-
бочих відсталих галузей (у тому числі гірничодобувної), що закри-
ваються. При цьому не слід забувати, що максимально швидкий 
ефект може бути отриманий від будівництва конфесійних доріг, а 
прихід інвесторів неможливий, якщо вони не будуть упевнені в за-
хисті своїх прав власності. Будівництво житла також потребує спро-
щення дозвільної системи і боротьби з корупцією. Попри те, що  
згідно із законодавством будь-який громадянин може безкоштовно 
отримати декілька ділянок різного призначення, на практиці для їх 
отримання потрібний або хабар, або декілька років судових тяжб 
(без гарантії виграшу справи). Для стимулювання приватного бу- 
дівництва можна використати методи, випробувані в західних краї-
нах, такі як масова роздача забудовникам великих земельних діля-
нок безкоштовно за умови проведення комунікацій, створення ін-
фраструктури і подальшого роздрібного продажу готових будинків 
або підготовлених для індивідуального будівництва ділянок.  

Галузями-локомотивами, завдяки яким може бути здійснений 
запуск структурно-технологічної  модернізації в Україні, є вже роз-
винуті, хоч і низькоінноваційні, галузі:  
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сільське господарство та харчова промисловість, які зараз або 
найближчим часом можуть бути джерелом валютних надходжень; 

будівництво транспортної інфраструктури, потрібної як для 
використання вигідного географічного розташування України, так  
і для розвитку внутрішньої торгівлі;  

будівництво доступного житла, яке дасть поштовх розвитку 
внутрішньої економіки і дозволить знизити відплив з України най-
більш кваліфікованого й економічно активного населення. 

Завдяки розвитку низькоінноваційних галузей стимулювання 
дістане українське машинобудування, яке ще має потенціал, але по-
требує серйозної модернізації для переходу України до неоіндуст-
ріальної епохи. Розвиток машинобудування надасть змогу відно-
вити людський капітал, який зазнав значних втрат останніми ро-
ками. І лише після цього етапу може бути здійснене створення під-
приємств п’ятого та шостого технологічних укладів, які потребують 
стійкого інституційного фундаменту для свого розвитку. Основні 
залежності поступового розвитку галузей від низькотехнологічних 
до високотехнологічних наведено на рисунку. 

 

 
 

Рисунок. Розвиток високотехнологічного машинобудування  
в Україні 
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При цьому слід ураховувати, що ніякі програми із стимулю-
вання окремих галузей, розробка чергової стратегії їх розвитку та 
інші заходи з красивими назвами і мудрими словами абсолютно не 
працюватимуть і не дадуть жодного ефекту, якщо перед економіч-
ними діями не будуть здійснені соціально-політичні. Тому першо-
черговими завданнями є створення судової системи з нуля для за-
безпечення захисту прав власності та примушення до виконання  
контрактів, справжня люстрація правоохоронних органів, реформа 
держслужби для залучення професійних менеджерів із бізнесу, по-
дання прикладу особистої боротьби з корупцією найвищим рівнем 
влади. 

Висновки. Таким чином, розвиток промислових регіонів Ук-
раїни з метою структурно-технологічної  модернізації має здійсню-
ватися поетапно, від менш технологічних галузей до більш техно-
логічних. Розвиток низькотехнологічних галузей на першому етапі 
має запустити розвиток пов’язаних із ними більш технологічних, за-
безпечити нагромадження фінансового та людського капіталу, фор-
мування репутації України як країни, яка має великий потенціал для 
західних інвесторів. 
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ИННОВАЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Современный экономический кризис стал серьезным испыта-

нием для промышленных  предприятий, особенно в странах с пере-
ходной экономикой, к которым относится и Украина. К присущим 
таким государствам хроническому дефициту финансовых ресурсов, 
слабости банковской системы, низкому уровню менеджмента до-
бавляется большая изношенность основных фондов предприятий в 
старопромышленных регионах, а также их высокая энергоемкость 
при существенном удельном весе в экономике страны. 

Кризисные явления особенно остро повлияли на предприятия 
экспортоориентированных отраслей экономики Донецкой области, 
которая обеспечивает более 20% объема реализации экспортной 
продукции Украины [10].  

В реальном секторе экономики Донецкой области наиболее 
уязвимыми, из-за неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка, 
стали энергоемкие предприятия металлургической отрасли, явля- 
ющиеся основой товарного экспорта Украины. В настоящее время 
наметилась тенденция стабилизации объемов производства на 
предприятиях металлургии, которые объединены в едином техно-
логическом процессе производства черных металлов. В Донецкой 
области работают 279 предприятий металлургии, коксохимии, до-
бычи угля и энергетических материалов, электроэнергетики, на ко-
торых занято более 400 тыс. работников. Эти предприятия обеспе-
чивают 78% общего объема производства промышленной продук-
ции, 75% экспорта черных металлов и изделий из них, 53% грузо-
перевозок, более половины общей суммы прибыли области [6]. 

Одной из определяющих проблем в сфере повышения экс-
портного потенциала предприятий остается их низкая конкуренто-
способность. Более того, речь идет не просто о неконкурентоспо-
собности украинских предприятий, а о наличии так называемого си-
стемного разрыва относительно группы ведущих стран ЕС, осно-
ванного, прежде всего, на несовместимости технологий, принципов 
управления, восприимчивости к нововведениям, а также струк-
турно-отраслевой, институциональной и культурной несовмести-
мости. Поэтому внешнеэкономическая стратегия Украины в насто- 
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ящее время ориентируется не только на преодоление отрицатель-
ного сальдо внешней торговли за счет наращивания объемов экс-
порта, но и на переориентацию и поддержку отечественной научной 
составляющей в продукции экспортоориентированных предпри- 
ятий. Это предоставит возможность в целом решить экономические 
и социальные проблемы на основе использования передовых техно-
логий, повысить конкурентоспособность отечественной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках, усилить энергосберегающую и 
экологическую составляющую [10]. 

В процессе написания статьи использованы методы сравне-
ния и обобщения, анализа статистических данных. 

Вопросы энергосбережения и экологии на промышленных 
предприятиях важны не только для стран с переходной экономикой 
в целом, к которым относится Украина, но и не менее значимы для 
приграничных с ней государств. Поэтому вопросы активизации ра-
боты украинских предприятий в сфере энергосбережения, сниже-
ния вредных выбросов, углубленной переработки сырья для безот-
ходности производства и другие актуальные проблемы необходимо 
обсуждать совместно с приграничными странами. Исходя из чет-
кого курса Украины на сближение с ЕС, стремления украинской 
стороны адаптироваться к европейским нормам и стандартам, ЕС 
целесообразно усилить работу с Украиной и на уровне конкретных 
заинтересованных в модернизации предприятий и научно-исследо-
вательских организаций ее старопромышленных регионов. Однако 
следует отметить, что без согласованности действий между ЕС и 
Украиной, создания совместной и взаимоприемлемой программы 
реформирования энергетической отрасли и поэтапного внедрения 
европейских стандартов в энергетике и экологии нельзя ожидать 
быстрого результата в условиях экономического кризиса.  

Одним из дополнительных резервов преодоления кризисных 
явлений на предприятиях в старопромышленном регионе является 
потенциал регионального развития. Региональная организация  
общественной экономической жизни способна привлечь в экономи-
ческий оборот еще незадействованные ресурсы, существенно 
нарастить социальный капитал, использовать территориальный эф-
фект масштаба. Есть все основания утверждать, что существует 
«преимущество регионов», то есть возможности, присущие этой 
форме территориальной организации производства, а регион при-
знается оптимальным форматом для разворачивания социально-хо-
зяйственных процессов. Именно регион и региональные возможно- 
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сти могут выступать дополнительным ресурсом в борьбе с кризис-
ными явлениями. 

В последние годы среди мировых проблем одной из важней-
ших является энергетическая. Для сбалансированного экономиче-
ского развития человечества не хватает 5-6-кратного количества 
энергии по отношению к ныне производимой (см. рисунок). Осо-
бенно это актуально для старопромышленных регионов, экономика 
которых во многом зависит от импорта энергоносителей. К таким 
регионам, кроме Украины, относятся и старопромышленные реги-
оны стран ЕС – Бельгии, Германии, Франции, Польши, Чехии, Сло-
вакии, Румынии. Проблема энергоэффективности для них была и 
остается одной из насущных.  

Для решения проблемы энергообеспечения и энергосбереже-
ния предприятий в старопромышленных регионах [10] следует еще 
раз обратить внимание на вопрос согласованности действий всех за-
интересованных сторон. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Энергоемкость ВВП в Украине и мире,  
т условного топлива / 1000 долл. [1] 

 
Данные топливно-энергетических балансов большинства ин-

дустриальных регионов стран ЕС показывают, что новые и альтер-
нативные источники энергии пока еще не могут составить достой-
ной конкуренции традиционным топливно-энергетическим ресур-
сам (ТЭР). В настоящее время в мире до 70% энергии вырабатыва-
ется из углеводородов: нефти, газа и угля. Однако есть страны (Япо-
ния, Германия, США), которые удовлетворяют свои потребности в 
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ТЭР не за счет увеличения импорта нефти и газа, а за счет исполь-
зования других альтернативных ресурсов. При очень низких объе-
мах запасов нефти, газа и угля они имеют высокие объемы исполь-
зования атомной, гидроэнергии и новых возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) [10]. Сравнение структуры потребления энерго-
ресурсов в Украине с соответствующими структурами энергопо-
требления мира, ЕС и США приведено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Использование основных топливно-энергетических ресурсов  
в Украине и мире 1 

Показатель Мир в целом Украина Страны ЕС США

Природный газ 21,1 39,5 24,5 23

Нефть 33,1 11,8 36,6 38,9

Уголь 27 28 15,7 23,7

Уран 5,8 18 13,5 9,3

ВИЭ 12,8 2,7 9,0 5,1
1 Составлено по источникам [11; 19-21].  
 
Из приведенных в табл. 1 данных можно заключить, что в 

Украине неоправданно высокая доля природного газа в энергетиче-
ском балансе (почти в 2 раза выше, чем в мире и странах ЕС). 
Наряду с этим в Украине неоправданно низкая доля ВИЭ – в 4 раза 
ниже, чем в мире, и в 3 раза ниже, чем в странах ЕС [2].  

Для решения проблем энергообеспечения и энергосбереже-
ния в Украине есть ряд путей, таких как: повышение потенциаль-
ных возможностей разведки, добычи и переработки нефти и газа, 
включая «сланцевый»; диверсификация импорта энергоносителей; 
максимальное использование вторичных энергоресурсов; повыше-
ние эффективности использования альтернативных источников 
энергии путем внедрения инноваций. Наибольшего внимания за-
служивают два последних пути, так как  первый, хоть и перспектив-
ный, но очень затратный, а со вторым нужно быть очень осторож-
ным, поскольку импорт всегда означает зависимость от другого гос-
ударства [10]. 

Необходимость развития возобновляемой энергетики про-
диктована также намерениями Украины интегрироваться в ЕС. Ми-
нимальный показатель для возобновляемой энергетики в общем 
энергобалансе европейских стран и стран-претендентов на вступле- 
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ние в ЕС составляет 12%. Кроме того, Украина также располагает 
богатыми потенциальными возможностями использования альтер-
нативных энергетических ресурсов, таких как солнце, ветер, торф, 
отходы древесины, угольные шламы, биоотходы, биогаз и др. Но 
из-за отсутствия достаточного финансирования уровень использо-
вания альтернативных энергоресурсов в пересчете на 1000 жителей 
в Украине примерно в 100 раз ниже, чем в странах ЕС [10]. 

Одним из эффективных энергосберегающих способов, да- 
ющих возможность  предприятиям экономить органическое топ-
ливо, снижать загрязнение окружающей среды, удовлетворять 
нужды потребителей в технологическом тепле, является примене-
ние теплонасосных технологий производства. Тепловой насос – это 
установка, преобразующая низкопотенциальную возобновляемую 
энергию естественных источников теплоты и/или низкотемператур-
ных ВЭР в энергию более высокого потенциала, пригодную для 
практического использования. В качестве источников низкопотен-
циальной теплоты используются атмосферный воздух или различ-
ные вентиляционные выбросы, вода естественных водоёмов и 
сбросные воды систем охлаждения промышленного оборудования, 
сточные воды систем аэрации, грунт [12]. 

Если в развитых и развивающихся странах счёт работающих 
теплонасосных установок (ТНУ) различного функционального 
направления ведётся на миллионы или сотни тысяч единиц, то в 
Украине работают единичные установки, созданные в основном на 
элементной базе холодильного оборудования, ввозимого из стран 
Западной Европы от специализированных фирм производителей. 
Причинами этого является то, что развитие энергетики в стране осу-
ществлялось путем централизованного теплоснабжения и теплофи-
кации. Кроме того, предприятия уделяют недостаточно внимания 
экономии ТЭР, отсутствует демонстрационный парк работающих 
ТНУ, а также государственная поддержка при разработке, исследо-
ваниях и внедрении данного типа оборудования [4].  

Согласно «Концепции развития топливно-энергетического 
комплекса Украины на 2006-2030 гг.» предусматривается увеличе-
ние объёма производства тепловой энергии за счёт термотрансфор-
маторов, тепловых насосов и аккумуляционных электронагревате-
лей с 1,7 млн Гкал/год в 2005 г. до 180 млн Гкал/год в 2030 г., т.е. 
более чем в 100 раз. Сейчас в Украине создание и внедрение ТНУ 
базируются в основном на энтузиазме исполнителей [3].  

Технико-экономические расчеты показывают, что затраты 
топлива в системах теплоснабжения на базе ТНУ для объектов 
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ЖКХ могут быть уменьшены по сравнению с крупными отопитель-
ными котельными в 1,2-1,8 раза, по сравнению с мелкими котель-
ными и индивидуальными теплогенераторами – в 2-2,6 и по сравне-
нию с электронагревателями – в 3-3,6 раза. Срок окупаемости капи-
таловложений в ТНУ обычно составляет от 2 до 5 лет.  Применение 
ТНУ, кроме того, позволяет снизить выбросы СО2 по сравнению с 
традиционными системами теплоснабжения в 2-5 раз, в зависимо-
сти от вида замещаемого органического топлива [12]. 

Получение энергии из биомассы (древесных и сельскохозяй-
ственных отходов, соломы, навоза, органической части твердых бы-
товых отходов) является одной из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей во многих странах мира. Этому способствуют такие 
ее свойства, как большой энергетический потенциал и возобновля-
емый характер. Согласно оптимистическому прогнозу общий по-
тенциал биомассы, доступный для энергетического использования 
в Украине, составляет 17,6 млн т условного топлива, а вероятный 
прогноз дает 10,6 млн. В обоих случаях основную часть потенциала 
составляют отходы сельского хозяйства (солома, стебли, лузга и 
т.п.). Биомасса (без доли, используемой другими секторами эконо-
мики) может обеспечить 5,3-8,8% общей потребности Украины в 
первичной энергии (с учетом различных оценок энергетического 
потенциала биомассы) [5]. 

Приоритетного развития в Украине требуют технологии пря-
мого сжигания древесины, в первую очередь для производства теп-
лоты и технологического пара. Технологии сжигания соломы также 
являются очень перспективными для Украины. Но их широкое рас-
пространение требует решения ряда вопросов организации сбора, 
прессования тюков, транспортировки и хранения соломы. Крупные 
биогазовые установки также играют важную роль в концепции. Их 
внедрение возможно на свинофермах с поголовьем более 5 тыс., 
фермах крупного рогатого скота (КРС) с поголовьем более 600 го-
лов, птицефабриках и предприятиях пищевой промышленности. 

Развитие биоэнергетических технологий уменьшит зависи-
мость Украины от импортоориентированных энергоносителей, по-
высит ее энергетическую безопасность за счет организации энерго-
снабжения на базе местных возобновляемых ресурсов, создаст зна-
чительное количество новых рабочих мест (преимущественно в 
сельских районах), внесет большой вклад в улучшение экологиче-
ской ситуации [15].  

В Украине образуется ежегодно около 2,6 млрд м3 отходов, в 
их числе твердых бытовых отходов (ТБО) – 30 млн т. Определенный 
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энергетический потенциал для теплоснабжения можно получить 
сжиганием бытовых отходов. Особенностью установки, которая 
сжигает ТБО, являются постоянные затраты сжигаемого топлива, 
так как количество ТБО постоянное на протяжении всего года и 
мало изменяется в зависимости от сезона. Это вызовет необходи-
мость использования установки, которая сжигает ТБО в виде базо-
вого источника тепла, в соединении с пиковой водонагревательной 
котельной или в качестве источника для покрытия потребностей 
технологического теплопотребления. При этом усредненная тепло-
творная способность ТБО в пределах 1000-1200 ккал/кг [6]. 

В странах ЕС, как и в большинстве других стран мира, для 
стимулирования производства ВИЭ применяется 4 основных эконо-
мических механизма: 

1. Рыночные, а часто даже сверхрыночные, завышенные за 
счет дополнительного налога, стоимости традиционных энергоре-
сурсов (природного газа, нефтепродуктов, угля). 

2. Специальные повышенные тарифы на выработку электро-
энергии из возобновляемых источников – так называемые «зеленые 
тарифы». 

3. Субсидирование конечному потребителю от 20 до 40% об-
щей стоимости покупки энергосберегающего оборудования и обо-
рудования для производства энергии из ВИЭ. 

4. Государственные программы по использованию ВИЭ [11]. 
Украина имеет огромный потенциал практически всех видов 

ВИЭ. При желании в ближайшие десятилетия можно решить во-
просы электро- и теплоснабжения страны за счет энергии солнца, 
ветра, биоэнергетических отходов, тепла земли и гидроэнергетиче-
ских ресурсов. 

Что касается особенностей реализации программ энергосбе-
режения на предприятиях Донбасса, то сложившаяся здесь экологи-
ческая ситуация, как и в любом индустриальном регионе, является 
основным ограничивающим фактором, определяющим специфиче-
ское развитие предприятий старопромышленного региона (табл. 2). 
Техногенная нагрузка в Донецком регионе – самая высокая в Укра-
ине, поэтому важнейшими целями решения проблем энергоэффек-
тивности промышленных предприятий являются понижение техно-
генной нагрузки на природную среду и формирование условий для 
самовоссоздания экологических ресурсов. Это будет достигаться 
путем применения экономически обоснованных и технически со-
вершенных ресурсо- и энергосберегающих малоотходных техноло- 
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гий, введения в эксплуатацию высокоэффективных очистных со-
оружений [7]. 

 
Таблица 2 

Приоритеты и факторы реализации промышленной  
стратегии Донецкой области до 2020 года 

Приоритеты Факторы Критерии
Ресурсосбере-
жение 

- новые технологии;
- новая продуктовая спе-
циализация; 
- структурные сдвиги 

- относительное сокраще-
ние ресурсозатрат на про-
изводство; 
- снижение себестоимо-
сти; 
- сокращение доли крити-
ческих ресурсов в балансе 
потребления

Экологизация 
производства 

- внедрение безотход-
ных и ресурсосберега- 
ющих технологий; 
- модернизация и рекон-
струкция производства; 
- переход на мировые 
стандарты качества про-
дукции и технологий; 
- развитие систем эф-
фективного экологичес-
кого контроля 

- увеличение доли про-
грессивных технологий; 
- вывод из эксплуатации 
экологически вредных 
производственных мощно-
стей; 
- сокращение объемов эко-
логически опасных про-
мышленных отходов и вы-
бросов (абсолютное и от-
носительное); 
- рост количества пред-
приятий, работающих по 
мировым системам стан-
дартизации

 
Для предприятий старопромышленного Донецкого региона 

применение инноваций в энергетике предусмотрено, прежде всего, 
в кластерах металлургии и сельского хозяйства [10]. Кроме того, в 
хозяйственном комплексе Украины очень важную роль играет элек-
троэнергетика. Приблизительно половина всего первичного топ-
лива (уголь, нефть, газ, уран), которое добывает или импортирует 
Украина, а также энергия отдельных рек используются для произ-
водства электро- и теплоэнергии. 

Развитие электроэнергетики стимулирует создание новых 
промышленных узлов. Отдельные отрасли промышленности терри-
ториально приближены к источникам дешёвой электроэнергии, 
например, предприятия цветной металлургии.  
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Энергетика Украины базируется на использовании традици-
онных видов (тепловых и гидро-) электростанций с отклонением от 
среднемировой статистики в сторону большего использова-
ния АЭС. Практически все объекты энергетики Украины достались 
ей в наследство от СССР и отработали немалый срок службы [13]. 

На протяжении нескольких последующих лет технологии чи-
стого угля будут продолжать играть важную роль в секторе уголь-
ной генерации, при этом объем инвестиций в эту область будет уве-
личиваться. К технологиям, обладающим долгосрочным потенциа-
лом, относятся снижение уровня СО2 и интегрированная газифика-
ция в комбинированном цикле [14]. 

Правительство Великобритании одобрило план создания в 
стране к 2020 г. ТЭС нового поколения, позволяющих поглощать 
углекислый газ, и пообещало финансировать их строительство. Ве-
ликобритания стремится стать первой страной мира, где появятся 
работающие на угле электростанции, которые будут оснащены си-
стемами поглощения углекислого газа и дальнейшего размещения 
его в подземных хранилищах. В условиях необходимости выполне-
ния своих обязательств по борьбе с последствиями глобального по-
тепления эта идея выглядит очень привлекательной [16].  

На территории существующей ТЭС, работающей на буром 
угле, в г. Нейрат (Германия), завершено строительство двух новых 
блоков с оптимизированным технологическим процессом. Эти 
блоки получили название BoA 2&3. ТЭС, введённая в эксплуата-
цию ещё в 1972 г., вместе с новыми блоками составляет самый круп-
ный комплекс производства электроэнергии из бурого угля в мире. 

Общая мощность всех 7 блоков станции равна 4,400 МВт. 
Блоки, построенные по последнему слову техники, имеют очень не-
большие выбросы в атмосферу вредных веществ (инженерам уда-
лось снизить выбросы по сравнению с аналогичными современ-
ными установками на 31%). Уникальность новых блоков заключа-
ется еще и в том, что все системы, включая освещение, работают в 
полностью автоматическом режиме, не требуя вмешательства чело-
века. Электростанция также получила новый совместный угольный 
склад, улучшила транспортную инфраструктуру, благодаря строи-
тельству новых железнодорожных разгрузочных платформ, а также 
отделение по производству гипса из отходов производства. Строи-
тельство этих блоков обошлось известному немецкому концерну 
RWE в 2,2 млрд евро [17]. 
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Поэтому для Украины, имеющей в своем распоряжении су-
щественные запасы собственного энергоносителя, также будет це-
лесообразно вернуться к технологиям производства электроэнергии 
на ТЭС с помощью угля. 

Однако отечественные ТЭС имеют одни из самых низких тех-
нико-экономических и экологических показателей в Европе, что не 
только приносит большие убытки экономике Украины, в т.ч. сни-
жая конкурентоспособность отечественной продукции, но и создает 
большие проблемы для европейской интеграции Украины, сохране-
ния и наращивания экспорта электроэнергии. 

Чтобы устранить негативные явления в тепловой энергетике 
и обеспечить ее развитие, надо ориентироваться не только на прод-
ление сроков службы оборудования ТЭС путем ремонта и замены 
отдельных узлов паровых турбин и котлоагрегатов и малозатратные 
быстроокупаемые мероприятия, но и на обновление оборудования 
с применением перспективных технологий  [18]. 

Повышения эффективности работы ТЭС можно достичь за 
счет улучшения качества угля и оптимизации схем его поставок на 
ТЭС. Ухудшение качества угля приводит к увеличению расхода 
электроэнергии на собственные нужды на 1,0-3,5%, использованию 
газо-мазутного топлива для подсветки до 30-35 % по теплу, сниже-
нию КПД котлоагрегата на 2-3%, ускорению износа оборудования, 
ухудшению экологии. Следует отметить, что на ТЭС Западной Ев-
ропы при поставках угля с разных шахт не допускается большая 
разбежность по основным характеристикам, а для усреднения ха-
рактеристик устанавливается специальное оборудование по смеши-
ванию угля на складе. 

Также следует обратить внимание на внедрение парогазовых 
установок. Для Украины наибольший интерес представляют паро-
газовые установки с котлами, сжигающими уголь в кипящем слое 
под давлением (технология КСД). Эта технология, внедренная на 
энергоблоках 80-350 МВт в Швеции, Японии и других странах, по-
казала высокую надежность, обеспечила хорошие экономические и 
экологические показатели. Расчетный КПД энергоблоков с котлами 
КСД составляет 42% [8]. 

Выводы. Ключевыми направлениями инновационной поли-
тики старопромышленных регионов являются: 

экономическое стимулирование ресурсо- и энергосбереже-
ния, внедрение экологически чистых и природообновляемых тех-
ники и технологии, расширение применения технологий, в которых 
используются обновляемые ресурсы; 
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усовершенствование рынка экономических работ и услуг, по-
ставка товаров на рынок приборов, средств автоматизации и обору-
дования для охраны окружающей среды; 

последовательный переход на международные стандарты из-
готовления промышленной продукции.  

Основная цель инновационного развития энергетических 
предприятий старопромышленного региона заключается в переори-
ентации производственного потенциала, сферы услуг на создание 
конкурентоспособной продукции путем модернизации имеющихся 
мощностей, нового строительства, реструктуризации хозяйствен-
ного комплекса региона.  

Перечисленные выше направления и стратегические приори-
теты инновационной деятельности старопромышленных регионов 
указаны исходя из понимания этой проблемы  украинскими специ-
алистами. Учитывая непростую экономическую ситуацию как в 
Украине, так и в странах ЕС, наиболее рациональным будет усилить 
работу экспертных групп для определения приоритетных, первосте-
пенных проблем в энергетической сфере, совместного поиска путей 
их решения. Евроинтеграционные  устремления Украины обязы-
вают учитывать точку зрения ЕС, и активизация диалога в этом во-
просе позволит начать реализацию согласованной с ЕС политики 
энергоэффективности, учитывая уже существующий план действий 
сообщества в данном вопросе.  

При более рациональном подходе к проблеме повышения 
энергетической безопасности самого ЕС и приграничных, в первую 
очередь транзитных, государств сообщество может быть уверено в 
эффективности своего плана действий по повышению энергоэф-
фективности. Безусловно, это потребует определенной финансовой 
помощи, в том числе и для Украины, но адресная поддержка, 
направленная в старопромышленные регионы, будет использована 
для решения наиболее острых проблем в сфере энергетики, что поз-
волит повысить энергетическую безопасность сторон [10].    

Таким образом, в проект заключительной декларации предла-
гается включить следующие положения: проводить согласованную 
политику стран со старопромышленными регионами  в  сфере энер-
гетики; разработать программу совместных действий стран со ста-
ропромышленными регионами по улучшению энергетических ба-
лансов и повышению их энергоэффективности; предусмотреть фи-
нансовое обеспечение проектов и программ сотрудничества стран 
со старопромышленными регионами в области энергоэффективно-
сти и обеспечения их энергобезопасности. 
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 
З урахуванням важливості підвищення рівня освіти населення 

як відтворювального чинника розвитку економіки, що дає кумуля-
тивний ефект у майбутніх періодах через збільшення інтелектуаль-
ної складової населення, набуває особливої актуальності вирішення 
проблеми оцінки існуючого стану та посилення конкурентоспро- 
можності освіти країни на шляху до сталого розвитку. Це потребує 
не тільки створення системи моніторингу якості освіти, якої в Ук-
раїні не існує [1], але і методології її стратегування. 

За даними дослідження [2] у 2011 р. в Україні лише 38% на-
селення задоволено освітньою системою і школами. Натомість ана-
логічний відсоток помітно вищий в усіх країнах-сусідах України  
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(від 42% у Росії та 57% у Білорусі до 60% в Угорщині та 66% у 
Польщі), не кажучи вже про розвинуті країни, наприклад, «Велику 
сімку» (від 53% у Японії та 59% у Німеччині до 70-71% у Канаді, 
США, Великобританії, Франції). «Регулювання конкурентоспро- 
можності освітньої системи є досить актуальним питанням для  
кожної країни. На жаль, в українських реаліях аспект підвищення 
конкурентоспроможності вищої освіти є проблемним та нагальним, 
адже якість надання освітніх послуг вищими навчальними закла-
дами національної системи з кожним роком знижується, що справ-
ляє негативний ефект на імідж країни на зовнішньому ринку освіт-
ніх послуг» [3].  

Порівняння значень освітніх індикаторів окремої країни з 
міжнародними значеннями дає змогу ідентифікувати стан освіти, 
виявити проблеми й окреслити стратегічні напрями розвитку. Роз-
робка методології інтегральної оцінки існуючого стану та науко-
вого обґрунтування стратегічних орієнтирів освітніх індикаторів у 
напрямі зближення з європейським простором є актуальним. 

Проблемам функціонування системи вищої освіти присвя-
чено праці Б. Данилишина, С. Єрохіна, М. Згуровського, І. Каленюк, 
Е. Лібанової, С. Юрія та ін. Питання підвищення конкурентоспро-
можності вищої освіти висвітлюють такі науковці, як О. Амоша,  
О. Грішнова, М. Долішній, А. Колот, В. Кремень та ін. 

З урахуванням того, що освітніх індикаторів існує кілька де-
сятків, кожен з яких може збільшуватись або зменшуватись в окремі 
періоди, недостатньо уваги приділяється методології інтегральної 
оцінки, що включає: визначення приналежності індикаторів до сти-
муляторів або дестимуляторів; вибір форми інтегрального індексу; 
вибір методу нормування; наукове обґрунтування динамічних ваго-
вих коефіцієнтів та вектора порогових значень. У жодній із відомих 
праць не визначено динаміки рівня освіти України та не розроблено 
стратегії розвитку. Виключенням із цього можна вважати праці  
О. Гринькевич та О. Левченка, які виконали оцінку конкуренто-
спроможності вищих навчальних закладів за допомогою теорії не-
чітких множин [4] і застосували SWOT-аналіз для виявлення наяв-
них можливостей, загроз, сильних та слабких сторін для національ-
ної системи вищої освіти [3]. 

Мета статті – визначення динаміки інтегрального рівня 
освіти в Україні на прикладі ресурсних індикаторів та наукового об-
ґрунтування стратегічних орієнтирів у контексті сталого розвитку 
на довгострокову перспективу. 
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Рівень освіти в групі індикаторів «фінансові та людські ре- 
сурси, що інвестуються в освіту» є найважливішою характеристи-
кою ресурсного забезпечення освітньої системи та характеризу-
ється такими індикаторами: 

рівень охоплення вищою освітою на 10 тис. населення (S1); 
рівень охоплення середньою освітою на 10 тис. населення 

(S1); 
рівень охоплення дошкільною освітою, % до кількості дітей 

відповідного віку (S); 
рівень державного фінансування освіти, % до випуску (S); 
рівень державного фінансування вищої освіти, % до випуску 

(S); 
рівень державного фінансування середньої освіти, % до випу-

ску (S); 
середні витрати на 1 учня/студента, тис. дол. США за ПКС 

(S); 
рівень капітальних вкладень в освіту, % до загальних видатків 

на освіту (S); 
рівень оплати праці у випуску (S). 
Ідентифікацію та стратегування рівня освіти здійснювати-

мемо за методологією, яка апробована на рівні сталого розвитку 
країни, регіонів та видів економічної діяльності [5-7].  

Для визначення вектора порогових значень застосуємо метод 
t-критерію [8], який використовується як для великих, так і для ма-
лих вибірок. Із застосуванням вказаної вибірки будуємо функцію 
щільності ймовірності з розрахунком статистичних показників: ма-
тематичного очікування, середнього квадратичного відхилення та 
коефіцієнта асиметрії. З усього різноманіття видів функції щільно-
сті ймовірності для всіх індикаторів можна виокремити типи з ха-
рактерним законом розподілу: нормальним, лог-нормальним та екс-
поненціальним. Довірчий коефіцієнт, що враховує залежність рівня 
довіри від розміру вибірки, позначається як σμ /)( −= xt , де x – 
випадкова величина; μ  – середнє значення, σ  – середнє квадрати-
чне відхилення, де t береться із таблиць t – розподілу Стьюдента [9]. 
Отже, вектор порогових значень для характерних типів розподілу 
визначається таким чином: 

 

                                                      
1 S – стимулятор, збільшення якого бажано; D – дестимулятор, зме-

ншення якого бажано. 
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нормальний: 
нижній поріг = ;tμ σ− ⋅   верхній поріг = ;tμ σ+ ⋅   
нижнє оптимальне = ;μ σ−  верхнє оптимальне = ;μ σ+   
лог-нормальний: 
нижній поріг = / ;ast kμ σ− ⋅  верхній поріг = ;tμ σ+ ⋅   
нижнє оптимальне = / ;askμ σ−  верхнє оптимальне = 
/ ;askμ σ−   
експоненціальний: 
нижній поріг = / ;askμ σ−  верхній поріг = ;tμ σ+ ⋅   
нижнє оптимальне = ;μ  верхнє оптимальне = .μ σ+   
Визначення деяких ресурсних індикаторів потребує пояс-

нень. У табл. 1 наведено порівняльні дані щодо рівня видатків на 
освіту різних країн у 1995, 2000 та 2008 рр. відносно ВВП [10]. При 
цьому робиться помилковий висновок, що Україна витрачає на 
освіту навіть дещо більше відносно встановлених світових пропор-
цій [11, с. 10]. 

 

Таблиця 1 
Рівень видатків на освіту в різних країнах 

Країна 
Рівень видатків на освіту

% ВВП* % випуску**

1995 р. 2000 р. 2008 р. 1995 р. 2000 р. 2008 р.
Країни ОЕСР 5,5 5,6 6,1 3,03 3,08 3,36
США 4,7 4,9 5,4 2,59 2,69 2,97
Великобританія 4,3 5,0 5,4 2,37 2,75 2,97
Польща 5,2 5,0 5,1 2,86 2,75 2,81
Росія 2,9 4,1 1,59 2,56
Україна 4,2 6,4 1,78 2,72

 
* Дані доповіді ОЕСР.  
** Розрахунки автора: у 2017 р. відповідні значення для України ста-

новлять 4,35 та 1,94. 
 

Зазвичай, частина соціальних індикаторів (частка оплати 
праці, рівень видатків на освіту, рівень видатків на охорону здо-
ров’я, рівень пенсійних видатків та дефіциту пенсійного фонду)  
розраховуються відносно ВВП кожної країни. Іноді це призводить 
до абсурду в країнах із високим рівнем корупції та тіньової еконо-
міки, як, наприклад, в Україні: згідно з розрахунками Держкомстату 
України частка оплати праці найманих працівників у ВВП в 2010-
2014 рр. перебувала в діапазоні 46,3-50,2%, що відповідає найкра- 
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щим показникам – п’ятірці країн-лідерів ЄС за цей самий період. 
Таке визначення окремих індикаторів засвідчує їх найкращі зна-
чення серед економічно розвинених країн. Однак їх абсолютні зна-
чення є найнижчими навіть серед нерозвинених країн. Це поясню-
ється штучним збільшенням проміжного споживання та відповід-
ним зменшенням ВВП, відносно якого розраховуються зазначені ін-
дикатори. Тому більш адекватним є визначення цих індикаторів  
відносно випуску, а не ВВП, яке штучно є заниженим через існу-
вання тіньової економіки [12, c. 31-35].  

Аналогічні висновки стосуються також індикатора рівня фі-
нансування освіти до ВВП або видатків зведеного бюджету –  
штучне заниження ВВП автоматично занижує і видатки зведеного 
бюджету. У зв’язку з цим як індикатор пропонується віднесення ви-
датків на освіту до випуску, бо саме він показує справжню ситуацію 
з фінансуванням освіти. 

У роботі [11, c. 10] наголошується, що індикатор витрат на 
одного учня (студента) «…є  більш точним показником рівня фінан-
сування освіти. Адже, на відміну від показника фінансових витрат 
по відношенню до ВВП, він характеризує не відносний, а абсолют-
ний рівень витрат на освіту. Тому ми не можемо порівняти україн-
ські дані з тенденціями, висвітленими в Education at a Glance 
2011…». По-перше, не можна порівнювати абсолютні показники, 
тому що кожна країна має свою чисельність населення, рівень еко-
номічного розвитку та, як наслідок, відповідний ВВП й обсяг ви- 
датків на освіту. Тому порівнювати можна тільки відносні показ-
ники. По-друге, витрати на одного учня (студента) не є абсолютним 
показником, а розраховуються як відношення загальних видатків на 
освіту до кількості учнів (студентів), тобто є порівняльним індика-
тором. Так само, як ВВП на одну особу є порівняльним індикато-
ром, а не абсолютним показником. 

Отже, використовуючи дані визначених індикаторів для еко-
номічно розвинених країн і метод t-критерію, одержимо вектор по-
рогових значень для подальшої ідентифікації стану освіти (табл. 2). 

Для ідентифікації рівня освіти застосовуються сучасні досяг-
нення інтегральної оцінки рівня безпеки [5-7], а саме:  

форма інтегрального індексу – мультиплікативна:  

 ,
1

; 1; 0,i

n
a

t i t i i
i

I z a a
=

= = ≥∏   (1) 

де I  – інтегральний індекс; z  – нормований індикатор; a  – ваговий 
коефіцієнт; 
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Таблиця 2 
Вектор порогових значень ресурсних індикаторів рівня освіти 1 

Індикатор 
Нижній 
поріг 

Нижнє 
оптима-
льне

Верхнє 
оптима-
льне

Верхній 
поріг 

Норм.
коефіці-
єнт

Рівень охоплення ви-
щою освітою на 10 тис. 
населення 220 300 450 600 600
Рівень охоплення серед-
ньою освітою на 10 тис. 
населення 1050 1345 1650 2300 2300
Рівень охоплення до-
шкільною освітою, % до 
кількості дітей відповід-
ного віку; 70 80 90 95 95
Рівень державного фі-
нансування освіти, % до 
випуску 2,5 2,8 3,9 6,0 6
Рівень державного фі-
нансування вищої 
освіти, % до випуску 0,65 0,72 1,0 1,55 1,55
Рівень державного фі-
нансування середньої 
освіти, % до випуску 1,05 1,18 1,65 2,5 2,5
Середні витрати на 
1 учня/студента, тис. 
дол. США за ПКС 6,8 9,7 12,5 18,0 18
Рівень капітальних вкла-
день в освіту, % до зага-
льних видатків на освіту 6,5 8,9 11,0 15,0 15,0
Рівень оплати праці у 
випуску 0,2 0,26 0,32 0,382 0,382
Інтегральні порогові 
значення 0,4417 0,5469 0,7197 1,0

 
* Розрахунки автора. 
 

метод нормування – комбінований:  

 max: , : , ,норм ii
i i норм

норм норм

k xx
S z D z k x

k k

−
= = >  (2) 

де x  – значення індикатора; нормk  – нормувальний коефіцієнт; S  – 

стимулятор; D  – дестимулятор. 
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Вагові коефіцієнти – динамічні: із застосуванням методу го-
ловних компонент та методу «ковзної матриці» (Ю.М. Харазішвілі): 
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де С – матриця абсолютних величин факторних навантажень; D  –  
вектор-матриця дисперсій; a  – вагові коефіцієнти. 

Із застосуванням зазначеної методології ідентифікації встано-
влено рівень освіти за ресурсними індикаторами (рис. 1), який в Ук-
раїні ніколи не піднімався вище нижнього порогового значення, 
тобто постійно перебуває в критичній зоні. Із дев’яти індикаторів 
рівня освіти сім – нижче нижнього порогу, тобто викликають три-
вогу і потребують негайної уваги; два (рівень охоплення середньою 
освітою та рівень фінансування середньої освіти) – в оптимальній 
зоні. 

 

 
Рис. 1. Динаміка інтегрального індексу рівня освіти за ресурсними 

індикаторами зі стратегічними цілями 
 
Для визначення важливості впливу загроз розрахуємо коефі-

цієнти еластичності, які через вагові коефіцієнти складових та інди-
каторів показують ступінь впливу окремих складових й індикаторів 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

Інт.індекс Нижній поріг Нижнє опт.

Верхнє опт. Верхній поріг

Рівень освіти



46 

та є необхідною інформацією для розробки пріоритетних заходів 
впливу. Можна обчислити коефіцієнти еластичності кожної складо-
вої, які визначають: на скільки відсотків зміниться вихідна вели-
чина (y) при зміні на 1% вхідної величини ( x) (табл. 3):  

 
y x

E
x y

Δ
Δ

= ⋅ .  (4) 

 
Таблиця 3 

Коефіцієнти еластичності ресурсних індикаторів рівня освіти1 

Індикатор Вагомість
впливу

1. Рівень охоплення вищою освітою на 10 тис. населення. 0,1336
2. Рівень охоплення середньою освітою на 10 тис. насе-
лення 0,1336
3. Рівень охоплення дошкільною освітою, % до кількості 
дітей відповідного віку 0,0994
4. Рівень державного фінансування освіти, % до випуску 0,1369 (2)
5. Рівень державного фінансування вищої освіти, % до ви-
пуску 0,1519 (1)
6. Рівень державного фінансування середньої освіти, % до 
випуску  0,0893
7. Середні витрати на 1 учня/студента, тис. 46ол. США за 
ПКС 0,0631
8. Рівень капітальних вкладень в освіту, % до загальних 
видатків на освіту 0,0529
9. Рівень оплати праці у випуску 0,1356 (3)

 
1 Розрахунки автора. 
 

Отже, серед ресурсних індикаторів рівня освіти України най-
більший вплив на поліпшення або погіршення стану освіти мають 
індикатори в такій послідовності:  

1. Рівень державного фінансування вищої освіти. 
2. Рівень державного фінансування освіти. 
3. Рівень оплати праці у випуску. 
Здійснені формалізовані розрахунки підтверджують низький 

рівень фінансування вищої освіти та освіти в цілому, а також при-
низливий рівень оплати праці, який є каталізатором відпливу сту- 
дентів (учнів) і фахівців за кордон у пошуках гідної оплати праці, 
що є величезною загрозою національної безпеки.  

Найбільш наочно важливість загроз і диспропорційність роз-
витку освітньої системи України демонструє динаміка відхилень 
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нормованих значень індикаторів від їх середніх оптимальних зна-
чень, які можна вважати критеріями досягнення сталого розвитку 
[13]: найбільші позитивні відхилення визначають найбільшу за-
грозу (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динаміка відхилень поточних значень індикаторів 

від їх середніх оптимальних значень 
 

Головною метою соціальної політики, а також її складових (у 
тому числі освіти) є досягнення сталого розвитку. Стратегічне ба-
чення сталого розвитку припускає встановлення відстані від бажа-
ного рівня розвитку, на якій перебувають індикатори рівня освіти. 
Тобто доцільно визначити відправну точку для кожної складової  
рівня освіти, а потім – обґрунтувати стратегічні орієнтири досяг-
нення бажаного рівня освіти та її індикаторів. Критерієм досяг-
нення рівня сталого розвитку є середнє значення між нижнім  
і верхнім оптимальними значеннями – гомеостатичне плато [14], у 
межах якого існує негативний зворотний зв'язок та забезпечуються 
найкращі умови існування динамічної системи.  

Отже, визначимо сценарії розвитку: 
реалістичний (інерційний) – досягнення рівня нижнього по-

рогового значення;  
оптимістичний – досягнення рівня нижнього оптимального 

значення;  
повноцінній сталий розвиток – досягнення рівня середнього 

оптимального значення.  
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Обґрунтування стратегічних орієнтирів передбачає розв’язок 
задачі послідовної декомпозиції інтегральних індексів, тобто задачі 
синтезу необхідних значень складових та їх індикаторів для зна- 
ходження інтегрального індексу в заданих межах шляхом розв’язку 
зворотної задачі. Розв’язок такої задачі для кожної складової рівня 
життя, коли відомо (або задано) його бажане значення, дозволяє з 
урахуванням чутливості складових або індикаторів, вагових коефі-
цієнтів впливу та адаптивних методів регулювання з теорії управ-
ління [15] встановити необхідні значення складових та їх індикато-
рів, які задовольняють визначеним цілям, упродовж періоду про-
гнозування в кожному році.  

Із використанням відповідних формул обчислення індикато-
рів кожної складової рівня освіти та формул нормування у зворот-
ному порядку можна отримати стратегічні орієнтири ключових  
макропоказників (табл. 4), які разом із стратегічними значеннями 
індикаторів є кінцевою метою регулювання для досягнення бажа-
ного рівня освіти України (табл. 5). 

 
Таблиця 4 

Стратегічні значення ресурсних індикаторів рівня освіти  
України за сценаріями сталого розвитку у 2025 р .1 

Показник 
Реалістич-

ний 
сценарій 

Оптиміс-
тичний 
сценарій

Повноцінний
сталий  
розвиток

1 2 3 4
1. Рівень охоплення вищою осві-
тою на 10 тис. населення 372,80 421,20 375
2. Рівень охоплення середньою 
освітою на 10 тис. населення 1015,46 1270,86 1497,5
3. Рівень охоплення дошкільною 
освітою, % до кількості дітей від-
повідного віку 57,26 63,17 85 
4. Рівень державного фінансу-
вання освіти, % до випуску 2,65 3,33 3,35
5. Рівень державного фінансу-
вання вищої освіти, % до випуску 0,5854 0,8109 0,86
6. Рівень державного фінансу-
вання середньої освіти, % до ви- 
пуску 1,2194 1,3906 1,415
7. Середні витрати на 1 учня/сту-
дента, тис. дол. США за ПКС 4,504 6,147 11,1 
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Закінчення табл. 4 
1 2 3 4

8. Рівень капітальних вкладень в 
освіту, % до загальних видатків на 
освіту 3,151 4,513 9,95
9. Рівень оплати праці у випуску 0,1864 0,2255 0,29

 

1 Розрахунки автора. 
 

Таблиця 5 
Зміна найважливіших макропоказників рівня освіти  

для України за сценаріями розвитку у 2025 р. 1 

Показник 
Реаліс-
тичний 
сценарій

Оптиміс-
тичний 
сценарій

Повноцінний
сталий  
розвиток

Кількість студентів ВНЗ I-IV рі-
внів акредитації, чол. 1528,0 1727 1537
Кількість учнів закладів серед-
ньої освіти, чол. 4164 5210 6140
Державні видатки на освіту, 
млрд грн 311,78 744,67 1465,07
Державні видатки на вищу 
освіту, млрд грн 68,87 181,21 376,11
Державні видатки на середню 
освіту, млрд грн 143,42 310,75 618,83
Середні витрати на 1 учня / сту-
дента, тис. грн 44,63 62,70 113,22
Капітальні інвестиції в освіту, 
млрд грн 6,534 12,055 38,595
Середня заробітна плата в 
освіті*, грн 15702,5 33362,2 76533,3

 

1 Розрахунки автора. 
* Середня зарплата у сфері освіти визначена як 0,83 (за останні  

два роки) від середньої зарплати в Україні.  
 
Як свідчать розрахунки, застосування інерційних сценаріїв 

розвитку при збереженні діючої техніко-технологічної структури 
освіти, яка відображається ваговими коефіцієнтами впливу, демон-
струє збереження існуючих диспропорцій розвитку (див. рис. 2), 
тобто за інерційними сценаріями розвитку рівновіддаленість інте- 
гральних індексів не спостерігається. Така диспропорційність роз-
витку усувається збалансованим сценарієм сталого розвитку з пози- 
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цій економічної безпеки – рівновіддаленістю інтегральних індексів 
складових розвитку від їх середніх оптимальних значень. 

Стратегічні орієнтири ресурсних індикаторів рівня освіти по 
кожному року прогнозування, визначені з урахуванням чутливості 
впливу кожного окремого індикатора на інтегральний індекс, є по 
суті стратегічним планом на середньо- або довгострокову перспек-
тиву. Визначені стратегічні орієнтири рівня освіти за ресурсними 
індикаторами необхідні для порівняння з фактичними значеннями 
індикаторів при моніторингу, для виявлення наближеності до бажа-
них показників сталого розвитку й ефективності заходів макроеко-
номічної політики. Аналогічні розрахунки встановлення існуючого 
стану та розробки прогнозу стратегічних орієнтирів рівня освіти  
можна отримати і за іншими складовими освіти: наприклад, ефек-
тивність освітніх установ, доступ до освіти, освітнє середовище та 
організація процесу навчання в школах. 

Висновки 
1. В Україні немає національної системи моніторингу якості 

освіти, основним завданням якої є формування об’єктивної системи 
освітніх індикаторів, їх обчислення, наукове обґрунтування меж 
безпечного існування – вектора порогових значень, тобто освітніх 
стандартів з урахуванням досвіду економічно розвинених країн,  
дентифікації рівня якості освіти – інтегральної оцінки, стратегу-
вання – наукового обґрунтування стратегічних орієнтирів на серед-
ньо- та довгострокову перспективу. 

2. Запропоновано перелік ресурсних індикаторів рівня освіти 
України, визначено їх динаміку та вектор порогових значень з ура-
хуванням досвіду економічно розвинених країн, що є необхідною 
умовою для подальшої ідентифікації та стратегування рівня освіти. 

3. Здійснено ідентифікацію рівня освіти за ресурсними інди-
каторами шляхом визначення динаміки інтегрального індексу за су-
часною методологією оцінювання з динамічними ваговими коефі-
цієнтами, що засвідчує критичний стан рівня освіти за всі роки іс-
нування незалежної України: з дев’яти індикаторів сім перебувають 
нижче нижнього порогового значення.  

4. Визначено вагомість впливу загроз на рівень освіти шляхом 
розрахунку коефіцієнтів еластичності, який засвідчив три пріори- 
тетних напрями впливу: рівень державного фінансування вищої 
освіти, рівень державного фінансування освіти загалом та рівень оп-
лати праці у випуску, що становлять загрозу національної безпеки 
країни. 
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5. Розроблено стратегічні сценарії розвитку освіти за реаліс-
тичним, оптимістичним та сценарієм повноцінного сталого роз- 
витку з науковим обґрунтуванням відповідних стратегічних орієн-
тирів індикаторів та макропоказників до 2025 р. для моніторингу 
наближеності поточних індикаторів до бажаних значень сталого  
розвитку й ефективності заходів макроекономічної політики. 
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ОСВІТА В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЗМІНА КОНЦЕПЦІЇ  
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ НОВІТНЬОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 
З урахуванням бурхливих економічних, соціальних і політич-

них процесів, що відбуваються нині в Україні, зачіпаючи найваж-
ливіші інтереси всього її населення, особливо актуальними стають 
тези про те, що критерієм обґрунтованості політики держави взагалі 
та соціально-економічної політики зокрема є її відповідність циві-
лізаційному прогресу, його основним тенденціям, а ефективність 
політики визначається ступенем реалізації таких тенденцій, які ста-
ють все стрімкішими і складнішими. Інформатизація, інтелектуалі-
зація та глобалізація, що охопили всі сфери життя людей у розвине-
них країнах, кардинально змінюють соціально-економічний розви-
ток світу, держав, населення і кожної окремої людини, відкриваючи 
небачені раніше можливості та водночас створюючи нові загрози. 
Особливо відчутні зміни під впливом зазначених тенденцій відбу- 
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ваються на ринку праці. Ці зміни потребують принципового онов-
лення сфер і систем, які забезпечують соціальний розвиток. 

Науково-практичне обґрунтування стратегії соціального роз-
витку та економічного зростання України за сучасних умов пере-
ходу до нової економіки є одним із головних напрямів реалізації 
економічної думки. У межах статті розглядатиметься така важлива 
складова цієї стратегії, як освіта населення, зокрема в аспекті її мо-
дернізації відповідно до сучасних змін на ринку праці та вимог про-
гресивного суспільно-економічного розвитку. Це завдання особ-
ливо актуалізується в даний час такими факторами: 

загальносвітові тенденції підвищення ролі креативності, інте-
лекту, знань, кваліфікації у сталому економічному зростанні, забез-
печенні конкурентоспроможності як окремих підприємств, так  
і країни в цілому; 

прискорення технологічного прогресу, стрімке поширення 
новітніх технологій у всіх сферах людської життєдіяльності, особ-
ливо у сфері виробництва і розповсюдження знань та інформації; 

принципові та стрімкі зміни у сфері праці, роботизація, яка 
швидко вимиває робочі місця, потребує від працівника високої мо-
більності та постійної готовності вчитися і розвиватися; 

поступова євроінтеграція України, глобалізаційні процеси, 
які посилюють конкуренцію (у тому числі на ринку праці й ринку 
освітніх послуг) до міжнародного рівня; 

тривале кризове соціально-економічне становище України, 
яке спричинило розвиток негативних тенденцій у відтворенні про-
дуктивних сил людей, зокрема активізувало еміграцію, що призвело 
одночасно до високого рівня безробіття і суттєвого дефіциту праці 
з багатьох професій. 

Відомо, що роль освіти є головною у процесі людського роз-
витку, а також найбільш вагомою у вирішенні нагальних завдань 
побудови в країні демократичної правової держави із соціально орі-
єнтованою ринковою економікою, підготовці до євроінтеграції, орі-
єнтації на світові тенденції економічного і суспільного прогресу. 

У розвинених країнах значення освіти як одного з найважли-
віших чинників адаптації до нової економіки, формування нового 
якісного рівня цивілізованого суспільства і людиноорієнтованої 
економіки зростає з посиленням впливу інтелектуального капіталу 
на ці процеси. Надання пріоритетного значення розвитку націона-
льної системи безперервної освіти і професійної підготовки, наро-
щування інвестицій у своїх громадян сприятиме виходу країни в ко-
роткий термін на сучасні позиції у світовій економіці. 
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Проблемі якості освіти як основного чинника формування 
людського капіталу присвячено праці провідних вітчизняних на- 
уковців, зокрема, О. Гринькевич, І. Каленюк, А. Колота, В. Кре-
меня, Е. Лібанової, В. Лугового, С. Ніколаєнка, Л. Семів, У. Садо-
вої, Ю. Харазішвілі та ін. Різні аспекти становлення нової економіки 
досліджено в роботах Ю. Бажала, Д. Белла, П. Друкера, Я. Жаліла, 
М. Кастельса, А. Колодюка, В. Ляшенка, Ф. Махлупа, Е. Тоффлера 
та інших вчених, а також в аналітичних звітах міжнародних органі-
зацій – Всесвітнього економічного форуму, Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку, Міжнародної організації праці та 
ін. Водночас низка питань залишаються невирішеними. Зокрема, 
потрібно з’ясувати роль освіти в сучасному світі як найважливішого 
чинника інтеграції людського розвитку, економічної стійкості й со-
ціального прогресу в умовах нової економіки. Важливо дослідити 
суттєві зміни в процесі залучення і реалізації людського капіталу, 
що потребують зміни концепції професійної освіти. Необхідно уза-
гальнити основні вимоги до сучасної професійної освіти в Україні, 
визначити напрями її розвитку відповідно до потреб новітнього  
ринку праці. 

Мета статті – теоретичне обґрунтування ролі освіти в сучас-
ному світі як найважливішого чинника інтеграції людського роз- 
витку, економічної стійкості та соціального прогресу в умовах нової 
економіки, а також визначення стратегічних напрямів розвитку 
освіти відповідно до вимог новітнього ринку праці. 

У сучасному розвинутому суспільстві саме людські знання 
стають основною рушійною силою прогресу. Працівник, який має 
унікальні знання, не просто стає рівним роботодавцю на ринку 
праці, він вже може обійтися без роботодавця, працюючи само-
стійно, або одночасно використовувати можливості, що надаються 
кількома роботодавцями. Інтелектуалізація, креативність змінюють 
наш світ у всіх його проявах, але особливо – світ праці.  

Згідно з дослідженнями К. Фрей і М. Осборн найближчим ча-
сом близько 40-50% робочих місць зазнають трансформації або зни-
кнуть із ринку праці [1]. Разом з тим будуть з’являться нові робочі 
місця у технологічних, інтелектуальних сферах діяльності, які по- 
требуватимуть інших професійних навичок. 

2014-2016 роки виявився особливо складними і для Українсь-
кої держави, і для економіки, і для ринку праці. На жаль, і в 2017 р. 
ситуація залишається невтішною. Рівень зайнятості досить низький, 
майже третина працівників зайнята у неформальному секторі,  
швидко зменшується середньооблікова чисельність штатних пра- 
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цівників (приблизно на 1 млн упродовж року), зростає вимушена 
неповна зайнятість (більше 650 тис. чол.), дуже значні обсяги  
(1,7 млн чол.) та рівень безробіття (9,5% серед осіб працездатного 
віку і 11-21% – серед молоді). Скорочується попит на працівників, 
наростає дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. Рі-
вень заробітної плати у вакансіях залишається дуже низьким. По-
при це, в Україні є низка професій, попит на які достатньо великий. 
Спеціалістів потребують сфери ІТ та агросектор, частково – про- 
мисловість. Наприклад, на сайті з пошуку роботи work.ua кількість 
вакансій у розділі «IT, комп’ютери, інтернет» є найбільшою – бли-
зько 2,5 тис. Заробітна плата, яку пропонують таким спеціалістам, 
становить 10-15 тис. грн і більше [2].  

Збільшується інтерес до сільськогосподарських професій. На-
разі важко знайти хорошого спеціаліста – ветеринара чи зоотехніка, 
оскільки аграрні професії до цього часу не були популярними в Ук-
раїні. Робітничі професії також потрібні (для  будівництва, транс- 
порту, сфери добування корисних копалин). Не вистачає вантажни-
ків, працівників складу, продавців, прибиральниць. Великий попит 
на ці професії зумовлений високою плинністю, причиною якої пе-
реважно є надто низька зарплата за виконання важкої і часто непри-
ємної фізичної роботи. 

Наразі найменш затребуваними на вітчизняному ринку праці 
є: юристи (адже їх кількість давно перевищила потреби ринку), пра-
цівники банківської сфери (внаслідок фінансової кризи в Україні та 
закриття банків, а також через упровадження мобільних додатків  
і переведення багатьох простих банківських операцій на самооб- 
слуговування споживачами), рекламісти – через скорочення витрат 
підприємств на просування продукту, у т.ч. з використанням 
комп’ютеризації цих процесів. 

У недалекому майбутньому в Україні можуть з’явитися нові 
професії, які вже зараз зустрічаються на світовому ринку праці та є 
досить перспективними.  

Найбільше нових професій з’являється в ІТ-сфері, медицині, 
психології, біотехнології, космічній сфері, вивченні клімату, освіті, 
виробничій сфері та маркетингу. Новими на сучасному ринку праці 
України є такі професії [3]: нанодієтолог, координатор фармацевти-
чного ринку, інженер з радіочастотної ідентифікації, фахівець з ви-
добутку сланцевого газу, гідропонік (фахівець з вирощування рос-
лин без ґрунту), IT-фахівець у галузі human-interface, валеолог (фа-
хівець із збереження здоров'я людини), фахівець із взаємодії з робо-
тами, wellness-консультант (менеджер з продовження життя, який 
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знається на медикаментах, нових приладах і технологіях), спеціа-
ліст із соціальної адаптації в мережах, експерт з релігійних конфлі-
ктів, фахівець з ведення бізнесу в країнах Африки, кліматорегуля-
тор, фахівець з генної інженерії та ін. 

Прогнози вчених-футурологів дають можливість уявити  
особливості ринку праці майбутнього: 1) розвиток інформаційних 
технологій, пов’язаний з активним освоєнням нових інструментів 
роботи в мережі; 2) крос-функціональність: вміння працювати на 
межі різних професій, знання в декількох сферах, відкритість до но-
вого досвіду, готовність вчитися і навчати інших; 3) мобільність: 
справжні професіонали до 38 років зможуть освоїти 10-14 професій; 
4) збільшення частки позаштатних працівників, залучених тимча-
сово для проекту, найчастіше фрілансерів; 5) універсальність вмінь 
і навичок [4]. 

Очевидно, що всі ці зміни з використанням новітніх техніки  
і технологій приведуть до кардинальної зміни знань і характеристик 
людей, чого можна досягти лише через абсолютно оновлену сис-
тему освіти. 

Внесок освіти в людський розвиток й економічне зростання 
полягає в тому, що вона наділяє робочу силу продуктивними ком-
петенціями, зокрема, мобільністю і здатністю опановувати нові 
види робіт, сприяє нарощуванню нових знань людини, стимулює 
процес вироблення нових ідей і їх реалізації. 

З огляду на стрімкі зміни на ринку праці, пов'язані з перехо-
дом до нової економіки, а також на важливу роль освіти в забезпе-
ченні соціально-економічного відродження країни, виникає необ-
хідність реформування системи освіти України відповідно до нових 
умов. Система освіти може і має виконувати роль визначального 
фактора соціально-економічного розвитку. Однак для цього необ-
хідні певні передумови: чіткі стратегічні пріоритети економічного  
і соціального розвитку країни в цілому, зокрема розвитку ринку 
праці й освіти як системи; широка підтримка громадськістю актив-
ної освітньої політики; відновлення відповідальності та провідної 
ролі держави у сфері освіти; глибока і всебічна модернізація освіти 
з виділенням необхідних для цього ресурсів і створенням механіз-
мів їх ефективного використання. 

Соціально-економічна політика України, відображаючи на- 
ціональні інтереси в цій сфері, має одночасно враховувати загаль-
носвітові тенденції розвитку. Це обумовлює необхідність суттєвих 
змін у системі освіти і проявляється у: 
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прискоренні темпів розвитку суспільства, розширенні можли-
востей політичного, соціального й економічного вибору, підви-
щенні рівня мобільності та готовності громадян до такого вибору; 

переході до нового, інформаційного суспільства, економіки 
знань, при яких визначальним фактором конкурентоспроможності 
як окремого працівника, так і підприємства та держави в цілому ста-
ють інноваційність і креативність. Це висуває нові вимоги до сис-
теми освіти для перманентного розвитку таких характеристик; 

зростанні ролі інтелектуального капіталу, який у розвинених 
країнах становить більше 80% національного багатства та є об'єк-
том вигідних інвестицій, що приводить до інтенсивного, випере-
джального розвитку освіти як молодого покоління, так і дорослих; 

глобалізації економіки та суспільного життя, розширенні  
масштабів міжкультурної взаємодії. Це потребує, зокрема, універ-
салізації та стандартизації соціально-економічних понять, індикато-
рів і методів дослідження, розвитку чинників комунікабельності й 
толерантності, поширення академічної мобільності; 

зростанні масштабів глобальних проблем, які можна вирі-
шити тільки зусиллями міжнародного співтовариства в результаті 
підвищення загального рівня відповідальності, освіченості та куль-
тури громадян, що потребує формування глобальних сучасних 
знань і мислення молодого покоління; 

динамічному розвитку нової економіки, ускладненні конку-
ренції, скороченні сфери низькокваліфікованої праці, глибоких 
структурних змінах у зайнятості та життєдіяльності людей загалом. 
Це потребує постійного підвищення кваліфікації працівників, їх пе-
репідготовки, самовдосконалення, підвищення рівня професійної 
мобільності. 

В умовах нової економіки на новітньому ринку праці карди-
нально змінюються характеристики залучення та реалізації люд- 
ського капіталу. Основні відмінності узагальнено в таблиці. 

Така кардинальна зміна умов реалізації людського капіталу 
на новітньому ринку праці потребує відповідних змін у системі 
освіти. 

Одна з головних проблем сучасної освіти в Україні пов'язана 
з неадекватністю її рівня, якості, змісту стратегічній спрямованості 
постіндустріального розвитку світової цивілізації, безпрецедент-
ним темпам розвитку нової економіки. Суть проблеми полягає в 
тому, що і зміст, і можливості вітчизняної освітньої системи знач-
ною мірою відстають від світових реалій, особливо від тенденцій  
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Таблиця 
Характеристики реалізації людського капіталу у традиційній 

і новій економіці 1 

Характерис-
тика 

Традиційна економіка Нова економіка

Власник  Працівник – носій інтелектуальних, фізичних, психоло-
гічних здібностей

Споживач Роботодавець 
 

Роботодавець або безпосе-
редньо споживач, або сам 
працівник, якщо це самозай-
нята особа

Інвестор Найчастіше роботода-
вець 

Роботодавець, але дедалі час-
тіше сам працівник, який за-
лучає ресурси багатьох поте-
нційних споживачів через со-
ціальні мережі

Структура 
людського 
капіталу 
(загальний і 
специфіч-
ний)

Значна частка специфіч-
ного людського капі-
талу, який має цінність 
тільки для одного кон-
кретного роботодавця 

Зменшення частки специфіч-
ного капіталу з одночасним 
збільшенням загальних знань 
і навичок, які мають цінність 
для багатьох роботодавців 

Мотиви 
економічної 
поведінки 

Суттєво переважають 
матеріальні мотиви 

Збільшується вплив негро-
шових чинників: інтересу до 
роботи, визнання, успіху, 
можливостей для розвитку, 
додаткового вільного часу, 
гнучкого графіка, комфорт-
них умов роботи тощо

Рівень мобі-
льності  
людського 
капіталу 

Незначний, роботода-
вець стимулює стабіль-
ність, прихильність пра-
цівника до підприємства 

Висока професійна і терито-
ріальна мобільність. Збіль-
шується частка тимчасово за-
йнятих, дистанційних пра-
цівників

Основна 
сфера зай-
нятості 

Промисловість Сфера послуг

Дискримі-
нація у 
сфері праці 

Поширена за різними 
ознаками 

Швидко скорочується, бо 
втрачає свою основу – упере-
дженість щодо продуктивно-
сті різних працівників

1 Розроблено з використанням джерела [6]. 
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все ширшого використання наукомістких технологій та інформа-
ційних ресурсів суспільства, досягнень у галузі інформатики й  
електроніки, штучного інтелекту тощо. 

Основними причинами, які стримують прогресивний розви-
ток освіти і професійної підготовки в нашій країні, є інертність, тра-
диційність, ресурсоорієнтованість економіки і корумпованість уп-
равління нею, що обумовлює низький попит на висококваліфікова-
них працівників в умовах праценадлишкового ринку, нестабільно-
сті економічного розвитку, несформованості чітких економічних 
пріоритетів. Стратегічним завданням держави в цьому напрямі є за-
безпечення умов для ефективного використання та адекватної  
оцінки висококваліфікованої праці: збереження існуючих та ство-
рення нових робочих місць висококваліфікованої праці, форму-
вання передумов для впровадження на підприємствах усіх секторів 
економіки успішної та ефективної концепції оновлення економіки, 
яке потребує підвищення якості робочої сили. Такими передумо-
вами мають бути стратегічна визначеність на тривалу перспективу 
і конкретні цілі економічної політики й підприємницької діяльності, 
оновлення виробництва з орієнтацією на науково-технологічний 
прогрес, що потребує високої кваліфікації працюючих та постій-
ного її розвитку. 

Необхідно започаткувати принципово новий етап розвитку 
нашої країни, курс на перехід до інноваційної моделі нової еконо-
міки на базі пріоритетного розвитку та широкого використання до-
сягнень науки, техніки і технологій, входження в глобальне інфор-
маційне співтовариство. 

Серед пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки і тех-
нологій в Україні мають бути космічні й авіаційні, хімічні та біохі-
мічні технології, електроніка та інформаційно-телекомунікаційні 
технології, нові матеріали. 

Реалізація такої стратегії потребує і відповідної переорієнта-
ції системи освіти як основного чинника науково-технологічного та 
соціально-економічного відродження країни. Для цього перш за все 
необхідно: 

на базі наукових й освітніх центрів країни створити інтегро-
вані наукові, науково-технологічні та науково-освітні структури, 
орієнтовані на проведення наукових досліджень і розробок, підго-
товку фахівців за пріоритетними напрямами розвитку науки, тех-
ніки і технологій; 

переглянути державні освітні стандарти, типові програми  
і базові навчальні програми на всіх рівнях системи освіти з метою 
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їх глибинної адаптації до інноваційного стратегічного курсу роз- 
витку країни; 

забезпечити постійне підвищення кваліфікації та серйозну 
мотивацію викладачів з урахуванням нової концепції змісту освіти; 

підвищити якість підготовки наукових кадрів вищої кваліфі-
кації (докторів наук) для науково-дослідної та педагогічної роботи 
в системі освіти. 

Ключовим фактором розвитку світової цивілізації наразі стає 
глобальна інформатизація суспільства. Сформувався і стрімко роз-
вивається інформаційний сектор світової економіки, що забезпечує 
найвищу прибутковість вкладеного капіталу. Останнім часом у цей 
сегмент ринку успішно увійшли такі країни, як Індія, Малайзія, 
Угорщина, Польща, і дуже поступово входить Україна. Українські 
школярі та студенти – переможці олімпіад, у тому числі міжнарод-
них, з математики та інформатики, – потенційні працівники інфор-
маційного сектору інших країн, перш за все тому, що в Україні  
перспективи трудового життя поки що є менш привабливими. 

Разом з тим створення вітчизняної індустрії програмного за-
безпечення для інформаційних технологій могло б стати одним із 
найперспективніших напрямів соціально-економічного розвитку на 
найближчі десятиліття. Робота тільки в цьому одному напрямі, для 
якого до того ж не потрібні значні капіталовкладення, через кілька 
років дала б можливість Україні забезпечити обсяги продажів,  
зіставні із сьогоднішніми обсягами експорту металу або зерна.  

Як зазначають вчені Інституту економіки промисловості 
НАН України [7], пріоритетом сьогодні є переорієнтація україн- 
ських ІТ-фахівців з роботи над створенням проміжного коду для 
іноземних замовників, на розробку сучасних цифрових продуктів 
для України та їх подальше поширення у глобальному просторі з 
отриманням інтелектуальної ренти.  

Також слід ураховувати, що «кожне робоче місце в IT ство-
рює додатково 5-7 робочих місць у суміжних галузях, що обслуго-
вують IT-компанії» [8]. 

Визначальну ж роль у розвитку цієї проривної галузі в Укра-
їні повинна мати вітчизняна система освіти. Для цього необхідно: 

організувати підготовку потрібної кількості фахівців з роз- 
робки програмного забезпечення для інформаційних технологій, 
яка б за якістю відповідала сучасному міжнародному рівню. При 
цьому слід використовувати нові форми дистанційного навчання  
і тісного зв'язку з практикою бізнесу; 
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розвивати в системі вищої освіти України спеціалізовані  
навчальні заклади та факультети для підготовки фахівців найвищої 
кваліфікації (докторів наук) з інформатики, інформаційних техно-
логій, програмного забезпечення, а також наукових досліджень у 
цій галузі; 

випереджальними темпами здійснити інформатизацію самої 
системи освіти, яка має стати основою не тільки для розвитку ін- 
формаційної економіки, але і для інформатизації всього суспіль- 
ства. 

Оскільки зростаюча роль освіти в суспільстві обумовлена 
стрімким розвитком новітніх технологій у всіх сферах життєдіяль-
ності суспільства і глобальною технологізацією розвинених країн, 
сучасна освіта в Україні має забезпечити: 

високий рівень загальної грамотності населення (у тому чи-
слі, інформаційної, технічної та технологічної); 

необхідний рівень знань і розуміння у сфері загальнолюд- 
ських цінностей, особистої та громадської безпеки, національної 
культури; 

можливість кожному громадянину отримати таку професійну 
підготовку, яка б допомогла досягти конкурентоспроможності на 
ринку праці та гідного рівня життя; 

достатній рівень освіченості населення в життєво важливих 
питаннях особистого існування та розвитку за умов нової еконо-
міки.  

Важливою проблемою вітчизняного ринку праці та вищої 
освіти останніми роками стала масова її фіктивізація [9; 10]. Із цієї 
причини в наш час наявність диплома про освіту не гарантує актуа-
льності професійних компетенцій працівника. Водночас стрімко по-
ширюються масові відкриті онлайн-курси освоєння найрізноманіт-
ніших професійних компетенцій, тож відсутність диплома наразі 
вже не обов'язково означає професійну непридатність. З огляду на 
зазначене, економіці потрібна ефективна система оцінювання по- 
тенційних працівників, яка б включала впровадження альтернатив-
них способів оцінки, наприклад такі, які вже використовуються у 
сфері ІТ: портфоліо, тестові завдання, анонімні дистанційні співбе-
сіди (що унеможливлюють дискримінацію при прийомі на роботу) 
та ін. 

До найважливіших характеристик потрібної в майбутньому 
системи освіти належать: фундаменталізація освіти, що значно під-
вищить її якість; випереджальний характер системи освіти; тісний 
зв'язок із практикою, дуальність освіти, значно більша доступність 
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освіти для населення за рахунок як розширення і демократизації 
джерел її фінансового забезпечення, так і використання можливос-
тей дистанційного навчання та самоосвіти із застосуванням інфор-
маційних і телекомунікаційних технологій. 

Дуже важливе значення має також запровадження моніто- 
рингу рівня якості освіти, що включає встановлення системи інди-
каторів, визначення меж безпечного існування й інтегрального оці-
нювання рівня якості освіти порівняно з інтегральними пороговими 
значеннями, що дозволяє ідентифікувати існуючий стан і задати 
стратегічні цілі розвитку освіти в кількісному вимірі на середньо- 
та довгострокову перспективу [13]. 

Майбутній розвиток України має розглядатися саме як соціа-
льно-економічний, де, як мінімум, рівнозначними визнаються і еко-
номічні, і соціальні параметри, а економічні показники розвитку 
(продуктивність, прибутковість та ін.) тісно корелюють із соціаль-
ними характеристиками (доступність гідної праці, освіченість, ви-
сокий рівень життя, здоров'я населення і т.д.). Розуміння природи  
і значення соціальних (насамперед освітніх) параметрів мають  
ґрунтуватися на принципово новій базі – концепції людиноорієнто-
ваної цивілізації на основі нової економіки. 

В Україні все ще потрібно відстоювати такий погляд, бо зали-
шається чимало опонентів. За багаторічною звичкою вони ствер-
джують, що про збільшення витрат на освіту і людський (соціаль-
ний) розвиток взагалі можна говорити, тільки досягнувши певних 
економічних результатів, які вони звикли вимірювати видобутком 
сировини і виробництвом промислової та сільськогосподарської 
продукції з низькою доданою вартістю. Але при такій орієнтації Ук-
раїна ніколи не зможе перетнути межу між індустріальним і постін-
дустріальним суспільством, надовго відстаючи від світової цивілі-
зації та втрачаючи свій найкращий людський та інтелектуальний ка-
пітал, підштовхуючи до еміграції ціле покоління людей, налашто-
ваних на життя в умовах нової економіки. 

Висновки. Отже, переорієнтація економіки на розвиток пост-
індустріального суспільства має стати найбільш значущою характе-
ристикою майбутньої стратегії соціально-економічного розвитку. 
Посилення соціальної орієнтації обумовлене також інтеграцією Ук-
раїни у світовий суспільно-економічний простір, що потребує наба-
гато вищих стандартів освіти, соціальної забезпеченості та соціаль-
ної захищеності людей. 

Ринок праці майбутнього характеризуватиметься такими осо-
бливостями, як розвиток інформаційних технологій, крос-функціо- 



63 

нальність, універсальність та мобільність працівників, мінімізація 
складу штатних працівників а також зменшення кількості найманих 
працівників загалом. Конкурентоспроможність на ринку праці май-
бутнього означатиме унікальність, необхідність працівника замов-
нику (роботодавцю або прямо споживачу).  

Таким чином, вибір орієнтованого на постіндустріальний  
розвиток типу економічного зростання потребує своєрідного пере-
лому в поглядах на співвідношення економічного і соціального ас-
пектів розвитку. У традиційному трактуванні соціальний аспект 
вважався похідним від економічного, людський розвиток – друго-
рядним додатком до економічного, причому в традиціях переважно 
індустріального розуміння економічного добробуту. Такий підхід 
не враховує того, що інформаційна революція вже відкрила нові, 
постіндустріальні пріоритети, позаекономічні моделі побудови  
суспільства, в якому економічна могутність створюється і примно-
жується передусім за рахунок творчої інноваційної праці, що перед-
бачає як обов'язкову умову високий рівень освіти, активну трудову 
мотивацію і мотивацію безперервного розвитку, а отже, постійне 
зростання людських потреб і цінностей, а також можливостей їх за-
довольняти. 

У новій економіці, в умовах ринку інноваційної праці роль 
вищої освіти загалом й університетів зокрема кардинально змі-
ниться, хоча і залишиться не менш важливою. Необхідно забезпе-
чити: 

спеціалізацію та інтенсифікацію освіти;  
найтісніший зв'язок професійної освіти з практикою бізнесу; 
дуальність освіти, поєднання навчання і роботи за спеціальні-

стю; 
фінансову, територіальну і технічну доступність освіти для 

всіх; 
мобільність освіти, можливість багаторазово переривати і по-

вертатися до навчання; 
безумовне переосмислення ідеї освіти як найважливішої  

ефективної життєдіяльності не тільки для продуктивної зайнятості, 
але і для людського життя загалом. 

Дуже важливо усвідомлювати, що взаємодія економічного та 
соціального факторів забезпечує великі можливості задоволення со-
ціальних потреб і сприяє високій економічній активності. Інвестиції 
в освіту не тільки стають економічно доцільними, але і виступають 
абсолютно необхідним чинником, стимулом, передумовою еконо-
мічного зростання нового типу. 



64 

Література 
 

1. Frey C.B., Osborne M.A. The future of employment: how sus-
ceptible are jobs to computerisation. URL: https://www.oxfordmar tin. 
ox.ac.uk/ downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf. 

2. Сайт пошуку роботи № 1 в Україні Work.ua. URL: 
http://www.work.ua/. 

3. Професії майбутнього: якою буде робота через 10-15 років. 
Міжнародний кадровий портал Head Hunter Group. URL: http://por-
tal.lviv.ua/news/2015/08/17/profesiyi-maybutnogo. 

4. Frey T. 162 Future Jobs: Preparing for Jobs that Don’t Yet Exist 
URL: http://www.futuristspeaker.com/2014/03/162-future-jobs-prepar-
ing-for-jobs-that-dont-yet-exist/. 

5. Canadian Scolarship Trust Plan: Jobs of 2030. URL:  http://ca-
reers2030.cst.org/. 

6. Гришнова Е.А., Азьмук Н.А. Развитие человеческого капи-
тала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообу-
словленность. Демография и социальная экономика. 2014. № 1 (21). 
С. 85–94. 

7. Ляшенко В.І., Котов Є.В. Україна ХХІ: неоіндустріальна 
держава або «крах проекту»?: монографія. НАН України, Ін-т еко-
номіки пром-сті; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. Київ, 2015. 
196 с. 

8. Хміль Р. IT-ринок показує зростання. URL: http: 
//biz.nv.ua/ukr/experts/hmil/it-rinok-pokazuje-zrostannja-178114. html. 

9. Грішнова О.А., Брінцева О.Г. Фіктивний людський капітал: 
сутність, характерні особливості, чинники формування. Демографія 
та соціальна економіка. 2015. № 1 (23). С. 90-101. 

10. Брінцева О.Г. Вплив кризових явищ в соціально-трудовій 
сфері на процеси формування та використання людського капіталу. 
Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць.  
2014. № 1 (7). С. 284-290. 

11. Dyakon А.А., Kalenyuk I.S. Development of higher education 
in a globalized world. Demography and social economy. 2014. №1.  
С. 24-36. 

12. Hrynkevych O. S. Statistical analysis of  higher education 
quality with use of control charts. Advanced Science Letters (American 
Scientific Publishers ). 2017. Vol. 23, Number 10. Pp. 10070-10072. 

13. Харазішвілі Ю.М. Методологічні підходи до оцінки рівня 
економічної безпеки країни. Наука та наукознавство. 2014. № 4.  
С. 44–58. 

Надійшла до редакції 15.12.2017 р. 



65 

В.П. Грахов, д.э.н.,  
С.А. Мохначев, к.э.н.,  
Н.Л. Тарануха, д.э.н., 
В.О. Пушкарев 

 
ДЕВЕЛОПМЕНТ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Современный научно-технологический уровень развития об-

щества, с одной стороны, диктует новые, как правило, повышенные 
требования к строительному производству, с другой − раскрывает 
новые возможности в его совершенствовании и обновлении [1; 2]. 
Мероприятия по обеспечению устойчивого развития рынка жилой 
недвижимости являются экономической основой жилищной поли-
тики. Региональная жилищная политика предполагает реализацию 
системы мер органов власти по управлению жилищной сферой и 
регулированию социально-экономических отношений субъектов 
рынка жилья. Следует подчеркнуть, что от проводимой жилищной 
политики зависят состояние и перспективы развития рынка недви-
жимости. 

Эффективный девелопмент является экономической основой 
развития отечественного рынка жилья. Жилищная политика реги-
она предполагает целенаправленную деятельность органов власти 
по формированию и реализации социально-экономического потен-
циала рынка недвижимости (см. рисунок). 

Рынок в развитой форме представляет собой существование 
и взаимодействие конкурирующих интересов. С изменением эконо-
мического типа и системы общественного производства меняется 
тип регулирующего механизма рынка. Современная экономика − 
это экономика систем. И рыночный механизм, и рыночная конку-
ренция − это конкуренция систем, перешедших от состояния сти-
хийного саморегулирования в состояние жесткой самоорганизации 
и взаимоорганизации. Структура экономической системы опреде-
ляет обобщенную характеристику системных свойств и фиксирует 
в абстрактной форме элементы, отношения, связи системы, их упо-
рядоченность и организацию. Структура отражает математическую 
функцию системы, вытекающую из передаточных функций (транс- 
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формаций) элементов системы. Аргументами функции являются 
входные и возмущающие действия элементов системы, субъектов 
рынка. 

Представляя собой систему экономических, организацион-
ных, правовых и физических отношений между субъектами рынка 
недвижимости, связанную с социально-экономическим развитием 
территорий, девелопмент включает подготовку земель, проведение 
строительных, инженерных, управленческих и иных операций с не-
движимостью. Формирование и реализация региональной жилищ-
ной политики основываются на стратегическом планировании раз-
вития рынка недвижимости и определении системообразующих 
принципов эффективного управления им. Стратегическая цель 
предполагает проведение государственной политики на рынке жи-
лой недвижимости на основании создания системы правовых гаран-
тий (защиты прав собственности, страхования объектов недвижи-
мости и др.). Тактика ее реализации направлена на стимулирование 
платежеспособного спроса населения, разработку мероприятий по 
улучшению жилищных условий.  

Разработка концепции жилищной политики базируется на 
принципах эффективного управления региональным рынком жилья 
(глобальная социализация, системность, государственная регулиру-
емость, экономическая надежность, определенность, всеобщность, 
приоритетность). Стратегическое планирование и реализация реги-
ональной жилищной политики исходят из системы воздействия − 
формы, методы и средства, ориентированной на достижение по-
ставленной цели. Цель девелопмента на отечественном рынке жи-
лья заключается в эффективном функционировании и развитии 
рынка, обеспечивающего доступность жилья для всех категорий 
граждан. Средством достижения этой цели является формирование 
механизма управления жилой недвижимостью (см. таблицу). 

Проблемы жилищного воспроизводства касаются большин-
ства российских городов. Например, недостаточная степень разви-
тия рынка жилой недвижимости в Удмуртии во многом обуслов-
лена недостатком бюджетных средств, которые не могут обеспе-
чить необходимых темпов его развития [3]. В связи с этим значи-
тельная часть строительства жилья осуществляется девелоперами 
(частными застройщиками). 

Рост стоимости жилья по сравнению с доходами населения 
привел к снижению его инвестиционных возможностей. По всем ре-
гионам России, в том числе в Удмуртии, наблюдается диспропор-
ция между сложившимся уровнем доходов населения, стоимостью 
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строительства и величиной эксплуатационных затрат жилищного 
фонда. Ситуация усугубляется также недостаточным развитием ме-
ханизма ипотечного кредитования. 

 
Таблица 

Формирование целей и задач эффективного девелопмента  
на отечественном рынке жилой недвижимости 

Ц
ел
ев
ой

  
бл
ок

 

Устойчивое развитие рынка жилой недвижимости
Бюджетный Социальный Коммерческий

Развитие эконо-
мики, увеличение 
доходной части 
бюджета 

Повышение обеспечен-
ности и доступности 
жилья для населения 

Получение прибыли, 
развитие бизнеса на 
рынке недвижимости 

И
сс
ле
до
ва
те
ль
ск
ий

  
бл
ок

 

Определение потребностей (спроса на жилье) и емкости рынка жилой 
недвижимости 

Жилищная политика региона:
Цель: достижение соответствия возможностей рынка жилой недвижи-
мости потребностям населения в жилье. 
Задачи: 1. Разработка и реализация гибкой жилищной политики, 
направленной на сбалансирование потребностей и возможностей реги-
онального рынка жилья. 
2. Активация проектов решения жилищной проблемы, направленных на 
достижение бюджетного, социального и коммерческого эффекта  

Б
ло
к 
ис
хо
дн
ой

   
ин
ф
ор
м
ац
ии

 Определение наличия всех инвестиционных ресурсов
Бюджетные сред-
ства и валовой ре-
гиональный про-
дукт 

Собственные ресурсы 
и доходы населения 

Средства предприятий, 
заемные и привлечен-
ные средства 

Бюджетный Социальный Коммерческий
Анализ современного рынка жилой недвижимости

 
Девелопер доводит идею до реализации, а инвестор форми-

рует ключевую команду. Но условия на рынке определяет пользо-
ватель/потребитель. 

Роли различных этапов деятельности девелопера могут быть 
представлены следующим образом: 

1. Муниципалитет в ряде случаев является собственником 
земли. Эта земля продается (сдается в аренду) девелоперу или спе-
циализированной компании. 

2. Земельные участки подготавливаются муниципалитетом и 
предлагаются девелоперам для развития. 

3. Девелопер, решив, что можно построить на участке и ка-
ковы рыночные перспективы у объекта, заключает сделку с вла-
дельцем земли. 
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4. Девелопер пытается заинтересовать инвестора, своего фак-
тического клиента. Этот инвестор может быть институционным ин-
вестором (например, пенсионным фондом). В большинстве случаев 
инвесторы стремятся стать владельцами здания, а не пользовате-
лями / арендаторами. 

5. Для привлечения инвесторов и снижения риска девелопер 
пытается как можно раньше привлечь будущих клиентов. Когда ин-
вестор подписывает контракт с девелопером и будущие арендаторы 
согласны со всеми условиями, девелопер подписывает контракт с 
подрядчиком. 

6. Если договоры об аренде с пользователями недвижимости 
подписаны, то инвестор и владелец сдают дом в эксплуатацию. На 
этом роль девелопера заканчивается. 

Формирование механизма стимулирования девелоперской 
деятельности имеет ключевое значение для эффективного функци-
онирования рынка жилой недвижимости. 

Иногда понятия «девелопер» и «застройщик» отождествляют, 
хотя они таковыми не являются, поскольку деятельность девело-
пера не всегда связана с новым строительством, реконструкцией 
или модернизацией объектов жилой недвижимости. Особенность 
девелоперской деятельности заключается в инициировании и орга-
низующем «начале», что выделяет девелопера среди других участ-
ников процесса развития недвижимости. 

Инициирование девелоперских проектов важно для местных 
органов власти, поскольку за счет средств населения и предприятий 
в регионах решаются важные социальные проблемы [4]. Оценка де-
велоперских проектов производится на основе анализа системы по-
казателей, отражающих социальную эффективность, эффектив-
ность бюджетных и частных инвестиций. 

Например, существование незавершенного строительства 
«замораживает» значительные вложенные в эти объекты средства. 
Сложившуюся ситуацию можно изменить, используя эффективные 
девелоперские идеи. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что серьезные масш-
табы девелопмент приобретает в случае привлечения к инвестици-
онной деятельности институциональных инвесторов. На россий-
ский рынок жилой недвижимости этот тип инвесторов практически 
не выходит. Финансирование строительства жилья, главным обра-
зом, ложится на частных инвесторов-дольщиков, что является ос-
новным отличием российского рынка жилой недвижимости от за-
рубежного. 
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Поскольку основным источником финансирования девело-
перских проектов в России являются средства будущих потребите-
лей недвижимости, необходимо предоставить им гарантии возврата 
своих средств и получения «нужного им товара» − недвижимости. 
Поэтому следует подчеркнуть, что в современных российских усло-
виях востребована система ограничений, регулирующих постула-
тов, очерчивающая круг возможных действий для каждого субъекта 
рынка жилой недвижимости. Именно этим обстоятельством обу-
словлена необходимость дальнейшего совершенствования управле-
ния на региональном уровне. 

Для эффективного воздействия на экономическую систему 
надо владеть ситуацией, органы власти должны знать фактическое 
положение дел [5]. Поскольку экономические явления обусловлены 
причинной связью и причинной зависимостью, задачей анализа эко-
номических интересов и отношений участников исследуемого 
рынка является раскрытие этих причин и факторов. 

В условиях реализации новой региональной экономической 
политики центр тяжести должен быть перенесен на систему эконо-
мических регуляторов, обеспечивающих оптимальное равновесие 
между социальной справедливостью и экономической целесообраз-
ностью. Поэтому основными объектами господдержки должны 
стать приоритетные инвестиционные проекты (программы), 
направленные на развитие районов с критическими социально-эко-
номическими проблемами (жилищная проблема). Именно такие 
программы способны совершить быстрый рывок в развитии, обес-
печив при этом крупные налоговые и другие виды поступлений в 
бюджет. В этой связи очень сложно переоценить роль региональ-
ных органов власти. 

Рынок жилой недвижимости, как и другие локальные рынки, 
управляется государством через законодательную, исполнитель-
ную и судебную власти. Государственное регулирование строи-
тельного комплекса и рынка жилой недвижимости осуществляется 
посредством влияния на органы управления строительным ком-
плексом и контроля над реализацией последними своих полномо-
чий, а также бюджетного финансирования строительства объектов 
государственной собственности, контролем сроков их ввода в экс-
плуатацию. 

На эффективность функционирования современного рынка 
жилья могут влиять разнообразные факторы. Выявить и изучить их 
действие весьма затруднительно. Задача заключается в том, чтобы 
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установить наиболее существенные факторы, оказывающие реша-
ющее влияние на тот или иной показатель. Таким образом, предпо-
сылкой адекватно отражающего действительность анализа является 
экономически обоснованная классификация факторов, принципи-
ально влияющих на эффективность функционирования исследу- 
емого сегмента. 

На любую экономическую систему (в том числе на рынок жи-
лья) постоянно воздействуют разнонаправленные силы: имеет  
место стремление системы к сохранению, проявляющееся в том, 
что любая экономическая система предпочитает не менять нала-
женный ритм работы, при этом функционирование данной системы 
становится более предсказуемым и стабильным. Первые из указан-
ных факторов являются внутренними, они направлены на сохране-
ние системы в существующем виде. При этом более высокой спо-
собностью к самосохранению обладает та система, между элемен-
тами которой более прочные и тесные связи (например, система 
массовой застройки жилья). 

Вторые факторы, воздействующие на систему, являются 
внешними. Они вызывают изменения, преодоление которых воз-
можно за счет совершенствования структуры, гибкости, замены 
элементов и изменения связей между ними. Соотношение между 
свойствами сохраняемости и изменчивости в каждой системе 
должно быть таким, чтобы обеспечивалось наиболее эффективное 
и устойчивое ее функционирование с сохранением необходимой 
экономической надежности. 

Субъекты рынка жилья − основной элемент структуры иссле-
дуемой социально-экономической системы, так как именно они 
обеспечивают реализацию ключевых его функций: производство, 
распределение, обмен и потребление. Состав участников жилищ-
ных проектов, распределение функций и ответственности зависят 
от сложности проекта, а также от фаз его жизненного цикла. Коли-
чество субъектов может быть различным и меняться на протяжении 
жизненного цикла проекта. С учетом представленных выше резуль-
татов исследований предлагается следующая группировка субъек-
тов рынка, основанная на их экономических интересах: девелопер, 
инвестор, подрядчик, поставщик, государство, кредитное учрежде-
ние. 

Так, интересы одного из главных субъектов рынка жилой не-
движимости − заказчика (застройщика, девелопера) сводятся к воз-
можности широкого выбора качества и количества жилья, достиже-
нию оптимального соотношения качества жилья и его стоимости, а 
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также к высокому уровню сервиса. Девелопер организует строи-
тельство жилых домов. Он обеспечивает финансирование строи-
тельства, покупки и эксплуатации жилья за счет своих средств или 
средств инвесторов, заключает договора с основными исполните-
лями − подрядчиками и несет ответственность по ним. Девелопером 
может выступать как юридическое, так и физическое лицо, в том 
числе жилищные кооперативы (ЖК) и жилищно-строительные ко-
оперативы (ЖСК) − «корпоративные инвесторы», для которых до-
ступны ресурсы всех финансовых рынков. 

Следует отметить, что профессиональных девелоперов в Рос-
сии, в частности в Удмуртии, до 1994 г. практически не существо-
вало. Их функции частично выполняют заказчики, частично − стро-
ительные организации, выступавшие в качестве генеральных под-
рядчиков. Главное в девелопменте − это управление инвестициями, 
включающее: выбор экономически эффективного проекта; преоб-
разование объекта недвижимости; получение всех предусмотрен-
ных законодательством разрешений на его реализацию от органов 
власти; поиск инвесторов, определение условий привлечения инве-
стиций; разработку механизмов и форм возврата инвестиций, отбор 
и привлечение подрядчиков, контроль их работы. 

Подрядчик − это строительная организация, которая выпол-
няет работы по реализации проекта в соответствии с заключаемыми 
с девелоперами договорами, несет ответственность за выполнение 
строительно-монтажных работ. Подрядчик заинтересован в плате-
жеспособном заказчике, взаимодействие с которым позволит ему 
пополнять оборотные средства. В эту группу субъектов следует 
включать проектные и субподрядные организации. 

Кредитное учреждение (кредитор) − денежно-кредитный ин-
ститут, осуществляющий регулирование платежного оборота в 
наличной и безналичной формах. Круг выполняемых современным 
коммерческим банком операций чрезвычайно широк, количествен-
ным признаком здесь выступает такой перечень разрешаемых опе-
раций, в который входят операции на открытом рынке, где банк мо-
жет выступать полноценным участником рынка ценных бумаг. Сле-
дует подчеркнуть, что в условиях рынка банки значительную часть 
своих ресурсов направляют на развитие научного обеспечения: 
практически в каждом коммерческом банке работают аналитики, 
изучающие рынок. Банк, предоставляя кредиты, испытывает по-
требность в обеспечении гарантий возврата выдаваемых средств. 

Поставщики строительных материалов ожидают от участия в 
строительстве жилья стабильности договорных связей, постоянных 
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доходов. По этой причине предприятия промышленности и строй-
материалов не стремятся расширять номенклатуру выпускаемой 
продукции, поскольку это напрямую связано с отвлечением из хо-
зяйственного оборота ресурсов. 

Инвестор − физическое или юридическое лицо, осуществля-
ющее долговременные вложения в недвижимость, т.е. будущий 
собственник жилья. Его волнуют гарантии получения постоянных 
доходов и реализация права принятия окончательного решения. В 
одном жилищном проекте инвесторов может быть несколько, но у 
них единая цель − максимизация прибыли на свои инвестиции от 
реализации жилищного проекта. Если инвестор и заказчик не явля-
ются одним и тем же лицом, то инвестор заключает договор с заказ-
чиком, контролирует его выполнение и осуществляет расчеты с 
другими субъектами. 

Государство посредством формирования нормативно-право-
вой базы для эффективного функционирования и развития рынка 
жилой недвижимости стремится к защите интересов потребителя, 
окружающей среды, обеспечению стабильности цен, занятости 
населения, налоговых сборов. 

Все вышеперечисленные субъекты рынка жилья стремятся к 
повышению рентабельности вложенных средств. Таким образом, 
под субъектно-объектной структурой рынка жилой недвижимости 
следует понимать социально-экономическую систему взаимоотно-
шений между его основными субъектами, отражающую их цели, 
разнонаправленные, но встречно-согласующиеся экономические 
интересы, формы взаимодействия по разнообразным объектам. 

Так, подрядчик, получив денежные средства от заказчика че-
рез банк, как показала практика, не направляет их сразу же на стро-
ительство жилья, а использует на другие цели. При этом государ-
ство, в силу несовершенства существующего законодательства, не 
обеспечивает заказчику и инвестору гарантии защиты прав потре-
бителей.  

Главная проблема государства в сфере девелопмента заклю-
чается в недостатке бюджетных средств: федеральное и региональ-
ное бюджетное финансирование строительства жилых домов еже-
годно сокращается. Банку, финансирующему строительство жилья, 
в соответствии с действующим законодательством, несоответству-
ющим требованиям рынка, не достает гарантий возврата выдавае-
мых на эти цели ссуд. 
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Неплатежеспособность заказчиков и отсутствие собственных 
оборотных средств − камень преткновения подрядчиков. В совре-
менной практике жилищного строительства плохой традицией 
стала несвоевременная оплата заказчиками уже выполненных стро-
ительно-монтажных работ. 

Существующие сегодня формы приобретения жилья волнуют 
потенциальных застройщиков. Имеющиеся противоречия между 
низким платежеспособным спросом основной массы населения и 
высокой стоимостью жилья, несоответствие повышенных требова-
ний к качеству предъявляемого к продаже коммерческого жилья со 
стороны обеспеченных граждан и реального качества не позволяют 
развиваться рынку. Кроме того, покупка жилья по метрам ведет  
к отчуждению покупателя от целостности процесса строительства, 
рассеиванию ответственности и владения, возрастанию транзакци-
онных издержек до бесконечности. Такая система усложняет про-
цессы обмена и расчетов в жилищном строительстве. 

Российский рынок жилой недвижимости, являясь частью ин-
вестиционного рынка, имеет уникальные особенности. Он пред-
ставляет собой сферу вложения капитала и систему экономических 
отношений, которые возникают при расширенном воспроизвод-
стве. Эти отношения возникают между девелоперами и подрядчи-
ками, собственниками и другими субъектами рынка жилой недви-
жимости при купле-продаже недвижимости, ипотеке, аренде и т.п. 
Рынок жилья в целом выполняет экономическую функцию сведе-
ния вместе покупателей и продавцов недвижимости через механизм 
цен. Он обладает перспективой развития, т.е. они дают все большую 
отдачу со временем. 

В этой связи сложно переоценить роль государства в оптими-
зации экономических интересов и отношений. Экономические ре-
формы в России дадут ощутимый эффект только при реализации 
государством экономической политики интенсивного развития и 
использования потенциала приоритетных отраслей национальной 
экономики, таких как жилищное строительство, на основе сочета-
ния общегосударственных и региональных интересов, путем созда-
ния «общего» рынка производства и потребления материальных 
благ. 

Таким образом, девелопмент является экономической осно-
вой развития отечественного рынка жилой недвижимости, форми-
рует конкурентную среду на рынке жилой недвижимости и обеспе-
чивает эффективное управление объектами жилой недвижимости в 
регионе. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Ефективна підприємницька діяльність у ринковій економіці 

будівельних підприємств може бути здійснена тільки при ритміч-
ному забезпеченні будівництва матеріально-технічними ресурсами, 
які за кордоном одержали назву закупівлі. Матеріально-технічні ре-
сурси – це складова виробничих ресурсів, які беруть участь у про-
цесі господарської діяльності протягом одного виробничого циклу,  
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при цьому повністю змінюють свою форму та переносять свою  
вартість на витрати підприємства, а закупівлі – це процес придбання 
товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачаль-
ника, підписання контракту, доставка товару [10]. 

Дослідження в галузі матеріально-технічного забезпечення та 
постачання ресурсів здійснюють чимало науковців, серед яких про-
відними є А.Ф. Гойко [4], А.Д. Єсипенко, Л.А. Захарченко [5],  
К.В. Ізмайлова, П.В. Іванюта [6], П.М. Куліков, О.І. Курок, О.М. Лі-
вінський [7], О.П. Лугівська, І.  Луценко [11], О.М. Перунок,  
О. Фомовська, І.О. Чорноплат, І.В. Яцкевич. Питання економічних 
аспектів матеріально-технічного забезпечення функціонування бу-
дівельних підприємств у своїх працях розглядають Н.О. Амеліна, 
Г.Я. Антоненко [1], О.Г. Гавриленко [2; 3; 10], Т.С. Кравчуновська 
[9], А.А. Майстренко, В.П. Ніколаєв [8], Л.М. Рижанкова, С.А. Ти-
мошенко та ін. 

Метою статті є визначення потреби в матеріально-технічних 
ресурсах, плануванні та контролі поставок матеріально-технічних 
запасів будівельного підприємства. 

Основна мета закупівель полягає в надійному та якісному за-
безпеченні споруджуваних об’єктів і виробничих підрозділів буді-
вельної фірми матеріально-технічними ресурсами (МТР), що має 
бути сплановане, закуплене та пов’язане з календарним графіком 
виробництва будівельно-монтажних робіт при вирішенні таких  
завдань: 

1) дотримання обґрунтованих строків закупівель (поставок) 
сировини, матеріалів, конструкцій, устаткування та комплектуючих 
виробів з урахуванням нормативних замовлень; 

2) забезпечення точної відповідності в кількостях між по- 
ставками та потребою; 

3) дотримання вимог до якості матеріальних ресурсів. 
Матеріально-технічне забезпечення в будівництві склада-

ється з величезного переліку та кількості різних матеріалів, виробів, 
конструкцій, усіх видів устаткування тощо, які поставляються на 
будівельний майданчик, та передбачає економічні зв’язки з бага-
тьма підприємствами (постачальниками) різних галузей виробни- 
цтва і торгівлі [2]. 

У процесі будівельних і монтажних робіт використовуються: 
по-перше, будівельні матеріали місцевого виробництва (бетон, роз-
чин, цегла, збірні бетонні та залізобетонні конструкції, товарна ар-
матура тощо), які виготовляються заводами будівельної індустрії та 
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власним виробництвом підприємства; по-друге, будівельні матері-
али, придбані в інших країнах (імпортовані). 

Забезпечення підприємницької діяльності МТР у будівництві 
здійснюється за двома напрямами (способами): 

1) замовником – прямі закупівлі (устаткування та матеріали, 
що поставляються замовником); 

2) підрядником разом із субпідрядними організаціями (суб-
підрядні поставки). 

У кожному конкретному випадку може використовуватися 
той чи інший спосіб або обидва – залежно від організації процесу 
будівництва об’єктів. 

Діяльність щодо забезпечення МТР (закупівлі) у будівництві 
охоплює широке коло питань, починаючи від визначення в їх по- 
требі та завершуючи надходженням на будівельний майданчик. 

Основу економічної ефективності такої діяльності (закупі-
вель) становлять пошук і придбання необхідних якісних матеріалів 
за мінімальними цінами. Для цієї мети необхідно вивчити та дослі-
дити ринок закупівель матеріалів і сировини. Безумовно, головну 
роль відіграє ціна, але істотною мірою на закупівлі впливають та-
кож кількісна потреба в матеріальних ресурсах, строки їх поставки 
та якість [10].  

За характером використання МТР можуть бути спрямовані на 
основне виробництво, ремонтно-експлуатаційні потреби та заходи 
щодо організаційно-технічного плану. 

Потреба в МТР визначається як у цілому на програму будіве-
льної організації та її підрозділів, так і по кожному будівництву, 
об’єкту з диференціацією такої потреби за часом (рік, квартал, мі-
сяць). Розрахунок потреби виконується за трьома напрямами: 

1) потреба в сировині та матеріалах; 
2) потреба в енергетичних ресурсах; 
3) потреба в машинах і механізмах. 
Вихідними даними для визначення потреби в матеріальних 

ресурсах на планований період є: 
1) виробнича програма підприємства планованого періоду; 
2) обсяг капітального будівництва, що виконується власними 

силами; 
3) експлуатація та ремонтні потреби; 
4) незавершене виробництво; 
5) залишки матеріальних ресурсів на кінець планованого пе-

ріоду; 
6) нормативи та норми витрат матеріальних ресурсів. 
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Потреби в матеріалах, конструкціях і виробах по кожному 
об’єкту визначаються на стадії проектування при розробці робочої 
документації та наводяться у формі замовлених специфікацій, лока-
льних і зведених відомостей, які складаються окремо за видами кон-
струкцій, виробів і матеріалів для виробництва будівельних, монта-
жних і спеціальних видів робіт. Потім уточнюється потреба за ро-
бочими кресленнями будівельних підприємств. Розрахунок потреби 
в матеріальних ресурсах виконується на основі фізичних обсягів ро-
біт із застосуванням відповідної нормативної та довідкової бази ви-
трати ресурсів. 

На будівельних підприємствах для визначення потреби в ма-
теріальних ресурсах використовуються планові, кошторисні й ви-
робничі норми: 

1) планові з урахуванням витрати матеріальних ресурсів за за-
твердженими об’єктними нормами; 

2) кошторисні, виходячи з розрахунків проектних витрат, за-
значених у проектній документації; 

3) виробничі, що складаються із трьох основних елементів 
(частин): чистих витрат у виробництві, важкопереробних відходів  
і втрат матеріалів при транспортуванні, обробці та укладанні в кон-
струкції. 

Виробничі норми витрат матеріалів призначаються для пла-
нування матеріально-технічних запасів на будівельних низових під-
приємствах і на підприємствах будівельної індустрії та власного ви-
робництва. Вони встановлюються в натуральних одиницях виміру 
на одиницю довжини, маси, площі тощо. 

Після визначення потреби в МТР наступним етапом є плану-
вання джерел й обсягу їх надходження для покриття потреби по  
кожному виду матеріалів, конструкцій і виробів. Джерелами над- 
ходження та покриття потреби в матеріальних ресурсах є: 

1) очікувані залишки на початок планованого періоду; 
2) продукція власних підприємств, що перебувають на ба- 

лансі підприємства; 
3) надходження з боку замовників і постачальників; 
4) внутрішні резерви від заходів щодо економії матеріалів. 
Планування поставок матеріально-технічних запасів здійсню-

ється шляхом розробки річних, квартальних, місячних планів зі 
складанням декадно- і тижнево-добових графіків [10]. 

Річним планом постачання, на підставі потреби в матеріаль-
них ресурсах, визначаються поставки не тільки в цілому за програ-
мою будівельного підприємства, але і по його підрозділах і влас- 
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ному виробництву, замовниках, будівництвах, об’єктах із розподі-
лом цих поставок поквартально, зі складанням різних відомостей та 
графіків. У плані по кожному матеріалу, виробу визначаються по- 
стачальники, з якими укладають контракти, формуються замов-
лення тощо. 

Квартальними планами поставок, на підставі інформації про 
перебіг виконання програми будівельно-монтажних робіт і по-
об’єктних графіків будівництва, графіків поставок по об’єктах, ви-
конання графіків виготовлення та поставок власними підприєм- 
ствами за квартал, попередній планованому, уточнюються і конкре-
тизуються: 

1) помісячна поставка матеріальних ресурсів за всіма напря-
мами виробничо-господарської діяльності будівельного підприєм- 
ства і його підрозділів; 

2) квартальні завдання щодо випуску продукції будівельного 
підприємства; 

3) заявка субпідрядних організацій на матеріали та конструк-
ції; 

4) графіки поставки матеріалів і конструкцій по споруджува-
них об’єктах; 

5) за необхідності вносяться корективи в існуючі договори з 
постачальниками шляхом підписання додаткових угод і нових до-
говорів; 

6) розробляються замовлення на поставку конструкцій і виро-
бів тощо. 

Місячне планування поставок матеріальних ресурсів здійс-
нюється на підставі квартальних планів і пооб’єктних графіків ма-
теріально-технічного забезпечення з урахуванням одержаної ін- 
формації про їх виконання за минулий період. У межах місяця  
уточнюється й коригується декадна або тижнева поставка матеріа-
лів, виробів і конструкцій, розробляються зведені плани комплекта-
ції та реалізації матеріальних ресурсів у цілому по будівельному 
підприємству й окремих об’єктах, вносяться корективи в замов-
лення за строками поставки тощо. 

Тижнево- або декадно-добове планування є заключним, ціле-
спрямованим і регулюючим етапом забезпечення матеріальними 
ресурсами споруджуваних об’єктів. Воно складається в розробці за 
встановленими формами тижнево-добових графіків поставок мате-
ріальних ресурсів по добі з використанням вихідних даних: 

1) тижнево-добових графіків виробництва будівельно-мон- 
тажних робіт; 
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2) зведених місячних графіків поставки матеріальних ресур-
сів; 

3) пооб’єктних графіків поставки матеріальних ресурсів; 
4) інформації про виконання поставок за попередній період. 
На підставі одержаної інформації в тижнево-добові графіки у 

випадку відхилень вносяться корективи за минулий тиждень, у тому 
числі за добу. 

Планування поставок і завезення матеріальних ресурсів на 
всіх етапах має бути пов’язане з календарними строками виконання 
будівельно-монтажних робіт за графіками, що забезпечують запла-
новане введення об’єктів в експлуатацію, а також із нормативами 
виробничих запасів матеріалів. 

З урахуванням вищезазначеного складається список претен-
дентів (постачальників), з якими може бути підписаний контракт на 
поставку матеріальних ресурсів. Алгоритм вибору матеріальних ре-
сурсів будівельним підприємством у вигляді блок-схеми наведено 
на рисунку. 

Надійність постачальника є одним із ключових критеріїв, що 
визначає його управлінські, технічні та виробничі можливості сто-
совно якості продукції, обсягу та строків її поставки, а також під- 
тверджується фінансовим становищем, виробничими потужнос-
тями, сервісом і відгуками інших будівельних підприємств. 

Слід зауважити, що для доставки матеріальних ресурсів на 
будівельний майданчик необхідні будівельні машини, засоби тран-
спорту, засоби малої механізації і розвинуте складське господар- 
ство, що супроводжується вантажно-розвантажувальними робо-
тами. Усе це потребує належної організації та управління матеріа-
льно-технічними запасами. Для організації та управління процесом 
матеріально-технічного забезпечення на будівельних підприєм- 
ствах створюються спеціальні структури у вигляді служб матеріа-
льно-технічного забезпечення, які у взаємодії з іншими підрозді-
лами будівельного підприємства, постачальниками, замовниками та 
іншими організаціями здійснюють планування, закупівлі й по- 
ставки матеріальних ресурсів. 

Матеріально-технічне постачання підприємницької діяльно-
сті будівельного підприємства здійснюється шляхом оформлення 
різних документів. Один із них – замовлення на закупівлю, що при 
невеликих обсягах поставок є юридичним документом і може замі-
няти договір. Формування замовлень на матеріали виробу, конструк-
цій здійснюється на підставі розроблених проектною організацією 
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Рисунок. Алгоритм вибору постачальника матеріальних ресурсів  
будівельним підприємством [10] 
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та уточнених на місці відомостей потреб у матеріалах і замовлених 
специфікаціях. Замовлення формуються за групами матеріалів, кон-
струкцій і виробів, у яких указуються також способи та методи від-
вантаження дрібними партіями або іншими, час, необхідний для до-
ставки на місце, технічний контроль якості та ін. 

Висновки. Таким чином, у своїй діяльності підприємство ви-
користовує різноманітні матеріально-технічні ресурси (сировину, 
матеріали, паливо, енергію, комплектуючі вироби тощо). Вони в 
процесі виробництва перетворюються на продукцію (послуги)  
і підлягають постійному поповненню. Для цього будівельне підпри-
ємство організує матеріально-технічне забезпечення, яке включає: 
визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, пошук і за-
купівлю ресурсів, організацію доставки, зберігання та видачі окре-
мим споживачам на підприємстві. Постачання матеріально-техніч-
них ресурсів має бути своєчасним, комплектним і з мінімальними 
витратами. А виконувати цю роботу повинен відділ матеріально- 
технічного постачання будівельного підприємства. 

Матеріально-технічні ресурси підприємство купує на ринку, 
де продавцями й постачальниками є безпосередньо підприємства-
виробники або організації-посередники. Проте вся номенклатура 
матеріально-технічних ресурсів, потрібних у виробництві, яка сягає 
іноді десятків тисяч найменувань і типорозмірів, не може поставля-
тися за прямими зв’язками. Ті ресурси, які потрібні у невеликій  
кількості, періодично або нерегулярно, економніше буває купувати 
в посередників – оптових фірм і магазинів. Як правило, вони ком-
плектують певний асортимент товарів для продажу і територіально 
розташовані неподалік від підприємств та організацій споживачів. 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ОБ'ЄДНАННЯ  
ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ  
І БЮДЖЕТУВАННЯ В ЄДИНИЙ ІНСТРУМЕНТ  
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Сучасні умови функціонування підприємств характеризу-

ються постійними змінами зовнішнього середовища, зростанням 
конкуренції в усіх сферах діяльності, припускають пошук інстру- 
ментів, які дозволять оперативно реагувати на їх вплив і вибудову-
вати стратегію розвитку з урахуванням цих факторів. При цьому ко-
жне підприємство формує власну тактику адаптації внутрішніх 
структур і систем управління до обмежень і можливостей еконо- 
мічного, політичного та соціального оточення. Однак далеко не всі 
підприємства володіють мистецтвом органічного поєднання страте-
гічних і поточних завдань своєї діяльності. Одним із таких інстру-
ментів є збалансована система показників (ЗСП) підприємства. 
Дана технологія з'явилася як реакція на обмеженість методів управ-
ління діяльністю підприємств за допомогою тільки фінансових по-
казників. При всій своїй важливості вони недостатні для того, щоб 
визначити, наскільки ефективно працює підприємство або його  
окремі підрозділи. По-перше, тому, що дані показники, по суті,  
відображають ефективність роботи підприємства в минулому, не 
дозволяючи діагностувати й усувати виникаючі проблеми в режимі 
«реального часу». По-друге, використання тільки фінансових по- 
казників не дає можливості довести стратегічні цілі підприємства 
до всіх співробітників і не дозволяє їм визначити свою роль у до- 
сягненні цих цілей, тому що далеко не всі співробітники задіяні в їх 
формуванні [8]. 

Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством 
у рамках стратегічного бюджетування розглядають зарубіжні та  
вітчизняні вчені: Р. Каплан, Д. Нортон [10], Р. Нівен Пол [8], Нільс-
Горан Ольве [7], C. Ковтун [4], Д. Бримсон [3] та ін. У працях на-
званих авторів немає чітко сформульованого методичного підходу 
до стратегічного управління окремими підрозділами підприємства, 
який є визначальною складовою стратегічного потенціалу підпри-
ємства. Крім того, науковці не приділяють достатньої уваги меха- 
нізму формування та реалізації стратегічних цілей підприємства, 
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зокрема, ролі бюджетування у процесі управління підприємством 
шляхом розробки й оцінки нефінансових показників.  

Метою статті є формування системи стратегічного бюджету-
вання, спрямованої на підвищення ефективності управління про- 
мисловим підприємством на основі індивідуально розроблених 
стратегічних показників.  

Збалансована система показників, як аналітичний інструмент 
реалізації стратегії підприємства, дозволяє сконцентрувати зусилля 
менеджменту в усіх напрямах його діяльності в тісному взаємо- 
зв'язку зі стратегічними цілями, на відміну від системи, побудованої 
переважно на контролі оперативних фінансових результатів. Част-
ково проблеми використання та взаємозв'язку нефінансових показ-
ників вирішує бюджетування, що охоплює в основному вертикаль-
ний ієрархічний рівень управління: кожен бюджет представляється 
на затвердження керівникові вищого рівня. 

Доповнюючи традиційну фінансову звітність, збалансована 
система показників виступає додатковим обґрунтуванням необхід-
ності виділення коштів тому або іншому підрозділу для інвесту-
вання в нематеріальні активи. Виходячи з цього ЗСП у системі фі-
нансового управління розробляється на основі горизонтального під-
ходу до управлінського процесу, при якому підрозділи розробляють 
свої бюджети автономно, консультуючись із колегами того самого 
рівня організаційної ієрархії. Збалансована система показників 
може бути використана для надання у прозорому вигляді взаємо- 
зв'язків, що існують між підрозділами підприємства, і сприяє нала-
годженню між ними ефективної комунікації. Стратегічні показники 
збалансованої системи потребують фінансового обґрунтування ви-
ділення коштів підприємством на реалізацію тієї або іншої страте-
гічної мети. Традиційно для обґрунтування виділення коштів на ре-
алізацію короткострокових фінансових цілей використовується ін-
струмент фінансового менеджменту – бюджетування. Дана техно-
логія надає прогноз розвитку підприємства на майбутній період, яка 
складається на основі ретроспективного аналізу фінансового стану 
підприємства й оцінки впливу різних факторів на основні показ-
ники його діяльності [7].  

Бюджетування як технологія управління має достатньо зрілий 
вік: 95-річний досвід розвитку в зарубіжних країнах і 25-річне ви-
користання в Україні привели до необхідності на сучасному етапі 
перегляду ряду його принципів. Накопичений досвід свідчить, що 
система бюджетування має об'єктивні обмеження, основні з яких – 
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недостатнє використання нефінансових показників й орієнтація на 
вирішення короткострокових завдань, а не на довгострокові. 

Розвиток управлінських методик і зміна умов зовнішнього се-
редовища потребують збільшення гнучкості системи бюджету-
вання, підвищення ролі стратегічних завдань, а також удоскона-
лення її інструментарію. У традиційному розумінні процес бюдже-
тування представляє прогноз розвитку підприємства на майбутній 
період, що складається на основі ретроспективного аналізу фінан-
сового стану підприємства й оцінки впливу різних факторів на ос-
новні показники його діяльності.  

Однак для економічних відносин, які в Україні динамічно  
розвиваються, необхідні нові форми управління підприємством,  
тісно пов'язані з його стратегією [13]. Відсутність зв'язку між сис-
темою бюджетування та стратегією підприємства є причиною не- 
ефективної мотивації керівників підрозділів та їх працівників до до-
сягнення стратегічних цілей.  

Як правило, після встановлення цільових значень у стратегіч-
них картах при кон’юнктурних відхиленнях, які є неминучими, ви-
трати на заходи скорочуються, але цільові значення збалансованої 
системи показників далеко не завжди переглядаються, що призво-
дить до їх невиконання, а в результаті – до дискредитації самої ідеї 
ефективного стратегічного управління за збалансованою системою 
показників. Усунути ці проблеми дозволяє інтеграція в єдине ціле 
бюджетування та збалансованої системи показників.  

У таблиці відображено, яким чином при здійсненні різних  
функцій управління в єдиній системі проявляється синергетичний 
ефект. 

Синергетичний ефект об'єднання збалансованої системи по-
казників і бюджетування має такі переваги: 

1) простота застосування – на відміну від бюджетування на 
нульовій основі, стратегічне бюджетування не передбачає проце-
дури постійної переоцінки проектів і їх ранжирування з метою об-
ґрунтування ефективності бюджетних показників. Крім того, стра-
тегічне бюджетування можна впровадити порівняно швидко, не  
розраховуючи при цьому можливих надлишків бюджетних коштів, 
а просто поділити бюджети навпіл і створити буфер; 

2) мотивація працівників – завдяки усуненню необґрунтова-
них резервів у бюджетах виконання бюджетів стає одним із ключо-
вих показників діяльності окремих працівників і, відповідно, поту-
жним мотиваційним фактором. Якщо працівник досяг цільових зна-
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чень показників без використання бюджетного буфера, то він одер-
жує винагороду відповідно до діючої системи мотивації на підпри-
ємстві; 

 
Таблиця 

Синергетичний ефект об'єднання ЗСП та бюджетування 
Функція 
управ-
ління 

Традиційна 
система  

бюджетування 

Збалансована 
система  

показників 

Система 
стратегічного 
бюджетування 

Плану-
вання 

Розподіл ресурсів 
підприємства на 
поточний період

Конкретизація 
стратегічних 
цілей

План цілей і ресурсів для 
їх досягнення в кількіс-
ному вираженні

Коорди-
нація 

Жорсткий зв'язок 
бюджетів центрів 
фінансової відпо-
відальності та бю-
джетів підприєм-
ства 

Причинно-нас-
лідковий зв'я-
зок ЗСП під-
розділів і ЗСП 
підприємства в 
цілому

Взаємопов’язані плани 
показників по підрозді-
лах і підприємству зага-
лом 

Мотива-
ція та  
контроль 

Економія бюдже-
тів по центрах фі-
нансової відпові-
дальності

Досягнення ці-
льових значень 
ЗСП підрозді-
лом

Досягнення цільових зна-
чень ЗСП центрами від-
повідальності при еконо-
мії бюджетів

 
3) стратегічне обґрунтування витрат – на більшості підпри-

ємств працівники є відповідальними за перевитрати бюджетних  
коштів, тому вони схильні завищувати свої потреби в ресурсах і ви-
трачати всі бюджетні кошти наприкінці року. Стратегічне бюдже-
тування припускає, що в розпорядженні працівників є тільки час-
тина бюджетних коштів без урахування буфера, і цей ліміт вони мо-
жуть перевищити тільки якщо працівники інших підрозділів визна-
ють ці витрати необхідними. При такому підході в підрозділах від-
бувається скорочення витрат на 20%; 

4) інтегрований підхід до обліку витрат – система стратегіч-
ного бюджетування сприяє скороченню витрати коштів тільки на 
тих ділянках, на яких вони перевитрачаються, і направляє зайві  
кошти на вирішення пріоритетних завдань. Працівники підрозділів, 
які впевнені в необхідності запланованих витрат, завжди можуть 
одержати фінансування з бюджетного буфера. 

Традиційне формування бюджету пов'язане з визначенням ко-
роткострокових цілей для фінансових показників (обсяг продажів, 
поточні витрати, валовий прибуток, чистий та операційний прибу-
ток, грошовий потік і рентабельність інвестицій), що, безумовно, є 



88 

важливим для будь-якого підприємства, але в процесі складання 
бюджету мають бути враховані нефінансові параметри діяльності 
підприємства, які є головним інструментом його стратегічного роз-
витку.  

Отже, у рамках двох інтегрованих процесів доцільно визна-
чити короткострокові цілі й параметри для споживачів, інновацій, 
виробництва, а також відповідність цілей на всіх рівнях виробленої 
стратегії. Якщо довгострокові цілі в перспективній програмі роз- 
витку підприємства виконуються, то складання короткострокового 
бюджету полягатиме у трансформації стратегічних цілей у поточ-
ний операційний бюджет за допомогою нефінансових показників 
збалансованої системи. 

Після ідентифікації стратегічних показників діяльності необ-
хідно провести роботу з їх подальшої деталізації в системі страте- 
гічного бюджетування. Опис стратегічних показників у системі 
стратегічних карт є обов'язковим етапом, що передує постановці й 
упровадженню системи бюджетного управління на основі нефінан-
сових показників, особливо з позицій зворотного зв'язку: якщо ре-
зультати аналізу показують, що бюджет виконати в існуючих рам-
ках неможливо, то неминуче виникає питання про зміну стратегії, 
для виконання якої він і складається. 

Якщо довгострокові цілі в перспективній програмі розвитку 
підприємства виконуються, то складання стратегічного бюджету 
полягатиме у трансформації показників стратегічних карт у страте-
гічний бюджет за допомогою нефінансових показників ЗСП. Ство-
рення нефінансових стратегічних бюджетів спрямоване головним 
чином на досягнення нефінансових стратегічних цілей підприєм- 
ства завдяки своїй здатності впливати на підсумкові фінансові ре-
зультати операційної діяльності, задаючи пріоритетні напрями при 
розподілі ресурсів у процесі бюджетування [12]. На рисунку наве-
дено схему формування стратегічних бюджетів промислового під- 
приємства в чотирьох проекціях ЗСП. 

Система стратегічного бюджетного управління дозволяє ви-
рішити такі завдання: 

встановлення взаємозв'язку планування та контролю за вико-
нанням стратегічних і тактичних планів підприємства;  

забезпечення погодженості планів усіх підрозділів на підпри-
ємстві та їх спрямованості на досягнення єдиних цілей;  

оцінка та взаємозалежне управління всіма аспектами діяльно-
сті підприємства;  
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зміцнення фінансової дисципліни і підпорядкування інтересів 
окремих структурних підрозділів інтересам підприємства в цілому 
за допомогою управління по відхиленнях, заснованому на зістав-
ленні спроектованих і фактичних показників діяльності підприєм- 
ства за звітний період;  

можливість розрахунку різноманітних планів без залучення 
додаткових ресурсів;  

створення бази для обґрунтованої системи мотивації персо-
налу шляхом її прив'язки до системи фінансових показників [1,  
c. 146]. 

Одним з основних завдань стратегічного бюджетування є ви-
значення обсягу інвестицій у виробничий потенціал промислового 
підприємства для досягнення поставлених цілей й оцінка ефектив-
ності вкладень. Для того щоб прийняти обґрунтоване рішення про 
вкладення коштів у розвиток стратегічної діяльності, підприємству 
необхідно визначити період окупності даних інвестицій. Критерії, 
які застосовуються для вибору інвестицій у виробничий потенціал, 
базуються на концепції стратегічної спрямованості підприємства, 
що дозволяє оцінити ефективність вкладень за допомогою розра- 
хунку стратегічних коефіцієнтів із наступним грошовим виражен-
ням їх у стратегічних бюджетах і відстеженням процесу їх вико-
нання.  

Розкриття механізму руху грошових коштів у процесі страте-
гічного бюджетування має важливе значення для інвестиційної дія-
льності підприємства, оскільки ці потоки коштів представляють 
ступінь реалізації стратегічних цілей за допомогою ключових нефі-
нансових показників людського капіталу. Слід відзначити, що ви-
користання стратегічних бюджетів людського капіталу дозволяє  
підвищувати якість поточного та стратегічного планування на під-
приємстві, робити його ефективним елементом системи управління. 

Висновки. Інтеграція показників збалансованої системи та си-
стеми бюджетування на підприємстві надає можливість не тільки 
оперативно управляти стратегією на всіх рівнях її реалізації, але  
і попереджає можливі відхилення від намічених стратегічних цілей. 
Це допомагає керівництву підприємства вчасно реагувати на зміни 
та приймати правильні управлінські рішення. ЗСП додає у процес 
бюджетування системний підхід до врахування показників, що  
відображають мету й ефективність функціонування підприємства. 
Нова концепція вдало інтегрується із системою контролінгу, добре 
поєднується з методами управління, націленими на підвищення  
вартості підприємства. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСУ-

ВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Одним з ефективних, добре апробованих інструментів опти-

мізації інвестиційних процесів є математичне моделювання. Його 
застосування дозволяє визначати структурні та фінансові пара- 
метри інвестиційних процесів, що сприяють досягненню оптималь-
них значень критеріїв ефективності, й ураховувати елементи дина-
міки, ризику і нечіткості даних.  

Питання застосування математичного моделювання для опти-
мізації процесів фінансування інвестиційних проектів розглядають 
Г. Хакс, Х. Вейнгартнер, Дж. Дін, Д. Новіков, В. Бурков, Е. Брон-
штейн, Т. Олійник, В. Богатирьов, С. Морозов, В. Царьков, О. Пав-
лов, М. Михальов та ін. 

Метою статті є обґрунтування вибору економіко-математич-
них моделей оптимізації  фінансування інвестиційних проектів. 

Підвищення обґрунтованості політики фінансування інвести-
цій компаній в умовах динамізму господарського середовища і фі-
нансової нестабільності потребує уточнення принципів і розробки 
моделей оптимізації структури інвестиційного капіталу, орієнтова-
них на досягнення довгострокових цілей компанії. Значимість 
прийняття аргументованих і зважених рішень щодо формування 
структури джерел фінансування інвестиційної діяльності зумовлена 
багатовекторним впливом цього чинника на розвиток компанії: при 
неоптимальній структурі інвестованого капіталу компанії належить 
проходити свій життєвий цикл при більш високих вимогах до при-
бутковості, а отже, встановлювати більш жорсткі критерії відбору 
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інвестиційних проектів, оскільки не будь-які привабливі потенційні 
напрями інвестування задовольнятимуть підвищені вимоги до при-
бутковості інвестованих коштів; при виникненні додаткових обме-
жень інвестиційних можливостей компанія не зможе бути потріб-
ною мірою динамічною і маневреною. Завищені витрати на інвес-
тиційний капітал служитимуть гальмом гнучкого і ефективного ре-
агування на зміну умов ринкової кон'юнктури і підтримки конку-
рентоспроможності; незбалансованість структури інвестованого ка-
піталу веде до продукування агентських конфліктів, протиріч інте-
ресів власників і менеджменту. 

Агентські конфлікти можуть проявлятися в опортуністичній 
поведінці менеджменту, трансформації його мотивації, прийнятті 
інвестиційних рішень, що призводять до реалізації неефективних  
і ризикованих інвестиційних проектів. При занадто високій частці 
позикового капіталу трансформується ставлення до компанії 
стейкхолдерів, які можуть розпочати пошук інших варіантів спів-
праці, що загрожує погіршенням господарських взаємозв'язків, до-
говірних умов, зниженням обсягів продажів, скороченням виручки, 
зменшенням потоків грошових коштів. Ключові концептуальні під-
ходи до оптимізації структури джерел фінансування інвестицій в 
економічній літературі будуються на аналізі співвідношення влас-
ного і позикового капіталів підприємства, а також їх складових 
(прибутку, амортизації, емісії акцій, облігацій, банківського кре-
диту, комерційного кредиту, лізингу та ін.).  

Традиційно в теорії та методиці фінансового аналізу зістав-
лення величин власного і позикового капіталів використовується як 
один із головних параметрів фінансової стійкості компанії. Цей на-
прям дослідження структури капіталу підприємства, досить гли-
боко теоретично опрацьований у вітчизняній і західній економічній 
науці, знайшов широке практичне застосування у прикладних мето-
дах оцінки фінансового стану підприємств. Він базується на даних 
фінансової звітності та відображає так званий бухгалтерський під-
хід до структури капіталу компаній. Проблема оптимізації струк-
тури капіталу в рамках даного підходу зводиться, як правило, до 
підтримки такого співвідношення власного і позикового капіталів 
компанії, при якому забезпечується досягнення індикативних зна-
чень відомих фінансових коефіцієнтів (фінансового левериджу, 
прибутку на акцію, рентабельності власного капіталу та ін.). Крім 
розрахунку традиційних фінансових коефіцієнтів, використову-
ється також прийом визначення точок рівноваги, за допомогою 
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якого виробляють зіставлення альтернативних варіантів фінансу-
вання. Незважаючи на безсумнівну аналітичну значимість бухгал-
терського підходу, він не може бути застосований для розв’язку за-
дач оптимізації структури джерел фінансування інвестицій компа-
нії, оскільки в основу оцінки ефективності цієї структури не можуть 
бути покладені показники минулої діяльності. На даній основі не-
можливо вибудувати політику фінансування інвестиційної діяльно-
сті, що відповідає її стратегічній меті, яка має полягати у зростанні 
інвестиційної вартості компанії. В економічній літературі цілі інве-
стиційної діяльності традиційно пов'язуються з отриманням чис-
того доходу від інвестиційних вкладень у рамках одного інвести-
ційного циклу.  

Однак рух інвестицій у процесі інвестиційної діяльності під-
приємств має постійно повторюваний і поновлюваний характер, що 
формує основу для його аналізу в довгостроковій перспективі та 
обумовлює необхідність визначення перспективної мети інвести-
ційної діяльності компанії. Така мета, перш за все, підпорядкована 
пріоритетній стратегічній меті фінансової діяльності компанії в  
ринковій економіці – зростанню її вартості. З цих позицій перспек-
тивна мета інвестиційної діяльності компаній полягає в переви-
щенні доходів від інвестування над вкладеним інвестиційним капі-
талом, що в довгостроковому періоді забезпечить зростання чис-
того дисконтованого грошового доходу в умовах динамізму і неви-
значеності ринкового середовища. Оскільки чистий дисконтований 
грошовий дохід є найбільш точним вираженням інвестиційної вар-
тості підприємства, перспективна мета інвестиційної діяльності під-
приємства постає як зростання його інвестиційної вартості. У зв'яз-
ку з цим засади вибору стратегії інвестиційної діяльності та фінан-
сового розвитку підприємства формуються на концептуальній  
платформі іншого напряму аналізу структури капіталу, представле-
ного теоретичними дослідженнями структури капіталу фірми і по-
шуком оптимального співвідношення власного і позикового капіта-
лів. 

Аналіз основних підходів до оптимізації структури капіталу з 
урахуванням їх адаптації до проблеми формування оптимальної 
структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підпри-
ємств дозволяє виокремити такі ключові положення:  

структура інвестиційного капіталу компаній є основним стра-
тегічним параметром й інструментом прийняття управлінських рі-
шень, орієнтованих на підвищення ефективності політики фінансу-
вання інвестиційної діяльності компаній. Зниження частки позико- 
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вого капіталу фактично означає недовикористання потенційно 
більш дешевого, ніж власний капітал, джерела фінансування, оскі-
льки у компанії формуються вищі витрати на інвестиційний капітал, 
що детермінує зростання вимог до прибутковості майбутніх інвес-
тицій. У той же час при зростанні частки позикового капіталу зрос-
тає імовірність витрат банкрутства, збільшуються ризики непла-
тежу для інвестора, що також веде до підвищення вимог до при- 
бутковості цього капіталу;  

напрями еволюції теорій структури капіталу пов'язані з об- 
ґрунтуванням взаємозв'язку структури капіталу з ринковою вар- 
тістю компанії. Структура інвестиційного капіталу може мати ви-
падковий характер або бути результатом цілеспрямованого вибору. 
Процес формування структури капіталу спрямований на встанов-
лення заданого співвідношення власних і позикових коштів, що до-
зволяє забезпечити досягнення критерію її оптимізації. Сучасні  
теорії структури капіталу мають великий методичний інструмента-
рій оптимізації цього показника, де основними критеріями виступа-
ють: прийнятний рівень ризику в діяльності підприємства; максимі-
зація ринкової вартості підприємства; мінімізація середньозваженої 
вартості капіталу підприємства.  

Слід відзначити, що вибір конкретного критерію оптимізації 
визначається підприємством самостійно. Відносно вирішення про-
блеми оптимізації структури джерел фінансування інвестиційної ді-
яльності компанії таким критерієм, як зазначено вище, служить  
максимізація інвестиційної вартості підприємства. Максимізація 
досягається з урахуванням прийнятих ризиків і заданої прибутково-
сті, яка визначається величиною середньозваженої вартості всіх ви-
користовуваних джерел фінансування. При цьому мінімізація сере-
дньозваженої вартості джерел капіталу, що інвестується, сама по 
собі не може виступити критерієм оптимальності їх структури. Як 
випливає з положень теорій структури капіталу, при такому підході 
капітал підприємства, що інвестується, має складатися виключно з 
позикового капіталу, вартість якого за інших рівних умов завжди 
менше акціонерного капіталу, проте це означає втрату фінансової 
стійкості й загрозу банкрутства компанії.  

З позицій фінансово-інвестиційного підходу, що відтворює 
завдання зростання чистого дисконтованого доходу від реалізації 
інвестиційних проектів й інвестиційної вартості підприємства, оп-
тимізація структури джерел фінансування інвестиційної діяльності 
передбачає виявлення того співвідношення позикового і власного 
капіталів, яке веде до максимізації інвестиційної вартості даної ком- 
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панії. Реалізація фінансово-інвестиційного підходу передбачає об-
ґрунтування комплексу складних управлінських рішень у частині 
структурування інвестиційних угод, вибору кращих фінансових ін-
струментів, розробки схеми грошових надходжень і виплат різним 
типам інвесторів, регулювання інвестиційних ризиків, формулю-
вання умов інвестиційних угод та договорів. Виходячи з цього фі-
нансово-інвестиційний підхід до оптимізації структури джерел фі-
нансування інвестиційної діяльності компанії має спиратися на такі 
принципи (див. рисунок):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Принципи оптимізації структури джерел фінансування  
інвестиційної діяльності компанії 

 
урахування інтегрального впливу факторів зовнішнього  

і внутрішнього середовища й асиметричності інформації на струк-
туру інвестованого капіталу компанії. Дані фактори можуть діяти 
різноспрямовано, результат їх впливу визначає можливе співвідно-
шення рівнів прибутковості, ризику і ліквідності вкладення капі-
талу, що інвестується. Неоднозначні оцінки майбутнього рівня при-
бутковості, ризику, ліквідності, а отже, умов оптимізації структури 
джерел фінансування інвестиційної діяльності формуються також 
під впливом асиметричності інформації;  

мінімізація витрат залучення капіталу, що інвестується. Про-
цес отримання очікуваних грошових потоків інвесторами відстро-
чений у часі, що визначає необхідність приведення величин цих по- 
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токів до теперішнього часу з урахуванням альтернативної ставки 
доходу, що втрачається інвесторами. Ставка залучення позикових 
джерел фінансування інвестицій відображає мінімальну ставку при-
бутковості, необхідну кредиторам. Сукупні вимоги до прибутково-
сті, пропоновані різними категоріями інвесторів, результуються в 
єдину ставку середньозважених витрат на капітал, що інвестується, 
з урахуванням частки позикових і власних коштів у сумі його ви-
трат;  

структурованість джерел інвестованого капіталу. Максиміза-
ція інвестиційної вартості компанії за інших рівних умов передба-
чає мінімізацію середньозваженої вартості всіх складових інвесто-
ваного капіталу. Для вирішення даного завдання необхідні точна 
ідентифікація всіх джерел фінансування інвестиційної діяльності, 
використання сучасних методів їх кількісної та якісної оцінки;  

адекватність термінів залучення джерел фінансування інвес-
тиційної діяльності цілям їх використання. Відповідно до одного з 
«золотих правил» інвестування інвестиційні вкладення мають від-
повідати джерелам їх фінансування за сумами та строками;  

орієнтація на максимізацію інвестиційної вартості компанії 
як ключового критерію оптимізації структури інвестованого капі-
талу. Відповідно до цього принципу при оптимізації структури ін-
вестованого капіталу слід виходити з можливостей максимізації ве-
личини інвестиційної вартості компанії, що виражає суму дискон-
тованого чистого грошового потоку вигід, очікуваних інвестором у 
результаті реалізації проекту. Реалізація даних принципів спрямо-
вана на оптимізацію структури джерел фінансування інвестиційної 
діяльності компанії виходячи з об'єднаного критерію «прибутко-
вість - ризик - ліквідність». Для формування політики фінансування 
інвестиційної діяльності компанії в кожному конкретному випадку 
необхідно встановити область оптимальних значень структури ін-
вестиційного капіталу. Пошук такої області пов'язаний з якісним  
і кількісним аналізом структури джерел фінансування інвестиційної 
діяльності. 

Якісний аналіз передбачає виділення різних макро- і мікро- 
економічних чинників, які слід мати на увазі, розробляючи політику 
фінансування інвестиційної діяльності даної компанії. Цей вид ана-
лізу потребує доповнення кількісними оцінками – фінансовими мо-
делями, що дозволяють встановити розрахункове оптимальне спів-
відношення джерел фінансування інвестиційної діяльності компа-
нії. Вихідним пунктом, що становить основу розробки моделі ін- 
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вестиційно-фінансового вибору оптимальної структури джерел фі-
нансування інвестиційної діяльності підприємств, є обґрунтоване 
вище концептуальне положення про те, що критерієм оптимізації 
служить, перш за все, максимізація інвестиційної вартості компанії, 
яка досягається з урахуванням допустимих ризиків і необхідної 
прибутковості, заданої середньозваженої вартості всіх використо-
вуваних джерел. Оскільки зростання інвестиційної вартості визна-
чається тим, наскільки доходи, які її генерують, перевищують ви-
трати щодо залучення інвестованого капіталу, середньозважена  
вартість усіх використовуваних джерел має бути мінімальною, при 
тому, що частка позикових джерел, вартість яких за інших рівних 
умов завжди менше вартості власного капіталу, не повинна бути ви-
щою за частку власних джерел (для уникнення ризиків втрати фі-
нансової стійкості та загрози банкрутства підприємства). Інвести-
ційна вартість підприємства характеризує, перш за все, його при-
вабливість для інвестора, яка визначається перспективами прибут-
ковості з урахуванням невизначеності та ризику. Її величина пов'я-
зана із сумою дисконтованих потоків вільних грошових коштів, які 
інвестор очікує отримати в майбутньому. Тому доцільно дотриму-
ватися думки тих учених і фахівців, які вважають, що базовим ме-
тодом оцінки інвестиційної вартості є метод дисконтування грошо-
вих потоків. Відповідно до даного методу інвестиційна вартість 
компанії Vi визначається підсумовуванням дисконтованої вартості 
на фіксованому горизонті прогнозування та дисконтованої залиш-
кової вартості: 
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де FCFt – показник вільного грошового потоку в t-му році періоду 
розрахунку; 

t – інтервал періоду розрахунку; 
r – ставка дисконтування; 
TV – залишкова вартість. 

Для оцінки інвестиційної вартості підприємства використо- 
вується грошовий потік для інвестованого капіталу, оскільки він  
відображає рух грошових коштів, який є наслідком основної діяль-
ності підприємства і доступний як власнику, так і інвесторам. Чис-
тий грошовий потік для всього інвестованого капіталу є єдиним по-
казником, який точно відображає справжні можливості підприєм- 
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ства щодо створення багатства. Він показує доходи компанії до 
сплати основних сум боргу і відсотків по ньому, не допускаючи ви-
кривлень, які можуть бути спричинені різними рівнями запози-
чення. Чистий грошовий потік для інвестованого капіталу FCF  
розраховується як різниця валового грошового потоку GCF і вало-
вих інвестицій GI: 

FCF GCF GI= − . 

Валовий грошовий потік визначається як сума прибутку від 
основної діяльності за вирахуванням податків NOPLAT й амортиза-
ційних відрахувань DA: 

GCF NOPLAT DA= + . 

Валові інвестиції являють собою суму капітальних вкладень 
KВ і приросту власного оборотного капіталу СОK: 

.GI KB COK= +  

Як ставки дисконтування при розрахунку за методом інвесто-
ваного капіталу можна використовувати середньозважені витрати 
на залучення джерел фінансування інвестицій WACC. Величина 
WACC, з одного боку, показує очікування інвесторів щодо перспек-
тив розвитку конкретної компанії і тому задає критерій прибутко-
вості інвестиційних вкладень, які формують майбутні потоки гро-
шових коштів, а отже, інвестиційну вартість компанії; з іншого – 
характеризує тягар виконання вимог інвесторів як величину вит- 
рат на залучення капіталу, яка має бути обов'язково перекрита ве-
личиною генерованого прибутку. Досвід застосування різних мето-
дів розрахунку витрат на власний капітал у практиці оцінки інвес-
тиційної вартості свідчить, що в принципі в цих цілях застосо- 
вуються різні моделі: модель оцінки капітальних активів САРМ 
(CapitalAssetPricingModel), модель арбітражного ціноутворення 
АРТ (як багатофакторний аналог моделі оцінки довгострокових ак-
тивів) й інші моделі, які спираються на фактичну статистику ринко-
вих показників. 

Проблема оцінки вартості позикового капіталу може бути ви-
рішена на основі аналізу прибутковості позик до погашення з ура-
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хуванням тієї обставини, що ризик кредитора складається з імовір-
ності коливання ставки прибутковості під впливом ринкових фак-
торів та ймовірності відмови компанії-боржника від виплат або їх 
затримки. Така ймовірність може бути оцінена або виходячи з песи-
містичного сценарію зміни характеристик фінансового стану ком- 
панії-позичальника протягом терміну запозичення, або на основі 
встановлення її залежності від кредитного рейтингу позичальника. 

У цілому модель інвестиційно-фінансового вибору оптималь-
ної структури фінансування джерел фінансування інвестиційної ді-
яльності підприємства може бути математично формалізована у ви-
гляді двокритеріальної задачі: максимізації інвестиційної вартості 
підприємства і мінімізації ставки середньозважених витрат на капі-
тал, що інвестується, з урахуванням допустимих ризиків і необхід-
ної прибутковості. Дана задача розв’язується за методом лінійної 
згортки критеріїв, що дозволяє трансформувати двокритеріальну 
задачу в однокритеріальну з побудовою єдиної цільової функції. 
Остання розв’язується методами лінійного програмування з ураху-
ванням заданих експертним способом коефіцієнтів переваги α1 і α2, 
а також із використання адитивних функцій для порівнянності кри-
теріїв. У даному випадку коефіцієнти переваги мають ураховувати 
пріоритет максимізації інвестиційної вартості компанії. Порівнян-
ність критеріїв досягається при розподілі величини інвестиційної 
вартості на величину інвестованого капіталу IC.  

Одержана величина відображає рентабельність інвестованого 
капіталу з урахуванням дисконтування. У результаті однокритеріа-
льна задача представлена як 

 
при таких обмеженнях: 
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де Ei – величина i-го джерела власного інвестиційного капіталу; 
Dj – величина j-го джерела позикового інвестиційного капіталу; 
i = 1, 2, 3, ... n – кількість джерел власного інвестиційного капі-

талу; 
j = 1, 2, 3, ... m – кількість джерел позикового інвестиційного ка-

піталу; 
rd – мінімальна ставка прибутковості позикового інвестиційного 

капіталу; 
re – мінімальна ставка прибутковості власного інвестиційного 

капіталу. 

Система рівнянь має бути розв’язана щодо 
D

E
 або d

e

r

r
, або з 

урахуванням того, що інвестований капітал IC дорівнює сумі всіх 
власних і позикових джерел, а частка власного і позикового капіта-
лів становить одиницю щодо rd або re.  

Запропонована модель інвестиційно-фінансового вибору до-
зволяє забезпечити оптимізацію структури джерел фінансування ін-
вестиційної діяльності стосовно конкретної компанії виходячи з  
максимізації її інвестиційної вартості та мінімізації середньозваже-
них витрат на залучення інвестиційного капіталу. У цьому плані за-
стосування моделі сприятиме підвищенню ефективності політики 
компаній у сфері фінансування інвестиційної діяльності. 

Також розглянемо оптимізаційну математичну модель зна- 
ходження оптимальних параметрів фінансування декількох парале-
льних інвестиційних проектів, що враховує специфіку управління 
інвестиційними проектами в інноваційних структурах. Критеріями 
ефективності є чисті дисконтовані доходи всієї сукупності проектів 
і кожного проекту окремо. Розглянемо формалізовану постановку 
задачі. 

Є N (p = 1, ..., N) інвестиційних проектів, які здійснювати-
муться за рахунок власного і позикового капіталів (кілька джерел 
фінансування). Виконання всіх або підгруп проектів може здійсню-
ватися паралельно, початок і завершення кожного проекту вважа-
ється відомим (B p – період початку p-го проекту, End p – період 
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завершення p-го проекту). Необхідно підібрати оптимальну техно-
логію фінансування цих проектів на інтервалі від початку першого 
проекту до завершення останнього (інтервал розбитий на кроки), 
яка забезпечувала б максимальну ефективність (чистий дисконтова-
ний грошовий дохід – ЧДД) сукупного проекту. У процесі побудови 
моделі вводиться ряд припущень: 

1. При виконанні розрахунків розглядаються фінансові прип-
ливи і відпливи від операційної, інвестиційної та фінансової діяль-
ності. Припливи враховуються зі знаком «+», відпливи – зі знаком 
«-». Усі потоки розглядаються на кінець кожного кроку, точкою 
приведення є кінець нульового кроку. Розрахунки здійснюються без 
урахування інфляції в поточних цінах. 

2. У розрахунках ураховуються: 
податок на додану вартість (ПДВ); 
податок на майно;  
податок на прибуток; 
пільги з податку на прибуток; 
норми амортизації n_am p, p = 1, ..., N (проблеми повної амо-

ртизації активів і вироблення технічного ресурсу не розгляда-
ються). 

Урахування саме цих податків не є принциповим для моделю-
вання, модель може бути налаштована і на іншу сукупність подат-
ків. 

3. Для кожного проекту задані: 
величина виручки без ПДВ; 
балансова вартість основних виробничих фондів; 
тривалість проектів (L p кроків для p-го проекту); 
виробничі витрати;  
припливи від інвестиційної діяльності; 
капіталовкладення; 
величина власного капіталу для кожного кроку проекту. 
4. Як показник ефективності сукупного проекту і кожного ок-

ремого проекту розглядається ЧДД: 

 

де iϕ  – сумарне сальдо потоків проекту на i-му кроці; 
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 – коефіцієнт дисконтування на i-му кроці; 
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ti – кінець i-го кроку; 
E – норма дисконту. 

5. У процесі реалізації проектів можливе використання влас-
ного і позикового капіталів з H джерел фінансування (кредити бе-
руться під проект, величина кредитів по кожному джерелу фінансу-
вання обмежена). Відсотки по кредитах нараховуються на кожному 
кроці, але до початку виробничого циклу проекту відсотки можуть 
не виплачуватися (капіталізуватися, додаватися до величини бо-
ргу). Вважається, що позики беруться на початку розрахункового 
кроку, а повернення боргу і виплата відсотків – у кінці. 

6. Засоби чистого прибутку на деяких етапах реалізації прое-
ктів (резерви) можуть поміщатися в загальний додатковий фонд (де-
позит у банку під певний відсоток). Надалі (на наступних кроках 
реалізації проектів) кошти з додаткових фондів можуть використо-
вуватися для погашення негативного сальдо проектів, проекти мо-
жуть фінансувати один одного. 

Цільовою функцією моделі є сума чистих дисконтованих до-
ходів усіх проектів. Чиста поточна вартість p-го проекту визнача-
ється як 

 

Розглянемо обмеження моделі. 
1. Сумарне сальдо в кожен період часу має бути невід'ємним, 

тому 
 

 
 
2. Сума боргу на кінець кожного проекту має дорівнювати 

нулю за всіма джерелами фінансування, тобто 
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3. Величина капіталізованих відсотків у кожен період пошу-

кової роботи невід'ємна: 
 

 
 
4. Позики і грошові потоки з додаткових фондів мають бути 

додатними величинами, а повернення боргу, виплачені відсотки, 
відплив у резервні фонди – від’ємними. 

5. Позики в кожен період не повинні перевищувати макси- 
мального розміру кредиту по кожному джерелу фінансування: 

.  
6. Повернення боргу в кожен період не повинен бути більше 

суми позик у попередніх періодах по кожному джерелу фінансу-
вання: 

 
7. Позики і вкладення власного і залученого капіталу на кож-

ному кроці не повинні перевищувати необхідних капіталовкладень: 
 

 
8. Величина грошових коштів, що надходять із додаткових 

фондів, не повинна перевищувати відрахувань у додаткові фонди на 
попередніх кроках, при цьому має здійснюватися взаємне фінансу-
вання проектів: 
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Для додаткових фондів сумарні надходження грошових кош-

тів за весь період планування мають дорівнювати сумарним відра-
хуванням 

 

 
Величина відпливів у додаткові фонди на кожному кроці не 

перевищує чистого прибутку: 
 

 
 
Одержана оптимізаційна модель має такий вигляд: 
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Модель має вигляд задачі лінійного програмування, для роз-
в’язку якої можна використовувати стандартний симплексний ме-
тод. 

Висновки. Технології фінансування на детальному рівні опи-
сують використання власного капіталу, залучення позикових кош-
тів із різних джерел фінансування й управління поверненням цих 
коштів, рух генерується в рамках реалізації проектів вільних грошо-
вих коштів. Застосування економіко-математичних моделей дозво-
ляє підвищити ефективність управлінських рішень у сфері фінансу-
вання інвестиційних проектів. 
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В.І. Островецький, к.е.н. 
 
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: 
ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
Становлення та розвиток інституту місцевого самовряду-

вання в Україні, забезпеченого достатніми джерелами фінансування 
конституційних повноважень, обумовлюють необхідність розбу-
дови оновленого формату відносин між державою, органами місце-
вого самоврядування та платниками податків (бізнесом і домаш-
німи господарствами). Основним завданням у сфері розвитку міс-
цевого самоврядування України, яке одночасно є значимою пробле-
мою, є зміцнення дохідних джерел органів місцевого самовряду-
вання в Україні з метою формування економічно та конкуренто-
спроможних, самодостатніх об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ). Модернізація моделі місцевого самоврядування, що є пріо-
ритетом поточної економічної політики України, потребує розро-
бки виважених, прозорих і результативних рішень щодо вдоскона-
лення процесу формування фінансових ресурсів ОТГ.  

Методологічні основи, підходи, принципи й умови децентра-
лізації державного управління розкрито в роботах Р. Айхенберга, 
Дж. Буханана, Дж. Брукнера, Б. Доллері, Д. Кінга, Н. Мокіді,  
В. Оутса, С. Сміта, Р. Масгрейва, Ч. Тібу, Б. Фрея, Г. Х’юза, 
А. Шаха, Л. Шредера та ін.  

Питанням державного регулювання економіки в умовах змін 
засад державного управління, викликаних переформатуванням від-
носин між центральним урядом та органами місцевого самовряду-
вання зокрема, присвячено дослідження багатьох провідних вітчиз-
няних науковців, зокрема, В. Беседіна, Т. Боголіп, Т. Бондарук,  
З. Варналія, В. Вишневського, Н. Дєєвої, І. Луніної [1-4], В. Ляшен-
ка, В. Опаріна, В. Симоненка, В. Столярова та ін. У працях цих ав-
торів надано рекомендації практичного характеру щодо управління 
державними фінансами, у тому числі податковою системою. 

Основні принципи, критерії, а також пропорції, форми і меха-
нізм акумуляції фінансових ресурсів на різних рівнях державного 
управління набувають особливого значення в процесі трансформа-
ції взаємовідносин між центральним рівнем управління та локаль-
ними юрисдикціями. Будь-які новації у сфері державного управ- 
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ління потребують фінансового забезпечення на всіх етапах їх роз-
робки, впровадження й адміністрування. Відповідно, потребують 
теоретичного обґрунтування і вектори трансформації дохідної бази 
місцевого самоврядування, зорієнтованої на формування бюджетів 
органів місцевого самоврядування України, здатних забезпечити 
прискорений регіональний розвиток у всіх сферах економічної та 
іншої діяльності.  

Мета статті полягає у визначенні окремих напрямів подаль-
шого вдосконалення бюджетно-податкового законодавства України 
на основі узагальнення теоретико-методологічних засад децентра-
лізації державного управління, світового досвіду формування ресу-
рсної бази юрисдикцій місцевого значення з подальшим переглядом 
окремих значимих нормативів акумуляції фінансових ресурсів на 
всіх рівнях бюджетної системи України.  

Питання розробки ефективної багаторівневої бюджетної сис-
теми мають важливе значення для будь-якої країни світу. Однак, 
попри можливість введення низки базових принципів, умов та кри-
теріїв формування міжбюджетних відносин, ідеальної моделі відно-
син між центральним рівнем та локальними юрисдикціями на прак-
тиці не існує. Це пояснюється різноманітністю систем державного 
управління, що застосовуються в багатьох країнах світу.  

Основні принципи та критерії міжбюджетних відносин роз- 
крито в роботах Д. Кінга, Р. Масгрейва та В. Оутса [5-7]. У багатьох 
дослідженнях доводиться, що децентралізація може привести до  
певного поліпшення в наданні суспільних послуг за рахунок набли-
ження громадськості до процесу прийняття рішень, підвищуючи 
тим самим спроможність органів управління завдяки досягненню 
узгодження уподобань виборців у частині розподілу суспільних ре-
сурсів [8]. У той же час відзначається, що децентралізація в окремих 
випадках може спричинити погіршення якості надання послуг,  
зростання корупції, дестабілізації макроекономічної ситуації та  
гальмування економічного зростання. 

На думку деяких науковців, децентралізація сприяє тому, що 
органи управління більшою мірою враховуватимуть потреби жите-
лів на своїх територіях [9-12]. Інші дослідники, які більш обережні 
у твердженнях, вважають, що децентралізація є складним і неодно-
значним явищем, але зрештою позитивно впливає на добробут міс-
цевого населення [13].  

Результати децентралізації залежать від більш широкого кон-
тексту, формату та масштабів здійснених перетворень, якості дер-
жавного менеджменту. Децентралізація сприяє зниженню ступеня 
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регіональної нерівності, скороченню видатків центрального рівня 
на утримання та розвиток інфраструктури, дорожнього господар- 
ства зокрема, зменшенню корупції та поліпшенню якості демокра-
тичного управління як у великих містах, так і в дрібних муніци- 
пальних утвореннях.  

В інших дослідженнях висвітлюються негативні аспекти де-
централізації. Наприклад, введення механізмів участі населення в 
окремих азіатських та латиноамериканських країнах призвело до 
виникнення нових форм отримання ренти на місцевому рівні, а не 
до більш прозорого і справедливого розподілу суспільних ресурсів, 
як передбачалося розробниками відповідної державної політики. 
Критики децентралізації стверджують, що місцеві органи є занадто 
корумпованими та не мають достатніх технічних, людських і фінан-
сових ресурсів для надання широкого спектру різноманітних суспі-
льних послуг, що відповідатимуть місцевим потребам. А схильність 
до марнотратства, у тому числі на проведення сумнівних економіч-
них експериментів, може поставити під загрозу макроекономічну 
стабільність [14; 15].  

Особливості формування бюджетів органів місцевого само-
врядування визначаються моделлю державного устрою. У світовій 
практиці використовується декілька таких моделей. Англосаксон-
ська модель, яку побудовано у Великобританії, прийнята у США, 
Канаді, Індії, Австралії та інших федеративних державах. Модель 
характеризується високим ступенем автономії місцевого самовря-
дування. У країнах континентальної Європи (Франція, Італія, Іспа-
нія) та більшості країн Латинської Америки, Близького Сходу за-
стосовується модель, що поєднує місцеве самоврядування з місце-
вими державними адміністраціями і характеризується певними об-
меженнями автономії місцевого самоврядування, наявністю дер- 
жавних уповноважених тощо [16, с. 23-25].  

Більшість країн використовують змішані моделі, однак зага-
льна світова тенденція розвитку моделей державного управління 
спрямована на оптимізацію роботи органів місцевого самовряду-
вання на основі підвищення їх автономії.  Вибір тієї чи іншої моделі 
міжбюджетного регулювання є досить складним питанням для  
кожної держави. Існують різні підходи до класифікації країн за ти-
пами моделей міжбюджетного регулювання. Найбільш поширеною 
є класифікація за схожістю міжбюджетного регулювання і співвід-
ношенням ролі центральної та субнаціональної влади [17].  

Наприклад, у країнах Північної Європи (Данія, Норвегія, Фін-
ляндія, Швеція), у яких ВВП на душу населення коливається в ме- 
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жах 50-70 тис. дол. США, органи місцевого самоврядування відіг-
рають значну роль у фінансуванні соціальних видатків. Половина 
сукупних видатків бюджетів цих країн, або від 25 до 35% ВВП, фі-
нансується з місцевих бюджетів. У той же час ці країни характери-
зуються найбільшою часткою фінансового забезпечення повнова-
жень органів місцевого самоврядування за рахунок податків, що ли-
шаються в розпорядженні місцевих органів влади. 

Натомість системи державного управління в Австрії, Німеч-
чині та Швейцарії характеризуються значною автономією бюджетів 
різного рівня на основі їх активної співпраці. Частка видатків міс-
цевого рівня в сукупних видатках у цих країнах коливається у ме-
жах 17-20%, або 7-8% ВВП. А щодо забезпечення функцій органів 
місцевого самоврядування за рахунок власних податкових над- 
ходжень, то в Австрії вони складають до 20% місцевих видатків, у 
Німеччині – до 35, а у Швейцарі – понад 60%. 

Інші країни Європи, зокрема Бельгія, Португалія, Іспанія, Іта-
лія та Франція, у яких ВВП на душу населення значно нижчий, ніж 
в інших країнах ЄС (на рівні 20 тис. дол. США), зберігають залеж-
ність місцевих бюджетів від бюджету центрального рівня. Частка 
видатків місцевого рівня в сукупних видатках у цих країнах коли-
вається в межах від 20 до 50% , або від 6 до 15% ВВП. У середньому 
від третини до половини бюджетних видатків органів місцевого са-
моврядування в цих країнах фінансується за рахунок місцевих по-
даткових надходжень. 

Значимість місцевих органів влади в індустріально розвине-
них країнах визначається шляхом порівняння двох показників:  
частки в консолідованих видатках і процентного відношення місце-
вих видатків до розмірів ВВП. У табл. 1 наведено статистичні дані 
щодо питомої ваги бюджетних показників різного рівня у ВВП у 
розрізі окремих країн Європейського Союзу (ЄС).  

У середньому в країнах ЄС місцеві органи влади шляхом фі-
нансування власних функцій та повноважень перерозподіляють на 
рівні 10-11% ВВП. Однак у розрізі країни ЄС відзначаються суттєві 
розбіжності у співвідношеннях частки видатків органів місцевого 
самоврядування в сукупних видатках та ВВП. За обома показни-
ками лідерами є скандинавські країни (Данія, Швеція, Фінляндія). 
Виділяються місцеві органи влади Данії, які фінансують понад 60% 
всіх видатків, що становить понад 30% ВВП. Далі – Італія, Франція, 
Німеччина та інші країни – старі члени ЄС. У цих країнах частка 
видатків бюджетів органів місцевого самоврядування у ВВП коли-
вається в межах 10%, або 25-30% сукупних державних видатків за 
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відповідний період. Замикають цей список Мальта, Ірландія, Гре-
ція, Кіпр. 

Таблиця 1 
Бюджетні показники (видатки та податкові надходження)  
за рівнями державного управління у країнах ЄС у 2015 р. 1 

Країна 

ВВП Частка видатків  
у ВВП, % 

Частка 
видатків 
місцевих 
бюдже-
тів у за-
гальних 
видатках, 

% 

Частка податко-
вих надходжень 

у ВВП, %* 

усього, 
млрд дол. 
США 

на душу 
насе-
лення, 
дол. 
США 

загаль-
ний 

бюджет

місцеві 
бю-
джети 

загаль-
ний 

бюджет

місцеві 
бю-
джети 

Австрія 374 43724 51,6 8,6 16,7 43 1,4
Бельгія 455 40106 53,9 7,2 13,4 44,7 2,1
Данія 295 52114 54,8 34,9 63,7 50,9 12,6
Іспанія 1200 25864 43,8 6 13,7 33,2 3,3
Італія 1816 29866 50,4 14,5 28,8 43,6 6,9
Німеччина  3358 40996 44,0 7,8 17,7 36,1 2,5
Норвегія 389 74822 48,8 16,1 33,0 39,1 5,4
Португалія 199 19121 48,4 5,9 12,2 34,4 2,5
Фінляндія 230 41973 57,7 23,6 40,9 43,9 10,3
Франція 2422 37675 57,0 11,4 20,0 45,2 5,9
Швейцарія 665 80675 33,9 7,1 20,9 26,6 4
Швеція 493 49866 50,3 25 49,7 42,7 15,8

1 Складено за даними: Євростат. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ 
nui/setupDownloads.do; ОЕСР. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode= 
REV; МВФ. World Economic Outlook Database-April 2016, International Monetary 
Fund. Accessed on 12 April 2016. 

* Наявні дані в офіційних джерелах за 2014 р. Відносна стабільність спів-
відношень бюджетних показників у ВВП у країнах ЄС дозволяє здійснювати спів-
ставлення, припущення та висновки. 

Одночасно потенціал економічного зростання юрисдикції, її 
конкурентоспроможність та привабливість для розміщення інвести-
цій можна охарактеризувати потужністю дохідної бази, пропорці-
ями розподілу фінансових ресурсів між рівнями бюджетної сис-
теми.  

Окремі дослідники відзначають, що в унітарних країнах рі-
вень централізації бюджетних коштів вищий. Натомість вищий сту-
пінь децентралізації спостерігається у федеративних країнах,  
зокрема у США та Канаді. Значна частина коштів у цих державах 
акумулюється в бюджетах фондів соціального страхування, місце- 
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вих бюджетах та бюджетах членів Федерації [18]. У країнах ЄС  
центральний уряд у середньому перерозподіляє 22-24% ВВП, уряд 
штату (землі, кантону) – 4-5, органи місцевого самоврядування –12, 
а соціальні фонди – 14-16% ВВП [19]. У  цілому в ЄС відзначається 
тенденція щодо посилення ролі органів місцевого самоврядування 
в частині перерозподілу ВВП з одночасним зростанням їх соціа-
льно-економічної значимості [20].  

В Україні за статистичними даними Міжнародного валют-
ного фонду [21] ВВП на душу населення оцінюється в межах 2 тис. 
дол. США. Органи місцевого самоврядування фінансують на рівні 
35-40% (12-14% ВВП) сукупних видатків зведеного бюджету. 
Тобто якщо враховувати, що в Україні через бюджетну систему в 
середньому розподіляється 32-34% ВВП (без урахування Пенсій-
ного та інших соціальних фондів), то в середньому на одного гро-
мадянина України на рік припадає на рівні 300-350 дол. США фі-
нансування суспільних послуг із бюджетів органів місцевого само-
врядування України. Решта, до 500 дол. США, – з Державного  
бюджету України, половина з яких спрямовується на фінансування 
повноважень органів місцевого самоврядування у вигляді офіцій-
них трансфертів.   

За рахунок податків в Україні фінансується лише третина  
повноважень місцевих органів влади. Решта фінансових потреб ор-
ганів влади на місцях, здебільшого соціального характеру (освіта, 
охорона здоров’я), забезпечується системою міжбюджетних транс-
фертів у вигляді субвенцій, спеціальних дотацій із Державного бю-
джету України. Динаміку доходів органів місцевого самовряду-
вання, їх структуру, а також частку у ВВП наведено в табл. 2.  

Після останньої реформи міжбюджетних відносин у 2014 р. 
[22] в Україні намітилася тенденція щодо зменшення частки влас-
них податкових надходжень у фінансуванні видатків на місцевому 
рівні. Якщо у 2005-2010 рр. частка податкових надходжень місце-
вих бюджетів коливалася на рівні 42-44%, то за підсумками 2015 р. 
вона скоротилася до 33%, або майже на чверть. Проте у 2016 р. було 
заплановано наростити фінансування місцевих видатків за рахунок 
податкових надходжень до 40%. Аналогічні тенденції відзнача-
ються також і в структурі податкових надходжень зведеного  
бюджету України. Частка податкових надходжень Державного бю-
джету України має стійку тенденцію до зростання (із 75% у 2005 р. 
до 80% у 2015-2016 рр.).  
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Щодо питомої ваги сукупних доходів місцевих бюджетів Ук-
раїни у ВВП, у тому числі податкових надходжень, то частка пер-
ших має стійку тенденцію до зростання. Так, протягом 2005- 
2016 рр. має місце випереджаюче зростання частки сукупних дохо-
дів місцевих органів влади України у ВВП порівняно з податковими 
надходженнями до місцевих бюджетів України: частка податкових 
надходжень у ВВП лишилася майже незмінною на тлі зростання су-
купних місцевих доходів в обсязі 3% ВВП, або на 25% (з 12,2% ВВП 
у 2005 р. до 15,2% ВВП у 2016 р.). 

В Україні найвагомішим джерелом доходів бюджетів органів 
самоврядування традиційно лишається податок на доходи фізичних 
осіб. Понад половину податкових надходжень місцевих бюджетів 
та чверть сукупних доходів органів місцевого самоврядування фор-
муються за рахунок цього дохідного джерела. Однак статистичні 
дані свідчать про наявність тенденції щодо його зменшення в суку-
пних доходах місцевих бюджетів України. Якщо у 2005 р. частка 
податку на доходи фізичних осіб у сукупних доходах бюджету скла-
дала 30 % (3,7% ВВП), то за підсумками 2016 р. очікується лише 
21,8% (3,3% ВВП). Додатковим фінансовим ресурсом органів міс-
цевого самоврядування стала частка податку на прибуток підпри-
ємств, 10% відрахувань якого лишається в розпорядженні місцевих 
органів влади України.  

В умовах нестабільності внутрішньої економічної ситуації в 
Україні, що характеризується зменшенням обсягів та переорієнта-
цією національного виробництва, скороченням кількості робочих 
місць і реальних доходів населення, спричиненим несприятливою 
зовнішньою кон’юнктурою, а також загальносвітовою тенденцією 
щодо зменшення оподаткування прибутків підприємств, за інших 
незмінних обставин, складно очікувати перетворення цих дохідних 
джерел місцевих бюджетів на потужний фінансовий важіль регіо-
нального розвитку. 

Поступово зростає частка адвалорної складової акцизного по-
датку, яку запроваджено з 2015 р., що обумовлено низькою еласти-
чністю попиту на підакцизні товари, їх стабільним, відносно рівно-
мірним споживанням у межах території України, а також інфляцій-
ними процесами. 

Звертає увагу поступове нарощування дохідної частини бю-
джетів органів влади на місцях за рахунок збільшення офіційних 
трансфертів у фінансуванні повноважень органів місцевого само-
врядування України. Питома вага дотаційної статті джерел фінан-
сування повноважень органів місцевого самоврядування України у 
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ВВП починаючи з 2005 р. зросла у більш ніж 1,5 раза (з 5,3% ВВП 
у 2005 р. до 7% ВВП у 2010 р. та 8,8% ВВП у 2015-2016 рр.), у той 
час як частка  власних дохідних джерел у ВВП лишилася практично 
незмінною – у межах 7% ВВП.  

У зв’язку з вищезазначеним доцільно відзначити тенденцію 
поступового зменшення спроможності органів місцевого самовря-
дування щодо фінансування делегованих повноважень за рахунок 
власних джерел, податкових надходжень зокрема. Натомість зрос-
тає навантаження на Державний бюджет України в частині фінан-
сового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. 
Серед пояснень таких негативних трендів розвитку дохідної бази 
місцевого самоврядування в Україні, які ускладнюють формування 
та виконання Державного бюджету України, може бути несприят-
лива зовнішня кон’юнктура, що обумовлює незадовільну динаміку 
основних показників ключових видів економічної діяльності. Це, у 
свою чергу, негативно впливає на стабільність обмінного курсу на-
ціональної валюти, стимулює розкручування інфляційної спіралі, а 
також спричиняє зростання безробіття та скорочення матеріального 
виробництва.  

Серед внутрішніх чинників слід виокремити недовершеність 
бюджетно-податкового планування, яка гостро проявляється у про-
цесі переформатування відносин уряду та місцевих бюджетів за ра-
хунок створення ОТГ. У той же час, за інформацією Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, у 2016 р. в 
Україні створено майже 400 ОТГ, які згенерували понад 40 млрд 
грн додаткових доходів. А з Державного бюджету України у 2016 р. 
бюджетам ОТГ перераховано 3,5 млрд грн міжбюджетних транс- 
фертів (базова дотація, освітня субвенція, медична субвенція, інші 
субвенції та дотації). На 2017 р. передбачено 9,6 млрд грн. Отже, 
нарощування фінансових можливостей ОТГ і в подальшому плану-
ється здійснювати за рахунок цільових трансфертів із Державного 
бюджету України без належної уваги до розвитку власної дохідної 
бази місцевих органів влади України.  

Порівняно з країнами-членами ЄС та ОЕСР [23] Україна зай-
має середні позиції за показниками частки податкових надходжень 
державного та місцевих бюджетів у ВВП. Починаючи з 2010 р. на-
мітилася тенденція до зростання податкового навантаження на еко-
номіку за рахунок податків на споживання (податок на додану вар-
тість та акцизний податок), які зараховуються до Державного бю-
джету України. Значно (більш  ніж удвічі) скоротилася частка пода-
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тку на прибуток підприємств у доходах зведеного бюджету Укра-
їни. Отже, із прийняттям Податкового кодексу України у 2010 р. на-
мітилася тенденція зміщення податкового навантаження на кінце-
вих споживачів, тобто широкі верстви населення з одночасним зни-
женням податкового тягаря на капітал [24]. У той же час в умовах 
сучасної економічної ситуації в Україні, яка характеризується зни-
женням реальних доходів населення та звуженням простору для 
здійснення підприємницької діяльності для малого бізнесу перш за 
все, основні напрями коротко- та середньострокової податкової по-
літики мають бути дещо уточнені з акцентом на розширення власної 
дохідної бази адміністрацій місцевого рівня. 

Висновки. Результати дослідження дозволяють сформулю-
вати окремі напрями реформування податкового законодавства на 
основі збалансування інтересів держави, органів місцевого само-
врядування та платників податків щодо стабілізації економічної си-
туації, а також сприяння сталому розвитку економічної системи Ук-
раїни.  

Доцільно зміщувати податкове навантаження з мобільних  
факторів виробництва (капітал та праця) на немобільні (земля, при-
родні ресурси), а також на споживання окремих видів товарів, ви-
робництво яких завдає шкоди навколишньому середовищу (або 
споживання яких є шкідливим для здоров’я людини), у комплексі з 
підвищенням ефективності податкового адміністрування  та стиму-
лювання інвестиційної активності, у тому числі за рахунок удоско-
налення нормативів податкової амортизації.  

Необхідно поступово нарощувати частку податку на прибу-
ток підприємств, що лишається в розпорядженні органів місцевого 
самоврядування України, а також вжити заходів щодо вдоскона-
лення амортизаційної політики, перетворивши її на потужний ін-
струмент залучення інвестицій, перш за все високотехнологічних. 
Це сприятиме зменшенню податкового боргу щодо сплати загаль-
нодержавних податків, податку на прибуток підприємств зокрема, 
а також стимулюватиме зацікавленість органів місцевого самовря-
дування України до розвитку виробництв на власних територіях, 
оскільки податкові надходження від оподаткування прибутку під- 
приємств лишатимуться в їх розпорядженні. 

Основними платниками акцизного податку є виробники та ім-
портери підакцизних товарів. Однак виробництво та розмитнення 
підакцизної продукції на території України відбувається нерівно- 
мірно, на відміну від їх споживання. Зниження специфічних ставок 
акцизного податку, який сплачують виробники (імпортери) підак- 
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цизної продукції з одночасним підвищенням адвалорної складової, 
яка лишається в розпорядженні органів місцевого самоврядування, 
дозволить зміцнити фінансовий потенціал місцевих органів влади 
України.    

Окремо слід акцентувати увагу на необхідності впровадження 
конкретних заходів, спрямованих на зростання кількості ОТГ, які 
демонструють відмінний результат у частині управління власними 
ресурсами на основі більш широкого використання показників ре-
зультативності в бюджетах ОТГ для відображення цілей і результа-
тів програм державних видатків. Із цією метою доцільно впрова-
джувати середньострокові програми підвищення якості управління 
державними фінансами України та ОТГ на основі оцінки й моніто-
рингу податкового потенціалу ОТГ з урахуванням упровадження 
прозорих стимулів щодо нарощування ОТГ власної дохідної бази. 

Серед перспективних напрямів рекомендацій щодо коригу-
вань та уточнень окремих векторів податкової політики в умовах 
децентралізації державного управління в Україні слід відзначити 
розробки, спрямовані на вдосконалення амортизаційної та акцизної 
політики, механізму обчислення податку на доходи фізичних осіб, 
а також спеціальних режимів оподаткування, які дозволятимуть ак-
тивізувати підприємницьку діяльність у депресивних регіонах ви-
ходячи з їх потреб у робочих місцях та інвестиційних ресурсах із 
дотриманням принципів справедливості розподілу податкового тя-
гаря. 
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Н.О. Подлужна, к.е.н. 

ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ В УКРАЇНІ 
ТА ЇЇ РЕГІОНАХ НА ОСНОВІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ  
ФОРМ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ І ПРОЯВУ ЕФЕКТУ  

МЕЛІОРИЗМУ 

Останнім часом в Україні все частіше проявляються елементи 
стимулювання економіки знань (ЕЗ), основними серед яких є дер-
жавна підтримка високотехнологічних галузей, реформування  
освітньої сфери, зростання якості навчання дітей і дорослих, мож-
ливості реалізації ідей через стартапи, міжнародні й національні 
гранти з отриманням спрямованої фінансової підтримки, впрова-
дження е-технологій у держрегулюванні та повсякденному житті 
людини. Кожен із зазначених елементів є невід’ємним проявом 
постіндустріального етапу розвитку економіки країни, яка прагне 
підвищити добробут і якість життя населення та досягти за цих 
умов економічного зростання на регіональному й національному  
рівнях на основі інноваційного і людського розвитку. Отже, вини-
кає необхідність подальшої розробки програми дій, спрямованої на 
формування ЕЗ за рахунок реалізації багатовекторності її форм в 
Україні. 

Такий тип постіндустріальної економіки, як ЕЗ, у свою чергу, 
також складається з різних форм економіки [1, с. 51], які мають  
певні відмінні ознаки і характеристики розвитку, а саме: інновацій-
ної [2-5], цифрової [6; 7], креативної [8; 9], мережевої [10-12] та зе-
леної економік [13; 14] (табл. 1).  

Однак, незважаючи на значну кількість наукових публікацій, 
присвячених дослідженню поширення постіндустріальних типів 
економік, залишаються невирішеними проблеми пошуку шляхів 
формування ЕЗ в Україні, встановлення основних напрямів знаннє-
вого розвитку та можливі методи використання інтелектуального 
потенціалу нації. 

Метою статті є обґрунтування можливих шляхів підвищення 
рівня економічного розвитку України за рахунок формування стану 
ЕЗ на національному та регіональному рівнях, що відбувається на 
основі комплексної диверсифікації її форм та ефекту меліоризму.  

Індустріальна економіка перетворюється на інші типи постін-
дустріальної економіки або на зовсім нову економіку, як її часто на- 
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Таблиця 1 
Основні типи постіндустріальної економіки 1 

Термін Автор терміна 
Перші 
згадки, 
рік

Інформаційна економіка 
(Тhe Information Еconomy) М. Порат (M. Porat) 1977 

Економіка знань 
(Knowledge economy) Ф. Махлуп (F. Machlup) 1962 

Ф
ор
м
и 
Е
З 

інноваційна економіка
(The Innovation Econ-
omy)  

Й. Шумпетер 
(J. Schumpeter), 
П. Друкер (P. Drucker)

1911 
1985 

цифрова економіка 
(Тhe Digital Еconomy)

Д. Тапскотт 
(D. Tapscott) 

1996 

креативна економіка 
(Тhe Creative Economy) 

Дж. Хокінс (J. Hawkins),
Р. Флоріда (R. Florida)

2001
2002

мережева економіка 
(Тhe Network Economy) Й. Бенклер (Y. Benkler) 2006 

зелена економіка  
(Тhe Green Economy)  

Дж. Ріфкін (J. Rifkin),
Конференція ООН з пи-
тань сталого розвитку 
(Ріо+20)

2011 
 

2012 

SMART-економіка 
(Тhe Smart Economy)

Сеульський саміт «Ве-
ликої двадцятки»

2010 

Програмована економіка
(Тhe Programmable Econ-
omy)

Дослідницько-консал-
тингова компанія 
Gartner

2014 

1 Систематизовано за даними джерел [2; 4; 6; 8-10; 14-18]. 
 

зивають дослідники, яка розвивається та має новітні прояви і ха- 
рактеристики за рахунок потужних різноспрямованих інноваційних 
проривів, зосередження уваги на людському розвитку та активізації 
інвестиційних вливань у науку і технології. Для того щоб встано-
вити межі й особливості типів постіндустріальної економіки, необ-
хідно визначити їх сутність, окреслити якісні характеристики та ві-
дповісти на досить складне питання: яким чином кожен тип сприяє 
всебічному спрямованому розвитку країни? 

Інформаційна економіка є першим етапом, який відкриває 
епоху постіндустріальної економіки. М. Порат акцентує увагу на 
тому, що економіка набуває рис інформаційної за умови, що «обсяг 
послуг інформаційного сектору починає домінувати над обсягом 
виробництва інших секторів економіки» [15]. При цьому спостері- 
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гаються тенденції розробки та поширення новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у всі сфери життєдіяльності кра-
їни, прискорені темпи зростання сектору послуг, що стає основою 
для подальшого розвитку і трансформації інформаційної економіки 
в ЕЗ та переходу від п’ятого до шостого технологічного укладу.  

Інформаційне суспільство є підґрунтям для створення інфор-
маційної економіки, його становлення може відбуватися виключно 
завдяки інтенсивному використанню ІКТ на всіх рівнях управління 
економікою, що є характерною ознакою для п’ятого технологічного 
укладу. За таких умов розвиток ЕЗ відбувається в суспільстві знань, 
першу згадку про наявність якого зробив П. Друкер та охарактери-
зував його як суспільство, що «визначає тип економіки, в якій 
знання відіграють вирішальну роль, а їх виробництво стає джерелом 
розвитку» [4]. Тобто можна констатувати, що інформаційна еконо-
міка є стартовою платформою для створення ЕЗ.  

За сучасних економічних умов ЕЗ має супроводжуватися  
ефектом меліоризму, що підвищить якість і швидкість процесів со-
ціально-економічного розвитку країн. Поняття меліоризму (від лат. 
melioratio – поліпшення) використовується у філософії і соціології 
та є близьким за сутністю до поняття «мелізм» (від лат. melior – 
краще), що походить зі сфери вокальної техніки. Поняття мелізму 
розглядається як інструмент мелодійного покращення у вокальній 
та інструментальній музиці. Меліоризм являє собою інструментарій 
спрямування людських зусиль на всебічне поліпшення світу, напри-
клад, поліпшення якості земель, що може бути досягнуто за допо-
могою комплексу робіт у межах меліорації у сільському господар- 
стві. Цей термін було введено у ХІХ ст. англійською письменницею 
Дж. Еліот (G. Eliot) і французьким філософом Дж. Селлі (J. Sully). 
Прихильники теорії меліоризму вважають, що покращити світ  
можна лише шляхом «індивідуального вдосконалення та просвітни-
цтва» [19]. При цьому сучасний погляд на ідеї меліоризму дає роз-
виток його сутності та вказує на можливість покращення світу за 
рахунок розумного втручання людини в будь-які процеси і сфери. 
Такого покращення та прогресу можна досягти виключно комплек-
сним шляхом через поєднання політичних, економічних і мораль-
них важелів управління [20]. Саме такі процеси меліоризму прита-
манні становленню ЕЗ у країні, обов’язковою умовою результатив-
ності яких є поширення зазначених принципів на всі сфери госпо-
дарювання та переконання населення в доцільності таких змін. 

Досягнення соціально-економічного розвитку та людського 
прогресу можливе завдяки поступовому прогресивному переходу 
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від однієї форми ЕЗ до іншої за умови прояву ефекту меліоризму. 
Меліоризм ЕЗ може відбуватися за рахунок інноваційного та креа-
тивного розвитку суспільних процесів у країні, регулювання всіх 
явищ і прийняття управлінських рішень з урахуванням екологічної 
безпеки, людського розвитку та економічної доцільності, розповсю-
дження ІКТ і мережевих взаємозв’язків тощо. Такі зміни мають та-
кож відбуватися за умови переконання людей у доцільності карди-
нальної зміни пріоритетів життя, набуття оптимістичного погляду 
на майбутнє, що поступово дозволить досягти процвітання нації та 
суспільства. При цьому прояв ефекту меліоризму змінюватиметься 
залежно від форми ЕЗ (табл. 2). 

Першою формою ЕЗ є інноваційна економіка, яка кардина-
льно відрізняється від її індустріального типу. Саме вона револю-
ційним чином змінила пріоритети у виробничо-господарській дія-
льності з прагнення максимального володіння контролем за дефі- 
цитними матеріальними ресурсами, збільшення обсягів їх корис-
ного використання та зростання доходів власників від регулювання 
цін на них на розуміння цінності знань, розробку і поширення інно-
ваційних продуктів і технологій, бізнес-моделей, послуг, новітніх 
форм виробництва тощо [3]. Першою згадкою про інноваційну еко-
номіку можна вважати дослідження Й. Шумпетера, який ще у 
1911 р. розглядав інновації як фактор економічного зростання [2]. 
Їх зміст і конкретизацію особливостей у 1985 р. розкрив П. Друкер. 
Він також схематично окреслив характеристики інноваційної еко-
номіки, основними серед яких є «нові рішення та безперервні інно-
ваційні зміни; активізація малого і середнього бізнесу; розвиток 
економіки за рахунок самостійних рішень кожної людини; визнання 
знань як переважаючого фактора економічного розвитку; інтелек-
туалізація праці та інтелектуальна власність; орієнтація на метаеко-
номіку, що враховує чинники демографії, освіти, нових технологій, 
екології, психології людей, культури націй» [4].  

Основою інноваційної економіки стає інновація, ідея, ви- 
думка, які перетворюють погляди та мислення людини, концентру-
ють увагу на якості, вимогах споживачів, зростанні корисності то-
варів і своєчасності їх надання. Ефект меліоризму ЕЗ у формі інно-
ваційної економіки проявляється у створенні новітніх ідей та дове-
денні їх до кінцевого впровадження. При цьому такі ідеї мають бути 
корисними для зростання якості життя людини, орієнтуватися на її 
споживчі потреби. Інноваційна економіка має ґрунтуватися на ком-
плексній державній підтримці, супроводжуватися активною ін- 
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вестиційною політикою у напрямі науки, освіти, досліджень і роз-
робок та активізацією діяльності підприємництва у сфері нововве-
день. Знання, які становлять основу інновацій та без яких немож-
ливе їх створення, реалізуються в нових продуктах, технологіях, 
процесах. Інновація вимагає знань, винахідливості та, перш за все, 
зосередження уваги та докладанні зусиль у розробку новітніх під-
ходів до виробництва й управління. Саме інновації є потужним ін-
струментом для економічного розвитку та прогресу суспільства, 
вони формують нові знання, які є підґрунтям для їх подальшого ге-
нерування. 

У 1996 р. з’являється теорія про існування більш розвиненої 
форми ЕЗ – цифрової економіки, засновником якої слід вважати ка-
надського вченого Д. Тапскотта. Він довів ефективність проник-
нення цифрової економіки на всі рівні управління та обґрунтував, 
що «цифрові технології є одним із важливих інструментів знаннє-
вого розвитку». Крім того, Д. Тапскотт стверджував, що цифрова 
економіка потребує «реалізації процесів комп’ютеризації на індиві-
дуальному рівні; використання комп’ютерних технологій – на рівні 
робочих груп, створення сучасної інформаційної структури – на  
рівні об’єднань підприємств; функціонування міжкорпоративних 
комп’ютерних мереж – на рівні організацій які співпрацюють; ди-
намічної діяльності у мережі Internet – на рівні цифрового суспіль-
ства» [6]. Він також підкреслював економічну доцільність процесів 
комп’ютеризації та доступу до мережі Internet і широкого викорис-
тання новітніх технологій з метою вільного отримання та обміну 
знань на міжособистісному рівні, між суб’єктами господарювання, 
галузями, регіонами тощо. 

Сучасні наукові підходи до трактування сутності та складо-
вих цифрової економіки підтверджуються бурхливим розвитком та-
ких напрямів, як: збереження знань у цифровому вимірі, оцифру-
вання різнорідної інформації, обробка великих масивів даних, за-
стосування методів хмарних обчислень, що надає потенційні мож-
ливості для поступового поширення переваг ЕЗ. При цьому новітні 
технології дозволяють не лише надавати вільний доступ широкому 
колу споживачів до різноспрямованих знань, але і здійснювати в ре-
альному часі їх розширений пошук, обробку й використання зале-
жно від поставлених виробничих завдань. До того ж у доповіді Ор-
ганізації економічного співробітництва та «Цифрова економіка – 
2017» окреслено перспективи розвитку цифрової економіки, які 
ґрунтуються на «мобільному використанні даних для обміну пові-
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домленнями, транспорту, картування, банківських транзакцій, по-
токового мультимедіа» тощо [7, с. 160]. Виходячи з цього можна 
стверджувати, що завдяки цифровій економіці відбувається приско-
рення та спрощення процедур поширення знань у часі та просторі 
при одночасному скороченні витрат на їх здійснення, що стає діє-
вим резервом для формування ЕЗ. Ефект меліоризму цифрової еко-
номіки базується на можливості використання новітніх технологій, 
які швидко розвиваються та активізують розповсюдження, вико- 
ристання і генерацію знань, сприятимуть інноваційному прогресу. 

Наступною формою ЕЗ є креативна економіка, про яку  
вперше у 2001 р. зазначив Д. Хокінс [9], а у 2013 р. він вже впевнено 
стверджував про її існування та констатував, що інноваційна твор-
чість стає найбільш швидко зростаючим бізнесом у світі. У сучасній 
економіці виграють лише ті, хто культивує основні домінанти кре-
ативної економіки, до яких належать унікальність, знання, уява,  
можливість виробляти нові думки, вміння трансформувати націона-
льні ідеї тощо. Реалізація цих домінант може проявлятися виключно 
за умови постійного розвитку особистості, набуття нею знань само-
стійно або через запозичення із зовнішнього середовища шляхом 
спілкування з іншими людьми з креативним мисленням. Підприєм-
ства, які осягли цінність цього твердження, спрямовують свої зу-
силля на залучення талантів зі всього світу, що обов’язково несе ус-
піх у бізнесі та необмежені можливості конкурентних переваг. 
Отже, ЕЗ при цій формі набуває таких векторів розвитку, як твор-
чість і креативність у діяльності, необхідність виховання та всебіч-
ної підтримки талантів, мотивування людини до творчих проявів у 
професійній діяльності та її безперервний особистісний і професій-
ний розвиток.  

Р. Флорида, який розглядає парадигму ЕЗ із позицій реалізації 
творчого контенту та новизни вироблених ідей, вказує на існування 
«креативного класу» в суспільстві [8]. Згідно з результатами його 
дослідження ключовим фактором успішного економічного роз- 
витку міст і регіонів є творча еліта. При цьому велике значення для 
народження та культивування креативу й оригінальності є відкрите 
і толерантне ділове середовище, яке створює сприятливі умови для 
самовираження талантів. Тобто для ЕЗ важливим завданням є роз-
виток керованої креативності та реалізація її на практиці, чого  
можливо досягти при створенні доброзичливого і мотивуючого ото-
чення та товариств співдружності.  

Розвиток креативної економіки в загальній структурі ЕЗ 
сприяє підвищенню якості життя людства, зміні змістовної напов- 
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неності діяльності людини, появі інноваційних робочих місць за ра-
хунок розширення креативного сектору, забезпеченню розвитку  
культурного рівня економічного зростання. Креативна економіка 
проникає не лише в новітні сектори, а у всіх сферах може реалізо-
вуватися талантами різного рівня кваліфікації. При цьому суб’єкти 
господарювання мають значну потребу в генеруванні новітніх кре-
ативних ідей, розробці альтернативних підходів до розв’язання ко-
мандних проблем і прийнятті ефективних управлінських рішень. 
Активізація креативності та інноваційності у виробництві та сфері 
послуг країни має забезпечити тенденції зростання рівня оплати  
і продуктивність праці, що в результаті дозволить підвищити купі-
вельну спроможність населення і стимулювати споживчий попит. 

Наступною формою ЕЗ є мережева економіка, назву якої було 
започатковано Й. Бенклером у 2006 р. [10]. Дж. Торрент, досліджу-
ючи симбіотичні відносини між ІКТ і знаннями стверджував, що 
саме «розвиток ІКТ є основоположним фактором появи економіки 
та суспільства, заснованих на знаннях». У роботі Т. Дзядуку роз- 
крито відмінності між індустріальною та мережевою економіками, 
які полягають у зміні акцентів із прогнозованого на непередбачува-
ний розвиток; орієнтації на людські ресурси замість фінансових; 
зростанні мережевих зв’язків та превалюванні гнучких і ситуатив-
них ділових відносин [12, с. 26]. При цьому однією з умов функціо-
нування ЕЗ є досягнутий рівень використання ІКТ у країні, що є 
продуктом мережевої економіки. Саме за допомогою ІКТ спрощу-
ється доступ до нагромаджених у суспільстві знань, що є однією з 
головних переваг ЕЗ. До того ж отримати знання та мати до них по-
стійний доступ користувачі можуть у зручний для себе час та неза-
лежно від місця свого знаходження, що значно поширює можливо-
сті людини до розвитку. Швидка адаптація до таких змін дає мож-
ливість «стимулювати інновації та мати конкурентні переваги» [24]. 
Отже, поширення мережевої економіки сприятиме пожвавленню ін-
теграційних процесів, завдяки чому на мікро-, мезо- та макрорівнях 
прискоряться тенденції економічного оздоровлення. 

Мережа – це певний вид інтерактивної зручної бібліотеки з 
додатковими привілеями для користувачів, такими як необмежений 
обсяг інформації, швидкий предметний пошук ресурсів, добовий 
режим роботи та спілкування за інтересами відповідно до поставле-
них цілей. При цьому мережева економіка будується на рівності 
прав усіх користувачів у мережах, нейтралізує ієрархічну підпоряд-
кованість, що посилює ступінь свободи у використанні інформацій-



129 

них ресурсів та створенні на їх основі нових ідей і знання. Відкри-
ваються широкі можливості для участі у мережевих спільнотах, які 
несуть новий потік знань та корисного професійного спілкування. 
Усі ці процеси пов’язані з високою швидкістю отримання та роз- 
повсюдження великого обсягу знань, що потребує доступу корис-
тувачів до відповідних мереж і критичного мислення, спрямованого 
на пошук достовірних і корисних знаннєвих ресурсів. При цьому 
мережева економіка не має жодних меж для отримання та дифузії 
знань, руйнує будь-які обмеження користувачів, які мають бажання 
отримати корисні знання. 

Саме мережева економіка, як одна з форм ЕЗ, дозволяє згла-
дити асиметрію знань, тобто ліквідувати нерівність у володінні 
знаннями між людьми різного віку, економічного статусу, націона-
льності, місця проживання тощо. Дійсно, кожен користувач може за 
допомогою інформації, що міститься, наприклад, у мережі Internet, 
поповнити рівень власних знань за тематикою, яка для нього є важ-
ливою в конкретний момент часу. Таким чином, мережева еконо-
міка виступає дієвим інструментом для досягнення країною стану 
ЕЗ за рахунок подолання знаннєвої нерівності людства та має необ-
межений потенціал для придбання знань при розумному викорис-
танні мережевих ресурсів.  

Мережева економіка несе в собі більші можливості й для біз-
несу, оскільки ґрунтується на переосмисленні меж нового бізнес-
середовища в умовах постіндустріальної епохи, набуття ним ознак 
глобалізації [23, с. 201]. У цьому контексті О. Кравчук зазначає, що 
«на відміну від індустріальної економіки, яка є національною за 
своїм масштабом, мережева економіка має глобальний характер, що 
істотно розширює кількість постачальників, замовників, партнерів 
і конкурентів» [11, с. 166]. Тобто мережева економіка усуває всі 
межі й обмеження у бізнесі завдяки поширенню інфраструктури 
ІКТ і Internet-технологій. До того ж помітно змінюються умови та 
правила бізнес-процесів, вони стають багатогранними і більш дина-
мічними, що потребує систематичного і безперервного оновлення 
знань від підприємців для своєчасного професійного прийняття 
управлінських рішень. 

Висока ефективність мережевої економіки для бізнесу та сус-
пільства в цілому пояснюється теорією мережевих ефектів або екс-
терналій, до яких відносять переваги, «пов’язані зі зростанням кіль-
кості користувачів мережі; орієнтовані на стандартизацію продукції 
та ринків; отримані на основі навчання у мережі при знайомстві з 
думкою експертів» [24, с. 13-17]. Досліджувані ефекти дозволяють 
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країні отримати додаткові преференції в ЕЗ від поширення принци-
пів мережевої економіки, розвитку ІКТ та мережі Internet. 

Найвищою формою ЕЗ є зелена економіка, сутнісні межі якої 
було закріплено на конференції Організації Об’єднаних Націй з пи-
тань сталого розвитку (Ріо+20) у 2012 р., проте цій події передувала 
значна кількість заходів, які також сприяли становленню цієї форми 
ЕЗ. Нова модель сталого економічного розвитку об’єднує дві пара-
дигми – ЕЗ та безпечної економіки, тобто спостерігається зміщення 
акцентів ЕЗ убік екологізації економіки, зеленої економіки, розум-
ної зеленої економіки або зеленої цифрової економіки (Green 
Knowledge Economy, Smart green economy, Smart green digital 
economy) [13; 14]. 

Стратегія «Європа-2020», прийнята Європейською Радою 
ЄС, визначає флагманські компоненти зеленої економіки, серед 
яких є «розумний розвиток, що заснований формування ЕЗ; сталий 
розвиток, що досягається при орієнтації на ресурсоощадні, низько-
вуглецеві технології та конкурентні цінності; інклюзивний розви-
ток, побудований на концепції соціально зорієнтованої і територіа-
льно єдиної економіки з подоланням проблем безробіття та створен-
ням достатньої наявності соціально значущих робочих місць» [25, 
с. 3]. Отже, парадигма зеленої економіки передбачає генерацію 
знань про стан екосистеми на планеті, потенційних загроз для неї, 
розробку методів їх запобігання й зменшення негативних наслідків; 
поширення набутих таким чином знань серед сучасного і майбут-
нього поколінь з метою переміщення уваги до збереження навко- 
лишнього середовища та формування культури, заснованої на тур-
боті про довкілля та людство.  

При реалізації концепції зеленої економіки відбувається змі-
щення глобальних пріоритетів від нагромадження нематеріального 
капіталу до його використання для збереження природних багатств, 
від цільових установок зростання конкурентоспроможності країн 
до сталого зростання, від зосередження уваги на секторах послуг  
і високих технологій – до інших секторів економіки. Тобто цінність 
природи і необхідність її збереження мають бути покладені в ос-
нову прийняття будь-якого управлінського рішення на всіх рівнях 
управління економікою. Змінена цільових установок концепції ЕЗ 
убік зеленої економіки має сприяти набуттю тенденцій сталого 
людського розвитку і підвищення добробуту населення. Орієнтація 
на зелену економіку дозволяє посилити якісний компонент роз- 
витку країн і планети в цілому при забезпеченні оптимальних умов 
регулювання взаємовідносин соціуму з довкіллям.  



131 

Висновки. Таким чином, визначено місце і значимість ЕЗ у 
зміні типів постіндустріальних економік, що зосереджує увагу на 
цінності знаннєвих ресурсів, існуванні інноваційних проривів, люд-
ському розвитку й активізації інвестиційних вливань у науку та ви-
сокорозвинені технології в Україні.  

Доведено, що процеси становлення ЕЗ мають супроводжува-
тися ефектом меліоризму, дія якого проявляється в інноваційному 
та креативному розвитку країни, регулюванні суспільних явищ  
і прийнятті управлінських рішень на підґрунті екологічної доціль-
ності, розповсюдження цифрових технологій і мережевих взає-
мозв’язків. Такі трансформації можуть відбутися за умови переко-
нання людини в доцільності кардинальної зміни пріоритетів її 
життя, що забезпечить процвітання суспільства та набуття оптиміс-
тичного погляду на майбутнє. Отже, врахування визначених векто-
рів формування нового типу економіки, основними серед яких є орі-
єнтація на цінності та значущість життя людини, фактори її форму-
вання за рахунок меліоризму, необхідність активізації процесів у 
суспільстві для знаннєвого розвитку на всіх рівнях управління, по-
требують розробки перспективних стратегій і програм щодо ста- 
новлення в Україні різних форм ЕЗ. Удосконалення сутнісного на-
повнення ЕЗ внесе корективи в розуміння, що має стати підґрунтям 
формування механізму забезпечення знаннєво-інтелектуального 
розвитку країни [26]. Подальшими напрямами дослідження має 
стати розробка стратегій, програм і дорожньої карти, орієнтованих 
на прискорення темпів формування знаннєвої економіки в Україні 
на національному та регіональному рівнях. 

Література 

1. Araya D. Rethinking US Education Policy. Paradigms of the
Knowledge Economy. New York: Palgrave Macmillan 2015. 184 р. 

2. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капита-
лизм, социализм и демократия: пер. с нем. и англ. Москва: Эксмо, 
2007. 862 с.  

3. McKinney Р. Understanding the Innovation Economy and Its
Impact on Our World. URL: http://philmckinney.com/understanding-in-
novation-economy-impact-world/.  

4. Drucker P.F. Innovation and entrepreneurship. New York: Har-
per & Row, Publishers, 1985. 278 p. 

5. Drucker Р.F. The Discipline of Innovation. Наrvard Business
Reviev. 2002. URL: https://hbr.org/2002/08/the-discipline-of-innovation 
#comment-section.  



 

132 

6. Tapscott Don The digital economy: promise and peril in the age 
of networked intelligence. New York; Montreal: McGraw-Hill, 1996. 
xviii, 342 p.  

7. OECD (2017) OECD Digital Economic Outlook 2017. URL: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-
technology/ oecd-digital-economy-outlook-2017_9789264276284-en#. 
WlfiF65l_IU#page8.  

8. Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It’s Trans-
forming Work, Leisure and Everyday Life. N.Y.: Basic Books, 2002.  
464 р.  

9. Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money 
from Ideas. L.: Penguin, 2001.  

10. Benkler Y. The Wealth of Networks: How Social Production 
Transforms Markets and Freedom. New Haven, Conn: Yale University 
Press, 2006. 515 р.  

11. Кравчук О.І. Мережева економіка – домінанта розвитку 
економічних і соціально-трудових відносин. Соціально-трудові ві-
дносини: теорія та практика. 2016. № 2. С. 108-114.  

12. Дзядук Т.В. Мережева економіка як елемент формування 
сучасної світової господарської системи. URL: http://www.economy. 
in.ua/pdf/7_2008/9.pdf.  

13. HEC4Climate: «We are heading towards a smart green digital 
economy» Jeremy Rifkin. URL: http://www.hec.edu/Knowledge/News/ 
HEC4Climate-We-are-heading-towards-a-smart-green-digital-economy 
-Jeremy-Rifkin.  

14. Rifkin J. How the Third Industrial Revolution Will Create a 
Green Economy. URL: http://www.huffingtonpost.com/jeremy-rifkin/ 
third-industrial-revolution-green-economy_b_ 8286142.html.  

15. Porat Mark Uri The Information Economy: Definition and 
Measurement. // Washington: Office of Telecommunications, U.S. De-
partment of Commerce. 1977. URL: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ 
ED142205.pdf.  

16. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в 
США / пер. с англ. Москва: Прогресс, 1966. 462 с.  

17. Будущее, которого мы хотим. Решение Конференции 
ООН по устойчивому развитию. 19 июня 2012 р. URL:  https: 
//rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf.  

18. Gartner Says the Programmable Economy Has the Potential to 
Disrupt Every Facet of the Global Economy. URL: http://www.gart-
ner.com/newsroom/id/3146018.  



133 

19. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. Москва:
Политиздат, 1981. 445 с.  

20. Graebner А. The Limits of Meliorism In Foreign Affairs. VQR.
2000. №1. Т. 76. URL: http://www.vqronline.org/essay/limits-melio-
rism-foreign-affairs.  

21. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Devel-
opment and Poverty Eradication. UNEP, 2011. URL: https://sustainable 
development.un.org/content/documents/126GER_synthesis_en.pdf.  

22. Revolution in Progress: The Networked Economy. URL:
https://www.technologyreview.com/s/530241/revolution-in-progress-
the-networked-economy/.  

23. Barabási A.-L. Network Economy. URL: http://barabasi. com
f/634.pdf351.  

24. Torrent J. Knowledge, networks and economic activity. Revis-
iting the network effects in the knowledge economy. e-Journal on the 
Knowledge Societe. 2009. URL: http://www.uoc.edu/uocpapers/8/dt/ 
eng/torrent.pdf.  

25. European Commission. EUROPE 2020. A strategy for smart,
sustainable and inclusive growth. COM (2010) 2020 Brussels, 3.3.2010. 
37 p.  

26. Захарова О.В., Подлужна Н.О. Систематизація підходів до
оцінки ступеня досягнення економікою країни стану економіки 
знань. Соціально-трудові відносини: теорія і практика: зб. наук. 
праць ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». Київ, 2016. №2. С.91-99.  

27. Антонюк В. П., Шамілева Л. Л. Оцінка ефективності ви-
користання трудового потенціалу промисловості з урахуванням рі-
вня наукоємності її галузей. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 2 
(48). С.196-206. 

Надійшла до редакції 29.09.2017 р. 

С.С. Турлакова, к.э.н.  

ИНСТРУМЕНТЫ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТАДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ АГЕНТОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Отличительной особенностью социально-экономических си-
стем является то, что составляющие их элементы (человек, группа, 
коллектив и т.д.), в отличие от элементов технических систем, 
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обладают активностью – способностью к целенаправленному пове-
дению, то есть к выбору действий в соответствии с собственными 
предпочтениями и интересами [1]. Кроме того, в коллективе (напри-
мер, предприятия) в процессе принятия решений агенты, которые 
принимают решения позднее, учитывают информацию о том, какие 
решения уже приняты, и часто усредняют свои решения, склоняя их 
в сторону ранее принятых. При этом первыми принимают решения 
те агенты, которые более компетентны и информированы относи-
тельно предметной области принимаемого решения и, соответ-
ственно, более уверены в его «правильности». Те агенты, которые 
сомневаются в процессе принятия решений вследствие своей не-
компетентности, нежелания обосновывать решения либо недоста-
точной информированности, часто подражают действиям лидеров 
либо большинства других агентов. В работе [2] автор отмечает, что 
агентами управления принимаются решения, основанные не только 
на фактах, но и на влиянии, авторитете или приверженности кого-
либо из членов этой группы. Когда участники становятся более 
сплоченными, стремительно возрастает их зависимость от группы. 
Агенты ограждаются от внешних мнений и становятся более уве-
ренными в справедливости общих суждений. Такого рода группам 
свойственна иллюзия непогрешимости, неприятие возможных 
контраргументов, а также уверенность в том, что любые разногла-
сия бесполезны. 

Принимая решение, например на совещании, сотрудник, 
оглашая его, посылает окружающим сигнал о своей квалификации. 
Действия агентов управления, которые принимают «правильные» 
решения, должны быть одинаковы. Для того, кто действует в про-
тивоход мнению основной массы сотрудников, велика вероятность 
того, что его признают агентом с низкой квалификацией. Кроме  
того, плохая квалификация агента, принявшего «неверное» реше-
ние, выявляется только в том случае, если он был оригинален. Если 
же он действовал как все, то его профнепригодность остается неза-
меченной. В источнике [3] такая однородность агентов управления 
определяется конформизмом. Под прессом конформизма агент 
управления меняет мнение не потому, что его переубедили, а из не-
желания идти против группы. Результатом таких проявлений на 
предприятиях является то, что агенты управления, выходя с сове-
щаний и коллективного обсуждения проблем, оказываются едины в 
своих оценках и восприятии того, чему были свидетелями и в чем 
участвовали [4]. 
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Таким образом, на предприятиях можно наблюдать проявле-
ния стадного поведения. Основой стадного поведения агентов явля-
ется иррациональность, которая определяет результаты принятия 
решений. Впервые в своих исследованиях М. Алле поставил под со-
мнение тот факт, что на практике в процессе принятия решений 
субъекты всегда руководствуются рациональными мотивами пове-
дения [5]. В теории перспектив Д. Канеман и А. Тверски развили 
идею отклонения поведения ЛПР от постулата рациональности в 
процессе принятия решений. Основная идея теории перспектив за-
ключается в том, что функция ценности Д. Канемана и А. Тверски, 
в отличие от функции полезности фон Неймана-Моргенштерна [6], 
определяется не в денежных единицах, а в уровне отклонения от 
первоначального материального состояния индивида. Таким обра-
зом, использование значений ценности перспективы при описании 
принятия решений определяет, что полезность может быть относи-
тельной величиной (относительно какой-либо точки отсчета). На 
основе теории перспектив Д. Канемана и А. Тверски [7] нобелев-
ский лауреат 2017 г. Р. Таллер утверждает, что поведение человека 
определяют иррациональные мотивы и «иррациональность не слу-
чайна и не бессмысленна – напротив, она вполне систематична и 
предсказуема» [8; 9]. 

В связи с этим в случае выявления предпосылок возникнове-
ния стадного поведения у агентов на предприятиях необходимым 
является управление стадностью для обеспечения эффективности 
функционирования социально-экономической системы. 

В настоящее время изучение процессов проявлений стадно-
сти в экономике в основном затрагивают валютные, финансовые, 
инвестиционные рынки, рынки рабочей силы, недвижимости [10-
14] и т.д. Некоторыми учеными предпринимались попытки иссле-
дования влияния проявлений стадности на поведение отечествен-
ных предприятий. Так, в работе [15] В. Данич, К. Шеховцова ука-
зывают на косвенное влияние на деятельность предприятий через 
колебания курсов валют на финансовых рынках и связанные с этим 
валютные паники и ажиотажи. Однако авторы не спускаются в 
своих исследованиях на уровень предприятий и не рассматривают 
проявления стадного поведения внутри социально-экономических 
систем. 

Вопросы изучения моделей коллективного поведения, в том 
числе на основе рефлексивного подхода, рассмотрены в работах 
В. Лефевра, Д. Новикова, А. Чхартишвили, В. Корепанова, М. Во-
роновицкого [16-21] и др. Отдельные аспекты проявлений стадного 
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поведения на уровне предприятий рассмотрены в работах Р. Лепы, 
С. Солодухина [22; 23] и др. Однако, несмотря на наличие исследо-
ваний в этой области, изучение инструментов управления стадным 
поведением агентов на предприятиях, в частности на основе ре-
флексивного подхода, остаются недостаточно изученными. 

Целью статьи является теоретическое обоснование гипотезы 
о возможности управления стадным поведением агентов на пред-
приятиях с использованием методов рефлексивного управления и 
определение основных инструментов управления стадным поведе-
нием в рамках рефлексивного подхода для обеспечения эффектив-
ности функционирования социально-экономической системы. 

Основной особенностью проявления стадного поведения в 
социально-экономических системах является подражание в поведе-
нии субъектов, которые в процессе принятия решений руководству-
ются иррациональными мотивами. Подражание выражается в при-
нятии решений аналогично некоторому лидеру и/или большинству 
других подобных субъектов. При этом иррациональность субъектов 
проявляется в принятии решений, противоречащих их прямой вы-
годе и/или собственным интенциям (намерениям). Таким образом, 
иррациональность, связанная с проявлениями некомпетентности, 
нежеланием обосновывать решения, недостаточной информирован-
ностью экономических агентов, является причиной возможного 
проявления стадного поведения. Процесс и результат принятия ре-
шений напрямую зависит от информированности субъектов, их 
компетентности относительно предметной области, где наблюда-
ется стадное поведение, а также внутренних (намерения ЛПР) и 
внешних (институциональные нормы, обычаи) интенций. Кроме 
того, важными являются полнота и достоверность информации, ко-
торой располагают субъекты принятия решений. 

Выделенные рефлексивные составляющие процесса приня-
тия решений экономическими агентами позволяют выдвинуть ги-
потезу о возможности управления стадным поведением с использо-
ванием методов рефлексивного управления. Действительно, осно-
вой рефлексивного управления является информационное воздей-
ствие на субъекта принятия решений. Рефлексивный подход опира-
ется на то, что принятие решений субъектом всегда производится 
на основе информации как внешнего происхождения (реклама, ста-
тистика, законодательные акты и т.п.), так и внутреннего (опыт, ин-
туиция ЛПР). 

В целом рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад, отра-
жение) – форма мышления, а также исследование познавательного 
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акта [16; 18]. Соответственно рефлексивное управление согласно 
В. Лефевру трактуется как «процесс передачи оснований для при-
нятия решений одним из субъектов другому» [16]. В работе [18] под 
рефлексивным управлением понимается целенаправленное влияние 
на информационную структуру, являющуюся иерархией представ-
лений, вершинам которой соответствует информация субъектов си-
стемы о существенных параметрах, представлениях других субъек-
тов системы, представлениях о представлениях и т.д. Здесь рефлек-
сивное управление – целенаправленное влияние на информацию о 
моделях принятия субъектами решений. При этом его задачей явля-
ется формирование управляющим органом – центром – такой струк-
туры информированности агентов, при которой субъективным рав-
новесием является требуемый для центра (или максимально для 
него выгодный) вектор действий агентов. Применительно к стад-
ному поведению рефлексивное управление можно трактовать как 
формирование такой структуры информированности агентов 
управления, которая ведет к изменению их модели принятия реше-
ний и возникновению информационных каскадов в экономических 
системах, развернутых в нужную управляющему агенту сторону.  

Таким образом, применение рефлексивного управления стад-
ным поведением для достижения целенаправленного состояния 
экономической системы возможно.  

Итак, под стадным поведением в настоящем исследовании 
будем понимать стратегию принятия решений агентами управле-
ния, которая не основана на рациональных суждениях, а ориенти-
рована на подражание более авторитетным и/или другим экономи-
ческим агентам в процессе последовательного принятия решений.  

При этом под рациональностью понимается основанная на су-
ществующих законах, объективных правилах (алгоритмах, методах, 
механизмах) аргументация достижения цели субъектом принятия 
решения, который действует оптимальным образом для достижения 
наилучшего ожидаемого результата. 

Учитывая основные особенности проявлении стадного пове-
дения, которые связаны с иррациональностью суждений агентов 
управления и ориентацией на подражание более авторитетным 
и/или другим субъектам принятия решений в процессе последова-
тельного принятия решений агентами, можно определить основные 
элементы управления стадным поведением на предприятиях. 

Управление стадным поведением на предприятиях должно 
быть ориентировано на то, чтобы агенты в процессе проявления 
стадности принимали определенные решения, выгодные субъекту 
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управления. Принимая во внимание одну из особенностей стадного 
поведения, выражающуюся в подражании более авторитетным 
и/или другим субъектам в процессе принятия решений, для дости-
жения максимального эффекта управления управляющие воздей-
ствия должны быть направлены в первую очередь на лидеров и/или 
тех агентов, мнение которых является наиболее весомым для дру-
гих агентов в системе. После принятия авторитетными агентами ре-
шения, являющегося целью управления, агенты, склонные подра-
жать, примут подобное решение. Таким образом, в процессе управ-
ления стадным поведением агентов для достижения цели управле-
ния – принятия большинством агентов выгодного субъекту управ-
ления решения – необходимо, в первую очередь, управлять теми 
агентами, мнение которых является наиболее весомым для других 
агентов в системе управления. Принятие «нужного» решения лиде-
ром и/или авторитетным агентом приведет к возникновению кас-
када, и подобное решение выберут большинство агентов управле-
ния, склонных к подражанию.  

Кроме того, в процессе управления стадным поведением 
необходимо наличие некоторого стимула (раздражителя) для при-
нятия решения агентами. При необходимости принятия решения и 
отсутствии достаточного количества информации для принятия са-
мостоятельного решения часто агенты выбирают именно тактику 
подражания в поведении. Таким образом, задание нужного вектора 
лидерам и наличие информационного стимула для агентов создадут 
необходимые условия для принятия ими «нужных» решений в про-
цессе проявления стадного поведения. 

Рассматривая управление стадным поведением с точки зре-
ния рефлексивного подхода, целью субъекта управления можно 
определить создание для агентов управления такой структуры ин-
формированности агентов, при которой они будут вынуждены вы-
брать тактику подражания в поведении. 

Так, при наличии информационного стимула для принятия 
решения агентами, изначально осуществляя рефлексивное управле-
ние лидерами и/или наиболее авторитетными агентами управления, 
субъект управления может добиться максимального результата 
управления. Результат управляющего воздействия будет выра-
жаться количеством агентов, принявших выгодное субъекту управ-
ления решения. При этом субъект управления для осуществления 
управляющего воздействия применяет минимум усилий (затрат) 
для воздействия на ограниченное количество агентов (лидеров). 
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Таким образом, с точки зрения решения задач управления 
стадным поведением на предприятиях рефлексивное управление 
можно трактовать как целенаправленное воздействие на модель 
принятия решений агентов управления для обеспечения принятия 
определенного, выгодного субъекту управления, решения макси-
мальным количеством агентов в процессе подражания лидерам 
и/или большинству. 

Определим возможные ситуации экономического взаимодей-
ствия агентов управления в процессе проявления стадного поведе-
ния в рамках гипотезы об эффективном использовании знаний о 
стадном поведении экономических агентов в процессе принятия ре-
шений на предприятиях. Выявление предпосылок (факторов и при-
чин) возникновения стадного поведения на предприятии позволяет 
выделить составляющие механизма принятия решения экономиче-
скими агентами, от которых зависит, подвержен ли агент управле-
ния стадности (рис. 1).  

Рис. 1. Основные составляющие механизма принятия решения 
экономическими агентами 

Например, чем меньше опыта, знаний и чем менее компетен-
тен агент относительно области принимаемого решения, тем 
больше вероятность того, что в процессе принятия решения он бу-
дет подвержен проявлениям стадности. Аналогично, чем меньше 
времени для принятия решения и чем меньшим количеством инфор-
мации располагает агент управления, тем больше он учитывает чу-
жие мнения в процессе принятия собственного решения. 

Далее допустим, что есть два агента управления, которые 
принимают участие в экономическом взаимодействии: агенты А и 
Б. Пусть агент А – это субъект управления, а агент Б – объект управ-
ления. Целью субъекта управления – агента А является принятие 
субъектом Б выгодного А решения. Объект управления – агент Б 
принимает свои решения на основе некоторого механизма выбора 
(см. рис. 1).  
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В процессе принятия решений агент Б использует не только 
собственный механизм выбора, но и проводит анализ действий дру-
гих подобных себе агентов управления. Выше доказано, что цели и 
мотивы поведения агентов управления, действующих в рамках 
групп, ограничены существующими в их рамках устоями и обыча-
ями. Кроме того, если опыта, знаний, компетентности и информа-
ционной обеспеченности агента Б недостаточно для самостоятель-
ного принятия решения, то агент Б склонен учитывать мнения «дру-
гих» агентов в процессе принятия своих решений с целью компен-
сации недостающих компонентов собственного механизма выбора. 
Если анализ действий других агентов подтверждает один из воз-
можных вариантов решений агента Б, который возник в результате 
применения собственного механизма выбора, то очень велика веро-
ятность того, что агент Б примет решение, подобное тому, которое 
выбрали другие агенты управления.  

Таким образом, проявляется подражание в поведении аген-
тов. При этом если субъекту управления А известно о том, что ана-
лиз действий других агентов объектом принятия решения Б и под-
ражание ведет к принятию Б конкретного экономического решения, 
то агент А может использовать данный факт с целью обеспечения 
принятия агентом Б конкретного, выгодного А решения. Для этого 
агент А может воздействовать как прямыми методами на составля-
ющие механизма выбора «других» агентов, так и непрямыми  
(рефлексивными) методами информационного воздействия.  

На рис. 2 отражена возможная ситуация экономического вза-
имодействия агентов в процессе информационного (рефлексив-
ного) воздействия агента А на составляющие механизма выбора в 
процессе принятия решений агентом Б. Здесь агент Б учитывает в 
процессе принятия решения мнения «других» агентов управления. 
При этом агент А может воздействовать как на составляющие меха-
низма выбора агента Б, так и на информацию о том, какие решения 
приняли «другие» агенты управления. Кроме того, у агента А есть 
возможность воздействовать и на составляющие механизма выбора 
«других» агентов.  

Представленная на рис. 2 ситуация экономического взаимо-
действия может быть использована для доказательства гипотезы  
о возможности эффективного воздействия на информационную 
структуру ситуации для того, чтобы агент управления принимал ре-
шения стадно.  



141

Р
ис

. 2
. С
ит
уа
ци
я 
во
зм
ож

но
го

 э
ко
но
м
ич
ес
ко
го

 в
за
им
од
ей
ст
ви
я 

1 



142 

На рис. 3 предложена еще одна возможная ситуация экономи-
ческого взаимодействия, когда агенты управления принимают ре-
шения, подражая некоторому лидеру мнений. При этом отмечена 
возможность управления агентом-лидером субъектом управления 
посредством информационного воздействия.  

Таким образом, при выявлении предпосылок возникновения 
стадного поведения (подражания лидеру) агентами управления 
субъект управления может эффективно управлять процессом при-
нятия решений агентов управления, управляя одним лидером мне-
ний.  

Приведенная на рис. 3 ситуация возможного экономического 
взаимодействия может быть использована для доказательства гипо-
тезы об извлечении экономической выгоды в результате принятия 
«нужных» решений в процессе проявлений стадного поведения 
агентами в экономических системах.  

Рассмотрим более подробно элементы механизма и инстру-
менты рефлексивного управления стадным поведением на предпри-
ятиях. 

Ключевым в процессе моделирования механизма рефлексив-
ного управления стадным поведением на предприятиях является 
определение состояния объекта управления – агентов, принимаю-
щих решение о выборе той или иной альтернативы. Состояние объ-
екта управления определяет результат принятия решения агента в 
момент времени t , который определяется функцией рефлексивного 

выбора 
i

t
Af . Функция рефлексивного выбора и результат принятия 

решения каждого из агентов управления зависит от набора его ин-
дивидуальных характеристик 

i

t
AX ( ( )

i i

t t
A Af f X= ), которые вклю-

чают следующие параметры [24]: 

i

t
Aα  – степень информированности агента в момент времени t ;  

i

t
Aγ  – компетентность агента управления в момент времени t ;  

iAβ  – авторитетность агента управления;  

iAω  – склонность подражать;  

i

t
Av  – оценка интенций (ценности того или иного решения для 

конкретного агента управления) в момент времени t . 
В рамках моделирования механизма рефлексивного управле-

ния стадным поведением на предприятиях определим рефлексив- 
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ные управляющие воздействия центра относительно агентов со- 
гласно цели управления как 

Ai
UR . Соответственно, после примене-

ния таких управляющих воздействий функция рефлексивного вы-
бора агентов управления будет выглядеть следующим образом: 

U Ai

t
Rf = ( , )

i Ai

t t
A Uf X R = ( , , , , , )

i i i i i Ai

t t t t
A A A A A Uf v Rα γ β ω , 

где 
Ai

t
UR  – рефлексивные управляющие воздействия центра 

iAU  от-

носительно агентов iA  в соответствии с целью управления в момент 
времени t . 

Управляемость агентов в процессе проявления стадного по-
ведения на предприятиях определяется значениями наборов их ин-
дивидуальных характеристик 

i

t
AX . 

Степень информированности агента в момент времени t  
i

t
Aα

определяется наличием/отсутствием информации у агента о пред-
метной области принятия решения. Отсутствие такой информации 
вынуждает его искать аргументы для принятия «верного» решения 
и восполнять пробел в информированности за счет других агентов. 
Таким образом, отсутствие информации у агента о предметной об-
ласти принятия решения ведет к подражанию другим и/или автори-
тетным агентам в процессе принятия решения. В таком случае ре-
флексивным управляющим воздействием для характеристики 

i

t
Aα

будет обеспечение наличия минимального количества информации 
у агента об области принятия решения. При этом чем ниже уровень 
информированности агента, тем больше вероятность проявления 
стадного поведения. 

Компетентность агента управления 
i

t
Aγ  определяется нали-

чием знаний и опыта, необходимых для эффективного принятия ре-
шения в заданной предметной области. Знания и опыт собственной 
деятельности агентов позволяют им выносить объективные сужде-
ния и принимать верные решения. Чем ниже уровень компетентно-
сти агента, тем выше вероятность того, что в своих решениях агент 
будет проявлять стадное поведение и подражать другим и автори-
тетным (и соответственно, более компетентным) агентам. При этом 
проявление стадного поведения объясняется попытками агента вос-
полнить пробелы в собственных знаниях и недостатке опыта в об-
ласти принимаемого решения. В таком случае рефлексивным 
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управляющим воздействием для характеристики 
i

t
Aγ  будет исполь-

зование такой информации об области принимаемого решения, в 
которой не компетентен агент управления или изначальная поста-
новка такой задачи принятия решения, в которой агенты управле-
ния не компетентны или обладают низким уровнем компетентно-
сти. 

Авторитетность агента управления 
iAβ  определяется вли- 

янием индивида, основанным на занимаемом им положении, долж-
ности, статусе, обладании признанной властью или выдающимися 
и признанными знаниями и опыте. Авторитетные агенты склонны 
принимать решения самостоятельно и не подвержены стадному по-
ведению. Агенты, уровень авторитетности которых в области при-
нимаемого решения низок, наоборот, не уверены в себе и в призна-
нии своих решений правильными. Такие агенты управления 
склонны проявлять стадное поведение и подражать тем, чей авто-
ритет не вызывает сомнения. В таком случае рефлексивным управ-
ляющим воздействием для характеристики 

iAβ  может быть как 

убеждение агентов управления в авторитетности других агентов-
лидеров и/или мнения большинства (назначение авторитетов), так и 
дополнительное информирование агентов управления в значимо-
сти, наличии определенных знаний и опыте агентов-лидеров и пра-
вильности решений, принятых авторитетными агентами/большин-
ством. Здесь рефлексивное управление заключается в обеспечении 
признания за авторитетным агентом (примером для всеобщего под-
ражания) выдающихся достижений, знаний, умений, навыков, спо-
собностей, определении его значимости для агента управления в об-
ласти принимаемого решения и базирующемся на этом доброволь-
ном влиянии (подчинении) на них. 

Склонность подражать 
iAω  у агентов управления кроме про-

чих перечисленных условий проявляется при ограниченности вре-
мени на принятие решения. При сокращении времени на принятие 
решения агенты управления не имеют возможности восполнить не-
достаток информированности, повысить свою компетентность или 
авторитетность в области принимаемого решения и, как следствие, 
становятся подвержены проявлениям стадного поведения и 
склонны подчиниться мнению/примеру лидера и/или большинства 
агентов. Таким образом, эффективным рефлексивным управляю-
щим воздействием для характеристики 

iAω  является установление 
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сроков принятия решения. При этом чем меньше у агентов управле-
ния времени на принятие решения, тем больше вероятность прояв-
ления стадного поведения. 

Значения оценок интенций 
i

t
Av , которые определяют ценность 

того или иного решения для конкретного агента управления в мо-
мент времени t , также определяют склонность агентов к проявле-
нию стадного поведения и подражанию мнению большинства дру-
гих агентов и/или лидеру в процессе принятия решений. При малых 
значениях 

i

t
Av  (т.е. при отсутствии собственных желаний/намерений 

относительно области принимаемого решения) агенты склонны 
подчиняться лидеру/большинству других агентов в силу собствен-
ной инертности. В таком случае вероятность/возможность навязать 
«нужное» решение повышается.  

Рефлексивным управляющим воздействием для характери-
стики 

i

t
Av  может стать дополнительное информирование лиц, при-

нимающих решения, о важности и необходимости принятия реше-
ния и преимуществах «верных» решений. При этом убеждение и об-
ращение внимания таких агентов на лидеров/большинство других 
агентов могут повысить ценность «нужного» решения для агента и 
достичь цели управления. Высокие значения оценок собственных 
интенций агентов 

i

t
Av  относительно области принимаемого решения 

свидетельствуют о том, что степень ценности (значимости) для 
агента решения велика, у него уже сложилось какое-то определен-
ное мнение по поводу решения и агент готов сделать выбор в пользу 
той или иной альтернативы. 

Выводы. Установлено, что в случае выявления предпосылок 
возникновения стадного поведения у агентов на предприятиях не-
обходимым является управление стадностью для обеспечения эф-
фективности функционирования социально-экономической си-
стемы.  

Наличие таких проявлений стадности на предприятиях, кото-
рые определяются информированностью субъектов, компетентно-
стью относительно предметной области принимаемого решения, а 
также внутренних (намерения ЛПР) и внешних (институциональ-
ные нормы, обычаи) интенций ЛПР определяют необходимость ре-
флексивного управления стадным поведением на предприятиях. 

Выделенные элементы механизма рефлексивного управления 
стадным поведением на предприятиях позволили определить соот- 
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ветствующие каждому элементу инструменты управления. Итак, 
инструментами управления стадным поведением на предприятиях 
являются рефлексивные управляющие воздействия центра относи-
тельно агентов в соответствии с целью управления: 

для 
i

t
Aα  (степени информированности агента в момент вре-

мени t ) – обеспечение наличия минимально возможного количе-
ства информации у агента об области принятия решения;  

для 
i

t
Aγ  (компетентности агента управления в момент вре-

мени t ) – использование такой информации об области принимае-
мого решения, в которой не компетентен агент управления или из-
начальная постановка такой задачи принятия решения, в которой 
агенты управления не компетентны или обладают низким уровнем 
компетентности в ней;  

для 
iAβ  (авторитетности агента управления) – обеспечение 

признания за авторитетным агентом (примером для всеобщего под-
ражания) выдающихся достижений, знаний, умений, навыков, спо-
собностей, определении его значимости для агентов управления в 
области принимаемого решения и базирующемся на этом добро-
вольном влиянии (подчинении) на них; 

для 
iAω  (склонности подражать) – установление сроков при-

нятия решения. При этом чем меньше у агентов управления вре-
мени на принятие решения, тем больше вероятность проявления 
стадного поведения;  

для t
Ai

v  (оценки интенций в момент времени t ) – дополни-

тельное информирование лиц, принимающих решения, о важности 
и необходимости принятия решения и преимуществах «верных» ре-
шений. 

Таким образом, основным инструментом рефлексивного 
управления стадным поведением на предприятиях выступает ин-
формационное воздействие на агентов управления с целью измене-
ния основных параметров функций их рефлексивного выбора. Пер-
спективным направлением исследования является изучение меха-
низмов численного определения основных рефлексивных характе-
ристик процесса принятия решений агентами при проявлении стад-
ного поведения на предприятиях и соответствующих управляющих 
воздействий. 
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М.А. Держевецька 
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Для успішної діяльності будь-якого підприємства, особливо в 

умовах мінливості економічного середовища, необхідно чітко уяв-
ляти складові інтелектуального капіталу та вміло ними управляти. 
У зв’язку зі стрімким технічним прогресом та оснащенням підпри-
ємств комп’ютеризованими системами постає необхідність ство-
рення інформаційної аналітичної бази, яка долучається до складо-
вих внутрішнього структурного інтелектуального капіталу підпри-
ємства. Ця структурна одиниця спрямована на забезпечення опера-
тивного та стратегічного планування підприємства.  

Інформація та інформаційні технології у стратегічному уп-
равлінні підприємством висвітлено в роботах українських економі-
стів: В. Базилевича, Ф. Бутинця, А. Гудзинського, М. Дем'яненко,  
Т. Камінської, Г. Кірейцева, О. Хоріна, Д. Черваньова та ін. Загальні 
питання інформаційно-аналітичної діяльності та використання ін-
формаційно-аналітичних технологій у різних сферах діяльності  
розглядають Г. Гордукалова, Н. Мінкіна, Н. Сляднєва, С. Сєрова.  

Значенню і використанню інформаційних ресурсів на підпри-
ємствах присвячено роботи таких авторів, як Л. Євчук, А. Берга, 
В. Годіна, Ф. Митарєва, О. Шуть. Істотний внесок у розробку тео-
ретичних, методологічних та організаційних аспектів інформацій-
ного забезпечення підприємства зробили вітчизняні та зарубіжні 
науковці: Л. Бушуєва, І. Гусинін, Е. Дешко, З. Козенко, С. Мінаєв, 
А. Рогачов, Г. Титоренко, В. Філіппов та ін.  

Практичні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення 
розглядаються в журналах «Інформаційні ресурси», «Наука та ін-
формаційне суспільство», «Проблеми теорії та практики управ-
ління» та ін. Аналіз підходів до розкриття сутності інформаційного 
забезпечення підприємства свідчить, що відсутнє єдине визначення 
даної категорії. Це ускладнює застосування його змісту до про-
блеми інформаційно-аналітичного забезпечення підприємства й уп-
равління інтелектуальним капіталом. 

Метою статті є морфологічний аналіз поняття «інформа-
ційно-аналітичне забезпечення» та визначення алгоритму інформа-
ційно-аналітичної діяльності підприємства. 

© М.А. Держевецька, 2017 
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Складність і неоднозначність процесів, що відбуваються у 
світі, ризик і прагнення отримати добрий результат, різноманіття і 
надмірність інформації, необхідність її обробляти, відсутність до- 
стовірного знання змушують застосовувати інформаційно-аналі- 
тичну діяльність у повсякденному житті, вона стає найважливішою 
характеристикою сучасного суспільства. Сенс цієї діяльності роз- 
кривається через розуміння складових «інформаційна» та «аналіти-
чна». 

Складова «інформаційна» означає ставлення до інформації як 
до ресурсу, володіння всім арсеналом засобів отримання, передачі, 
накопичення, зберігання, обробки та видачі інформації споживачеві 
[1]. 

Інформаційне забезпечення – надання інформації, необхідної 
для здійснення будь-якої діяльності підприємства, оцінки стану, 
вдосконалення, запобігання небажаним ситуаціям, ризикам. 

Термін «інформація» походить від латинського слова 
«information», що означає відомості, роз'яснення, виклад. Під ін- 
формацією як в економіці, так і в інших науках розуміють рівень 
зниження невизначеності [2]. 

У побутовому розумінні інформацією називають будь-які 
дані або відомості, які когось цікавлять. У техніці під інформацією 
розуміють повідомлення, передані у формі знаків або сигналів. У 
кібернетиці – ту частину знань, яка використовується для орієнту-
вання, активної дії, управління, тобто з метою збереження, вдоско-
налення, розвитку системи [3]. 

Якщо розглядати сучасне підприємство як цілісну складну  
і відкриту систему, то між його елементами триває постійний обмін 
інформацією, яка на найвищому рівні представлена у вигляді люд-
ської мови, паперових документів, даних в інформаційних систе-
мах. 

Інформація є однією зі складових економічної системи. Бі-
льше того, жодна система не може існувати без інформаційних по-
токів. Інформаційний потік – сукупність інформації, необхідної для 
провадження діяльності фірми. 

Керівник повинен вміти оцінювати якісну та кількісну скла-
дові своїх інформаційних потреб, а також інших споживачів інфор-
мації в організації. 

Інформаційні та фінансові потоки у світовій економіці, що 
представляє середовище для міжнародного, а в умовах глобаліза-
ції – для національного бізнесу, зливаються в єдиний інформаційно-
фінансовий комплекс, що несе ринкову інформацію. 



 

152 

Наявність або відсутність ринкової інформації безпосередньо 
визначає успіх або неуспіх компанії. Але просто наявність інформа-
ції, без аналізу, не становить особливої цінності. Важливим є не сам 
факт володіння великою кількістю інформації, а вміння обробляти 
й аналізувати її – в цьому і полягатиме цінність інформації. 

Під інформаційним забезпеченням підприємства розуміється 
сукупність усіх документів і даних, що використовуються для об-
слуговування співробітників і клієнтів та підтримки функціону-
вання незалежно від видів носіїв інформації, а також їх організація, 
включаючи структуру та взаємні зв'язки інших видів інформацій-
них масивів і баз даних. 

Основною метою інформаційно-аналітичної діяльності під- 
приємства є перетворення первинної інформації (неопубліковані 
документи, науково-технічна література, довідкова література, про-
гнозно-аналітичні джерела інформації, матеріали конференцій, 
тези), на вторинну, тобто підсумкову, інформацію. 

При бізнес-плануванні будь-якого підприємства, а саме при 
пошуку ніші діяльності, яку планується зайняти, коли треба дізна-
ватися про потенційних конкурентів і знати точну оцінку місткості 
ринку, виникає необхідність в інформаційно-аналітичному забезпе-
ченні. 

Змістом аналітичної діяльності є глибоке і всебічне вивчення 
економічної інформації про функціонування аналізованого підпри-
ємства, тобто аналіз основних проблем, що визначають стан і тен-
денції розвитку з метою прийняття оптимальних управлінських рі-
шень. 

У ринкових умовах саме аналітична робота посідає провідне 
місце серед інших функцій управління, таких як планування, орга-
нізація, координація, регулювання і контроль. Інформаційна аналі-
тика, активно оперуючи інформаційними продуктами і послугами, 
виконує, насамперед, завдання якісно-змістовного перетворення ін-
формації, функціонально перетинаючись у цьому плані з науковою 
(виробництво нового знання) та управлінською (розробка варіантів 
рішень, сценаріїв) діяльністю [4]. 

Для якісного виконання поставленого завдання мають вико-
нуватися основні вимоги, наведені в таблиці. 

Успіх діяльності підприємства в багатьох галузях полягає у 
володінні описаним алгоритмом семантичної обробки даних, який 
складається з двох основних етапів (рис. 1, 2). 

 
 



153 

Таблиця  
Основні вимоги до інформації 

Вимога Пояснення

Оперативність 

Інформація для ефективного аналізу має надходити до 
аналітика якнайшвидше, тобто має бути забезпечена 
ефективність аналізу шляхом можливості оперативно 
втручатися в процес виробництва за його результа-
тами

Якість та  
об'єктивність 

Інформація має об'єктивно відображати досліджувані 
явища і процеси. Її якість полягає в забезпеченні по-
рівнянності щодо предмета та об'єкта дослідження, пе-
ріоду часу, методології обчислення показників й ін-
ших ознак

Раціональ-
ність (ефекти-
вність) 

Мінімум затрат направляється на збір, зберігання і ви-
користання даних. Необхідне вивчення корисності ін-
формації та на цій основі вдосконалення інформацій-
них потоків шляхом усунення зайвих даних і введення 
потрібних

Єдність 

Необхідно усувати відособленість і дублювання різ-
них джерел інформації, тобто кожне економічне 
явище має реєструватися тільки один раз, а отримані 
результати можуть використовуватися в обліку, пла-
нуванні, контролі та аналізі 

Рис. 1. Алгоритм інформаційно-аналітичної діяльності (етап 1) 

Визначення проблеми, 

предмета та об'єкта 
аналізу

Побудова ідеальної моделі 
об'єкта та предмета

Збір інформації
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Рис. 2. Алгоритм інформаційно-аналітичної діяльності (етап 2) 
 
Таким чином, інформація стала найактивнішим елементом 

ринкової інфраструктури, фактором виробництва і товаром. Наяв-
ність або відсутність ринкової інформації визначає успіх або не- 
успіх компанії у виробництві та збуті продукції. 

Висновки. Головними ресурсами виробництва стають інфор-
мація та знання. Особливу роль у функціонуванні економіки знань 

Достовірний і ясний виклад результатів дослідження

Формулювання аналітичних висновків

Доказ

Вибір і розробка типу моделі

Вибір виду аналізу

Побудова гіпотези

Розкриття значення фактів

Оцінка фактографічного матеріалу
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відіграють наукові розробки, зростає значення професіоналізму, 
освіти, здатності до навчання і креативності персоналу. 

Сучасні вимоги до функціонування підприємства та прий-
няття управлінських рішень полягають у наявності необхідної ін- 
формації за всіма напрямами діяльності та можливості її аналізу. А 
якщо основним видом вироблених продуктів стає інформаційний 
продукт, то необхідною умовою життя в такому суспільстві є воло-
діння навичками інформаційно-аналітичної діяльності. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення дозволяє прогнозу-
вати, діагностувати і коригувати діяльність організації (фірми), зна-
ходити оптимальні шляхи вирішення поставлених завдань. Це до-
сягається шляхом виконання таких функцій: 

збір первинної інформації, її накопичення і зберігання, підго-
товка до обробки; 

обробка та аналіз інформації; 
формулювання висновків і прогнозів; 
підготовка варіантів (проектів) управлінських рішень; 
інформаційний обмін (управління інформаційними проце-

сами) у системі правління. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
Сучасні світові економічні тенденції потребують від підпри-

ємств значного посилення своїх конкурентних позицій. З урахуван-
ням швидкої зміни стану зовнішнього та внутрішнього середовища  
для зміцнення конкурентних позицій на підприємстві необхідно  
формувати сучасну систему стратегічного управління, яка дозво-
лить швидко й ефективно пристосовуватися до сучасних тенденцій 
світового та вітчизняного ринку.  

Значний внесок у вивчення питання стратегічного управління 
як у теоретичному, так і в практичному аспекті зробили зарубіж- 
ні та вітчизняні науковці: П. Друкер, М. Портер, А. Стрікленд,  
А. Томпсон, Е. Чандлер – досліджували переважно теоретичні аспе-
кти стратегічного управління; М. Білопольський, В. Василенко, 
П. Коренюк, О. Кузьміна, Є. Маслєнніков, О. Могильова, О. Побе-
режець, Ю. Сафонов, В. Чичун та ін. – розглядають стратегічне уп-
равління загалом і відносно промислового підприємства зокрема. 
Однак у працях вказаних авторів стратегічне управління не охарак-
теризоване в повному обсязі. Деякі науковці розглядають дану ка-
тегорію в контексті підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства, інші висвітлюють питання відповідно до впливу зовніш-
нього середовища. Наприклад, М. Білопольський та О. Кузьміна ха-
рактеризують стратегічне управління через обґрунтування стратегії 
збалансованого розвитку. Ю. Сафонов, Є. Маслєнніков, О. Побере-
жець розглядають стратегічне управління як концептуальні аспекти  
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стратегічного управління результатами діяльності підприємства. 
Таким чином, є наявна необхідність у висвітлення особливостей 
стратегічного управління промислових підприємств у різних напря-
мах. 

Метою статті є розкриття особливостей стратегічного управ-
ління та надання його характеристики стосовно до промислового 
підприємства з урахуванням сучасного стану розвитку економіко-
політичних процесів. 

Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку характе-
ризуються швидкою зміною ринкової ситуації. Це потребує від під-
приємств швидкого реагування на зміну зовнішньої ситуації та при-
стосування до нових умов функціонування. Тому сьогодні одним із 
головних завдань підприємства є формування ефективної стратегії 
управління підприємством, що дозволить пристосуватися до неста-
більних умов діяльності. Отже, актуальним є вивчення особливос-
тей стратегічного управління. 

Уперше поняття «стратегічне управління» було введено в на-
уковий обіг у 60-70-х роках ХХ ст. У цей період відбулося розме-
жування між поточним управлінням на рівні виробництва і керівни-
цтвом, яке здійснюється на вищому рівні управління підприєм- 
ством. 

У травні 1971 р. у США було проведено розширену конфе- 
ренцію з питань стратегічного управління, де в 14 розгорнених до-
повідях було підбито підсумки розвитку стратегічного підходу в уп-
равлінні західними та східними компаніями, а також визначено ос-
новні напрями розвитку стратегічного управління. 1973 р. вважа-
ється початком регулярного теоретичного дослідження та практич-
ного впровадження стратегічного управління. Відтоді цей напрям у 
теорії та практиці управління продовжує розвиватися, дослідження 
в цій галузі провадяться в усьому світі, більшість процвітаючих ор-
ганізацій досягли своїх результатів завдяки впровадженню системи 
стратегічного управління. Так, основна маса корпорацій США та 
Західної Європи мають кваліфікований персонал, що пройшов спе-
ціальну підготовку зі стратегічного управління. 

Стратегічне управління – це комплексне багатокомпонентне 
поняття, тому не існує  його загального визначення. Розглянемо де-
які трактування даної категорії: 

багатоплановий, формально-поведінковий управлінський 
процес, який допомагає формулювати та виконувати ефективні 
стратегії, що сприяють балансуванню відносин між організацією, 
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включаючи її окремі частини, та зовнішнім середовищем, а також 
досягненню встановлених цілей [1];  

процес, за допомогою якого менеджери здійснюють довго-
строкове керівництво організацією, визначають специфічні цілі ді-
яльності, розробляють стратегії для досягнення цих цілей, врахову-
ючи вci релевантні (найсуттєвіші) зовнішні та внутрішні умови, а 
також забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які 
постійно розвиваються i змінюються [2; 3]; 

реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегра-
льний підходи до діяльності підприємства, що дає можливість вста-
новлювати цілі розвитку, порівнювати їх із наявними можливос-
тями (потенціалом) підприємства та приводити їх у відповідність 
шляхом розробки та реалізації системи стратегій [1]. 

Отже, вчені використовують різні підходи до тлумачення 
стратегічного управління. Пропонується таке трактування: страте-
гічне управління – це концептуальне управління вищим керівницт-
вом підприємства стратегічними процесами в межах обраної місії 
компанії та її цілей за допомогою сучасних методів й інструментів 
управління в довгостроковому періоді з урахуванням світових та 
національних тенденцій розвитку економіки. Загальне стратегічне 
управління підприємства складається із сукупності стратегій за 
всіма напрямами діяльності підприємства, тому воно має більш 
швидко реагувати на зміни в зовнішньому середовищі. Будь-яка 
стратегія має базуватися на сталому та перспективному розвитку 
підприємства, забезпечуючи стійкі конкурентні позиції. 

Метою стратегічного управління є розробка місії, цілей, стра-
тегій підприємства за допомогою формування планів, які виступа-
ють інструментарієм стратегічних орієнтирів розвитку підприєм- 
ства.  

Стратегічне управління, так само як і інші види управління, 
базується на відповідній концепції. Концепція стратегічного управ-
ління становить основу стратегічного мислення і знаходить вира-
ження в таких характерних рисах її застосування: 

1) базується на певному поєднанні теорії – системному, ситу-
аційному та цільовому підходах до діяльності підприємства, що 
трактується як відкрита соціально-економічна система. Викорис-
тання тільки однієї із зазначених основ унеможливить досягнення 
потрібного результату – розвитку підприємства в довгостроковій 
перспективі; 
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2) орієнтує на вивчення умов, у яких функціонує підприєм-
ство. Це дозволяє створювати адекватні цим умовам системи стра-
тегічного управління, що відрізнятимуться одна від одної залежно 
від особливостей підприємства та характеристик зовнішнього сере-
довища; 

3) концентрує увагу на необхідності збору та застосуванні баз
стратегічної інформації. Аналіз, інтерпретація та застосування ін-
формації для прийняття стратегічних рішень дозволяють визначити 
зміст і послідовність дій щодо змін на підприємстві завдяки змен-
шенню невизначеності ситуації; 

4) дозволяє прогнозувати наслідки рішень, що приймаються,
впливаючи на ситуацію шляхом відповідного розподілу ресурсів, 
встановлення ефективних зв’язків і формування стратегічної пове-
дінки персоналу; 

5) передбачає застосування певних інструментів та методів
розвитку підприємств (цілей, «дерева цілей», стратегій, «стратегіч-
ного набору»), стратегічних планів, проектів і програм, стратегіч-
ного планування та контролю [1]. 

Головне завдання стратегічного управління полягає в управ-
лінні саме результатом діяльності, оскільки це є основою для пода-
льшого розвитку підприємства. Сьогодні в межах стратегічного уп-
равління приділяється велика увага розробці сучасних концепту- 
альних підходів до управління результатами діяльності підприєм- 
ства.  

На рис. 1 наведено концептуальні підходи до управління ре-
зультатами діяльності на прикладі промислового підприємства.  

Представлена концепція заснована на японській філософії або 
практиці Кайдзен, яка концентрується на постійному вдосконаленні 
процесів виробничої діяльності, а також формуванні та впро- 
вадженні додаткових бізнес-процесів і напрямів управління.  
Кайдзен у підприємництві виражається у постійному поліпшенні 
починаючи з управління і закінчуючи виробництвом, від керівника 
до працівника відповідної ланки. 

У роботі Ю.Сафонова, Є. Маслєннікова, О. Побережець ви-
світлено основні принципи концептуального підходу Кайдзен: уп-
равління проектами за допомогою міжфункціональних команд; за-
доволення потреб клієнтів; повна взаємодія; міжособистісні нави-
чки та вміння; постійні безперервні зміни; публічне визнання про-
блемних питань; інформаційне забезпечення працівників; аналіз, 
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синтез та оцінювання тільки на основі достовірної інформації; які-
сні елементи управління; стандартизація; делегування повноважень 
кожному працівникові. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концептуальні підходи до управління результатами  
діяльності промислового підприємства [4] 
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Виходячи з концепції управління результатами діяльності  
можна визначити, що ще одним завданням стратегічного управ-
ління є розробка стратегії збалансованого розвитку підприємства. 
Дана стратегія реалізується у поєднані цілей і завдань окремих стру-
ктурних підрозділів підприємства, таким чином досягається синер-
гетичний ефект, що значно підвищує конкурентоспроможність під-
приємства. 

У даному випадку синергетичний ефект стратегії збалансова-
ної розвитку характеризуватиметься трьома змінними із систем-
ними зв’язками: збільшення прибутків у грошовому вираженні, 
зниження оперативних витрат і зниження потреби в інвестиціях [5]. 

На рис. 2 наведено етапи формування стратегії збалансова-
ного розвитку промислового підприємства. 

Згідно з етапами формування стратегії збалансованого роз- 
витку промислового підприємства, викладеними праці М. Білополь-
ського та О. Кузьміної [5], процедура формування даної стратегії 
завершується реалізацією стратегії збалансованого розвитку та її 
контролем. Однак не зрозуміло, що саме входить до процедури  
контролю, та не конкретизовано наступних дій у разі виявлення не-
доліків обраної стратегії збалансованого розвитку промислового 
підприємства. Тому пропонується впровадження IV блоку, де без-
посередньо використовуються рекомендації щодо моніторингу  
ефективності стратегії збалансованого розвитку, досліджується су-
часний стан економічних, соціальних, політичних процесів, які 
впливають на потребу в коригуванні обраної стратегії, а також роз-
робляються та впроваджуються заходи щодо усунення виявлених 
недоліків стратегії. 

Погіршення світової економічної ситуації спричинило нега-
тивний стан багатьох українських промислових підприємств. Це 
свідчить про недосконалість стратегії управління підприємствами, 
у першу чергу в напрямі антикризового управління. 

Таблиця являє собою матрицю SWOT-аналізу стану вітчизня-
ної промисловості, який дозволить виявити напрями вдосконалення 
стратегії управління на українських промислових підприємствах. 

Згідно з даними таблиці уповільнення стратегічного розвитку 
вітчизняних підприємств відбувається внаслідок неоновлення за-
старілого обладнання, низького рівня впровадження інновацій. Ця 
проблема залишається невирішеною у зв’язку з кризовим фінан-
сово-економічним станом підприємств, низькою прибутковістю га-
лузей, зниженням рівня інвестиційних ресурсів, невизначеністю 
економічної та політичної ситуації в Україні. Тому дана ситуація 
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потребує впровадження антикризових заходів, які мають бути вра-
ховані в загальній стратегії кожного підприємства. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удосконалено на основі джерела [5]. 
 

Рис. 2. Етапи формування стратегії збалансованого розвитку 
промислового підприємства 
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163 

Таблиця 
SWOT-аналіз сучасного стану промислових  

підприємств України [6] 
Сильні сторони Слабкі сторони

1 2
Значний природно-ресурсний 
потенціал 

Високий ступінь тінізації, монополізації та 
корумпованості економіки, що стримує її 
розвиток 
Застарілі основні фонди підприємств

Наявність кваліфікованої робо-
чої сили 

Наявність застарілих технологій, відста-
вання в галузі досліджень та розробок 
Висока ресурсомісткість виробництва

Розвинутий науково-виробничий 
комплекс 

Необґрунтовано високі комунальні тарифи 
та їх щорічне зростання 
Гостра нестача інвестицій, значні труднощі 
із залученням фінансування 

Значна кількість резервних по-
тужностей 

Високий ступінь політичного та економіч-
ного ризику в країні відлякує потенційних 
інвесторів 

Дешевий ресурс праці (через ни-
зьку заробітну плату) 

Великий обсяг інвестиційних ресурсів, не-
обхідний для відновлення зруйнованого 
господарства на сході країни 
Незначні зусилля держави щодо підтримки 
виходу вітчизняних виробників на ринки 
зарубіжжя 

Наявність інноваційного потен-
ціалу 

Недостатньо розгалужена мережа транс-
портних магістралей та їх переважно ни-
зька якість 

Зручне географічне розташу-
вання країни – в центрі Європи, 
на шляху товарних потоків з Азії 
в Європу і навпаки 

Розрив коопераційних зв’язків із підприєм-
ствами Росії 
Відплив висококваліфікованої робочої 
сили в розвинуті країни 
Труднощі зі збутом промислової продукції 
всередині країни (особливо побутової тех-
ніки) через спрямованість споживчого ви-
бору убік імпортних товарів 

Багато видів продукції мають 
підтверджену міжнародними 
сертифікатами високу якість 
продукції, що відповідає євро-
пейському рівню 

Зростання кількості збиткових організацій, 
низька прибутковість більшості промисло-
вих підприємств 
Труднощі з реалізацією нестандартних ви-
робів у разі неплатоспроможності замов-
ника 
Відсутність досвіду у підприємств щодо 
здійснення агресивної маркетингової полі-
тики для виходу на ринки далекого зару-
біжжя 
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Закінчення таблиці 
1 2

Зовнішні сприятливі можливості Зовнішні загрози
Дорожнеча енергоресурсів 
сприяє розповсюдженню енерго-
зберігаючих технологій, у т.ч. 
власної розробки 

Добровільна відмова від експорту промис-
лової продукції в Росію 
Надлишкова залежність економіки України 
від кредиторів – міжнародних фінансових 
організації 
Висока чутливість економіки країни до 
зміни умов постачання енергоресурсів 

Наявність потенційних можливо-
стей розширення попиту на про-
дукцію в зарубіжних країнах 

Нестабільність господарського та податко-
вого законодавства, важко передбачувані 
стрибки валютного курсу і знецінення 
гривні 
Неефективна структура експорту/імпорту 
та економіки в цілому 
У період кризового падіння виробництва 
НБУ використовує елементи жорсткої гро-
шово-кредитної політики 

Зростає зарубіжний попит на на-
уково-технічну продукцію, особ-
ливо космічної галузі 

Відсутність будь-якої підтримки малих та 
середніх підприємств з боку держави у пе-
ріод кризи задля збереження робочих місць 
Зниження грошової складової в розрахун-
ках зі споживачами продукції 

Низькі ціни на продукцію порів-
няно з європейськими аналогами 

Нестабільна політична ситуація
Зниження загальної платоспроможності 
підприємств та населення 

Зростання курсу іноземних ва-
лют робить продукцію інозем-
них конкурентів більш дорогою, 
а отже, непривабливою за ціно-
вим фактором порівняно з вітчи-
зняною 

Некеровані міграційні потоки населення та 
робочої сили 
зокрема 
Скорочення інвестиційних ресурсів через 
непередбачуваність розвитку подій у країні 
Посилення конкуренції з боку європей-
ських та китайських фірм 

Розвиток ринкових відносин у 
країні 

Негативний імідж України серед потенцій-
них інвесторів через нерідкі випадки рей-
дерських захоплень підприємств 

 
Висновки. Отже, стратегічне управління промисловими під- 

приємствами є складною та багатокомпонентною категорією. До 
складу стратегії управління входить низка стратегій за окремими 
напрямами діяльності підприємства. Стратегія управління виступає 
зв’язком між зовнішнім та внутрішнім середовищем, у якому функ-
ціонує підприємство. Ефективність стратегічного управління знач-
ною мірою залежить від обраної концепції стратегії збалансованого 
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розвитку. Виявлено значний вплив зовнішнього та внутрішнього се-
редовища на ефективність результатів діяльності підприємства, 
представлено SWOT-аналіз сучасного стану промислових підпри-
ємств України, який засвідчив негативні тенденції. Для поліпшення 
стратегії управління на промислових підприємствах необхідно 
впровадити заходи щодо окремих стратегій, які формують резуль-
тативність загальної стратегії управління, а саме:  

сформувати перспективну стратегію розвитку підприємства, 
враховуючи особливості кожного підприємства;  

відповідно до стратегії розвитку розробити та впровадити 
оперативні плани, використовуючи автоматизацію інформаційного 
середовища підприємства;  

розробити стратегію оперативного реагування на зміни зов- 
нішнього середовища;  

удосконалити систему прийняття рішень тощо.  
Викладені у статті положення є підґрунтям для подальших 

досліджень у напрямі формування ефективного механізму розробки 
стратегії управління промисловим підприємством. 
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К.М. Березюк  
 
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ  

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ 
ЗМІНИ ПРІОРИТЕТІВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

 
Еволюція поглядів на роль корпоративної соціальної відпові-

дальності (КСВ) – досить складний та багатогранний процес, що  
відображає соціально-економічний розвиток і трансформацію під-
ходів до ведення бізнесу. Плюралізм думок щодо розвитку КСВ,  
різноманіття моделей, концепцій та підходів є свідченням актуаль-
ності даної проблематики. Якщо раніше завдання суб’єктів госпо-
дарювання  обмежувалися лише економічними показниками, то в 
даний час соціальна відповідальність стає невід’ємною складовою 
загальної стратегії розвитку підприємства. 

Теоретичні засади соціальної відповідальності на підприємс-
тві досліджують такі іноземні та вітчизняні науковці: М. Портер,  
Г. Боуен, М. Фрідмен, А. Керолл, М. Крамер, В. Фредерік, П. Дру-
кер, Д. Баден, О. Грішнова, А. Колот, О. Новікова, М. Дейч та ін. 
Попри підвищений дослідницький інтерес до еволюції корпоратив-
ної соціальної відповідальності, окремі теоретичні аспекти потре-
бують узагальнення й узгодження в часових межах. Залишаються 
дискусійними сучасні погляди на розвиток і значення КСВ. 

Метою статті є узагальнення теоретичних напрацювань у 
сфері дослідження еволюції КСВ, аналіз зміни ключових пріорите-
тів ведення бізнесу та виокремлення сучасних моделей соціальної 
відповідальності. 

У Глобальному Договорі ООН зазначено, що корпоративна 
соціальна відповідальність – це узгодження комерційних інтересів 
із загальними принципами у сферах  прав людини, трудових відно-
син, збереження навколишнього середовища та боротьби з коруп-
цією [21]. У широкому розумінні соціальна відповідальність – це 
відповідальність компанії за суспільну корисність своєї діяльності 
перед усіма людьми та організаціями, з якими вона взаємодіє у про-
цесі функціонування, та перед суспільством загалом [1, с. 41]. 

Ідеї соціальної відповідальності існували з давніх-давен. Ще 
у збірці законів месопотамського царя Ешнунни (ХХ ст. до н.е.) та 
кодексі законів вавилонського царя Хаммурапі (XVIII ст. до н.е.) 
зустрічалися деякі положення, які стосувалися найму працівників, 
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оплати праці, встановлення фіксованих цін на продукти. У той час 
проблема соціальної відповідальності розглядалася через призму 
ідей побудови «ідеальної держави» та ефективного суспільного  
устрою. Зокрема, в цьому контексті питання соціальної відповіда-
льності розкривається у працях Геракліта, Платона, Аристотеля.  

Теоретичні основи концепції корпоративної соціальної відпо-
відальності  були закладені в XVIII ст., коли відбувалися індустріа-
льні революції. Значною мірою на формування концепції вплинули 
представники шкіл наукового менеджменту. Ідею соціальної відпо-
відальності бізнесу описував послідовник Ф. Тейлора Генрі Гантт у 
книзі «Організація праці» (1919 р.). Він стверджував про необхід-
ність поєднання прагнення до збільшення прибутків і підвищення 
добробуту суспільства в цілому [17].  

Провідну роль у науковому опрацюванні цієї проблематики, 
обґрунтовані того, що соціальна відповідальність набуває статусу 
важливого соціального інституту, відіграв Г. Боуен, який у 1953 р. 
видав монографію «Соціальна відповідальність бізнесмена». Ця  
публікація, в якій висвітлено засади, рамки соціальної активності та 
визначено напрями розвитку феномену соціальної відповідально-
сті, принесла вченому заслужену славу батька корпоративної соці-
альної відповідальності [4, с. 74]. 

Незважаючи на підвищений інтерес до питання соціальної 
відповідальності бізнесу, єдиної думки щодо ролі КСВ у наукових 
колах не існувало. У 1970 р. у журналі «The New York Times» 
вийшла стаття Нобелівського лауреата, видатного економіста 
М. Фрідмена «Соціальна відповідальність бізнесу». Автор зазна-
чив, що єдиним соціальним зобов’язанням бізнесу є дотримання за-
конодавства: «Існує одна і тільки одна соціальна відповідальність 
бізнесу: використовувати свої ресурси й енергію в діях, які ведуть 
до збільшення прибутків. Мало що може так загрожувати самим ос-
новам нашого вільного суспільства, як згода лідерів корпорацій 
брати на себе іншу соціальну відповідальність, крім відповідально-
сті, яка полягає в зароблянні грошей для своїх акціонерів» [9, с. 24]. 
Ідеї Фрідмена втілилися в теорії корпоративного егоїзму. Парале-
льно з цими поглядами існувала ідея корпоративного альтруїзму, 
що передбачала активну участь підприємств у поліпшенні якості 
життя суспільства. 

Своєрідним підсумком дискусії стала стаття В. Фредеріка 
«Від КСВ-1 до КСВ-2: дорослішання вчення про бізнес і суспіль- 
ство». У статті автор висвітлює процес переходу підприємств від 
базової концепції соціальної відповідальності до корпоративної со- 
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ціальної сприйнятливості (Corporate Social Responsiveness). На ду-
мку Фредеріка, становлення концепції СSR-2 є закономірним роз-
витком концепції СSR-1 і  дає змогу організації на практиці реалі-
зовувати її соціальну відповідальність. Концепція СSR-2 дає відпо-
відь на ключові питання: «Чи підприємство може реагувати на со-
ціально-економічні виклики?», «Як саме?», «Якими будуть ефек-
ти?» Фредерік звертає увагу на конкретні дії компанії: механізми 
реагування, моделі поведінки, програми розвитку [10]. 

Характерними особливостями 1970-х років стало зростання 
сфери послуг, зміни трудового законодавства, перерозподіл сфер 
впливу в міжнародній економіці, погіршення економічної кон'юнк-
тури в багатьох країнах Європи. Тому в цей період відбувається змі-
щення уваги від потенційних можливостей підприємства, напрацьо-
ваних у базовій концепції соціальної відповідальності, до реалізації 
цих можливостей на практиці. Загалом процес еволюції ідей корпо-
ративної соціальної відповідальності відображено на рис. 1. 

 

 
Систематизовано на основі джерел [10; 11; 15; 18; 24].  

 
Рис. 1. Еволюція ідей КСВ 

 

Важливе значення в розвитку концепції соціальної відповіда-
льності бізнесу мала розроблена на початку 1990-х років. піраміда 
Керролла. Модель швидко стала популярною як у наукових колах, 

1950 1961 1972 1983 1994 2005 2016

Ділова етика/Корпоративна філантропія 
Соціальна відповідальність бізнесмена
Корпоративна соціальна відповідальність
Корпоративна соціальна чутливість
Корпоративна соціальна діяльність
Менеджмент заінтересованих сторін 
Корпоративна стійкість
Корпоративна соціальна чесніть
Сталий розвиток
Концепція потрійного критерію
Корпоративне громадянство
Корпоративна підзвітність
Соціально відповідальний маркетинг
Соціально відповідальне інвестування
Залучення зацікавлених сторін
Політична корпоративна відповідальність 
Створення спільних цінностей 
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так і серед менеджерів підприємств. Автор описав базову структуру 
відповідальності підприємств, яка використовується і в наш час. У 
первинному вигляді модель має чотири складові: економічна відпо-
відальність, правова, етична і філантропічна (рис. 2). 

Зі зміною пріоритетів ведення бізнесу відбувається модифіка-
ція піраміди Керролла. Сам автор на початку 2000-х запропонував 
оновлену модель КСВ, адаптовану до умов міжнародного бізнесу. 

У 2006 р. Візер дещо модифікував класичну модель Керролла 
і розробив піраміду КСВ для розвинених країн (рис. 3) [22]. На  
думку Візера, економічна відповідальність передбачає створення 
нових робочих місць, сплату податків, інвестування. Філантро- 
пічна – фінансування суспільно важливих проектів, правова відпо-
відальність – налагодження партнерських відносин з органами дер-
жавної влади. Етична відповідальність передбачає підзвітність біз-
несу, несприйняття корупції, розробку кодексів етики, узгодження 
комерційної діяльності із суспільними інтересами. Автор зауважує, 
що в розвинених країнах основний акцент все ще робиться на еко-
номічній відповідальності, проте другою за пріоритетністю складо-
вою стає філантропія. 

Рис. 2. Піраміда КСВ  
Керролла (1991 р.) [7] 

Рис. 3. Модифікована піраміда 
КСВ Візера (2006 р.) [22] 

Важливою тенденцією останніх років є зміщення  акцентів з 
економічної відповідальності на етичну. Виробництво товарів та 
послуг, підкріплене лише комерційними інтересами, втрачає суспі-
льну цінність. 
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На думку професора Саутгемптонської бізнес-школи (Брита-
нія) Д. Баден, першочерговим обов’язком підприємств є дотри-
мання етичних норм, а вже потім правова відповідальність і досяг-
нення комерційних цілей  (рис. 4). Свою думку Д. Баден підтвер-
джує результатами дослідження. Методика аналізу передбачала  
тестування 400 респондентів (225 – представники некомерційних 
структур та 175 – бізнес-середовища). У дослідженні взяли участь 
британці (41%), американці, іспанці, німці, італійці, китайці. У ре-
зультаті аналізу отриманих відповідей виявилось, що від підпри-
ємств найбільше очікують саме етичної відповідальності [8, с. 38]. 

Науковці британського університету Хаддерсфілд дещо мо-
дифікували піраміду, враховуючи сучасний розвиток міжнародної 
економіки (рис. 5). Зокрема, вони вводять поняття «глокальна від-
повідальність» (glocal responsibility). Глокалізація – це термін-гіб-
рид від поєднання слів «глобальний» та «локальний» (global, local). 
Аналізуючи сучасний стан розвитку світової економіки, можна по-
мітити тісні зв'язки між процесами, що проявляються на націона-
льно-господарському рівні, та процесами глобалізації. Усе більше 
транснаціональних компаній позиціонують себе як «глокальні»,  
підкреслюючи цим самим свою приналежність як до національної 
економічної системи, так і до міжнародної. 

 

 
 

Рис. 4. Модифікована піраміда 
КСВ Д. Баден (2016 р.) [8]

Рис. 5. Міжнародна піраміда 
КСВ (2017 р.) [15]

 

Під «глокальною відповідальністю» мається на увазі дотри-
мання принципів політичної демократії, добросовісне викорис-
тання технологій, урахування екологічних, соціально-культурних 
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аспектів на локальному і глобальному рівнях ведення бізнесу [15, 
с. 14]. 

Останніми роками концепція соціальної відповідальності біз-
несу набула нових обертів. Це в першу чергу пов’язано зі зростан-
ням конкурентної боротьби, розвитком міжнародних ринків, загос-
тренням глобальних проблем людства. Усе частіше соціальна від-
повідальність розглядається підприємствами як додаткове джерело 
конкурентних переваг. 

Серед останніх модифікацій концепції соціальної відповіда-
льності можна виділити такі напрями: екологічна соціальна відпо-
відальність (Environmental CSR), соціально відповідальний марке-
тинг (Socially responsible marketing), соціально відповідальне інвес-
тування (Socially responsible investment), залучення зацікавлених 
сторін (Stakeholder engagement), корпоративна підзвітність (Corpo-
rate accountability), політична корпоративна відповідальність (Poli-
tical Corporate Social Responsibility), створення спільних цінностей 
(Creating Shared Value). 

Однією з найбільш дискусійних концепцій у наукових колах 
є концепція політичної соціальної відповідальності. Останнім ча-
сом позиції бізнесу настільки посилились, що в окремих випадках 
підприємства виконують роль держави. Політична відповідальність 
передбачає підприємницьку діяльність, яка перетворює підприєм- 
ства на політичних діячів шляхом участі у публічних консультаціях, 
прийнятті стратегічно важливих для держави рішень, фінансуванні 
державних програм, підтримці малозабезпеченого населення, на-
данні суспільних благ у випадках, коли державні органи не мають 
можливості або не бажають виконувати ці функції. Така діяльність 
може включати корпоративні внески в різні сфери управління, такі 
як охорона здоров'я, освіта, інфраструктура, забезпечення дотри-
мання соціальних й екологічних стандартів, боротьба з корупцією, 
дискримінацією чи нерівністю. 

Яскравим прикладом практичного втілення ідей політичної 
відповідальності є Греція. У 2014 р. Міністерством економіки було 
опубліковано Національний стратегічний план з КСВ на період 
2014-2020 рр. Дана стратегія містить конкретні показники, часові 
межі та описує шляхи участі підприємств у розбудові національної 
економіки [13].  

Важливе значення в сучасних умовах господарювання має 
концепція створення спільних цінностей (CSV), розроблена  
М. Портером і М. Крамером. У статті «Creating Shared Value», 
опублікованій у журналі Harvard Business Review, автори звертають 
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увагу на взаємозалежність бізнесу і суспільства. Концепція спіль-
них цінностей – це управлінська практика підвищення ефективності 
бізнесу, що поєднує отримання прибутку з поліпшенням суспіль-
ного добробуту [18, с. 6]. Учені описують модель взаємозалежності 
продуктивності компанії з такими факторами, як здоров’я праців-
ників, безпека праці, використання води та енергії, екологічний 
вплив тощо. Спільна цінність передбачає створення нового про- 
дукту, технології, моделі, які одночасно приносять прибутки під- 
приємству, задовольняють суспільні потреби, поліпшують економі-
чні та соціальні умови суспільства. Науковці наводять приклади 
компаній, які проникають на ринки країн, що розвиваються. Знижу-
ючи ціну на продукцію, підприємства вирішують соціальні про-
блеми в таких регіонах й одночасно отримують значний прибуток. 

Підхід створення спільних цінностей став не лише теоретич-
ною розробкою, але й управлінською практикою багатьох успішних 
підприємств. Зокрема, «Нестле» використовує цю концепцію як іні-
ціативу, спрямовану на вирішення глобальних соціальних та еконо-
мічних проблем. Компанією розроблено програму створення спіль-
них цінностей, спрямовану на побудову партнерських відносин з 
урядами, неурядовими організаціями та малими підприємствами. 
Програма містить реалізацію освітньої програми, мета якої полягає 
у популяризації принципів правильного харчування та здорового 
способу життя серед дітей шкільного віку в різних країнах світу,  
відкриття науково-дослідного центру в Африці та започаткування 
спеціальної премії, якою нагороджують за інноваційний підхід у ви-
рішенні проблем у сфері правильного харчування, водозбереження 
та розвитку сільського господарства [16]. 

Ще одним яскравим прикладом реалізації даного підходу на 
практиці є відома компанія Adidas. Інноваційним проривом став ви-
пуск компанією нових версій взуття Ultra Boost, яке виготовляють 
із пластику, виловленого в океані. Для реалізації цієї ініціативи ком-
панія об’єдналася з екологічною організацією Parley for the Oceans. 
Таким чином було виготовлено 1 млн пар взуття. Для створення од-
нієї пари потрібно переробити 11 пластикових пляшок. Кінцева 
мета компанії – повністю відмовитися від використання готового 
пластику. До програми збору океанічного сміття долучилися міс-
цеві жителі, які також мали можливість додаткового заробітку [6]. 

У контексті загострення проблем навколишнього середовища 
пріоритетного значення набуває екологічна складова КСВ. Еколо- 
гічна відповідальність передбачає зменшення навантаження та на-
вколишнє середовище, раціональне використання природних ре- 
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сурсів, реалізацію екологічних проектів та ініціатив. Економіку  
XXI ст. часто називають «Carbon economy»  (вуглецева економіка) 
через високі викиди СО2 [14]. Європейська комісія розробила до- 
рожню карту зменшення викидів вуглецю. Згідно з планом до 
2050 р. ЄС має скоротити викиди парникових газів на 80% відпо-
відно до рівня 1990 р. Передбачається, що всі галузі братимуть ак-
тивну участь у переході на альтернативні джерела палива та модер-
нізації виробництва [20]. Для досягнення цієї мети відбувається 
консолідація зусиль на рівні науковців, підприємців, урядів країн.   

Усе частіше підхід КСВ використовується в системі ризик-
менеджменту організації. Вдало розроблена політика соціальної 
відповідальності дозволяє уникнути негативних наслідків існуючих 
ризиків, передусім репутаційних, фінансових і ризиків, пов’язаних 
з управлінням персоналом. Підприємства з низьким рівнем соціаль-
ної відповідальності ризикують втратити довіру з боку партнерів, 
клієнтів, кредиторів, інвесторів, що, у свою чергу, може суттєво  
підірвати ринкові позиції.  

Фінансові ризики пов’язані зі штрафними санкціями та інвес-
тиціями в проекти з низькою ефективністю. До прикладу, реалізу-
ючи екологічну політику підприємство уникає штрафів за переви-
щення допустимого навантаження на навколишнє середовище, а 
ставши учасником Кіотського протоколу, може продати невико- 
ристані квоти і отримати додаткову вигоду.  

Соціально відповідальне регулювання ризиків у трудових  
відносинах припускає забезпечення їх оптимального розвитку, що 
дозволяє попередити негативні прояви (та посилити позитивні на- 
слідки) ризиків у трудових відносинах на засадах соціально відпо-
відальної діяльності за такими напрямами: оплата праці, зайнятість, 
умови та безпека праці, розвиток персоналу та соціальні витрати, 
соціальне партнерство [2, с. 53]. Підприємство, яке гарантує гідні 
умовами праці, розробляє систему мотивації та кар’єрного розвитку 
персоналу, має можливість утримувати висококваліфіковані кадри, 
які в наш час є запорукою успішного бізнесу. 

Висновки. Концепція корпоративної соціальної відповідаль-
ності пройшла довгий шлях еволюції від невизнання до невід’ємної 
складової загальної бізнес-стратегії. Сьогодні не викликає сумніву 
існування взаємозалежності між узгодженням комерційних та соці-
альних інтересів, завоюванням компанією стійкого лідерства на  
ринку та довгостроковою конкурентоспроможністю. Тенденцією 
останніх років є інтегрований підхід до розуміння корпоративної 
соціальної відповідальності в теорії та впровадження її у практику 
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господарювання. Таким підходом є концепція «створення спільних 
цінностей», що передбачає задоволення інтересів усіх сторін від 
підприємців до суспільства в цілому. Зі зміною пріоритетів ведення 
бізнесу актуалізуються нові напрями відповідальності підприємств, 
на яких раніше не акцентувалась увага. Зокрема, набуває популяр-
ності етична, політична, глокальна відповідальність. На тлі загост-
рення конкурентної боротьби, руйнування суспільних цінностей  
і незворотних втрат природних ресурсів ідеї соціальної відповідаль-
ності мають стратегічне значення. 
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ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ  

ПІДПРИЄМСТВА 
 
В умовах посилення конкуренції та глобалізації інноваційна 

діяльність є важливою складовою успішного функціонування будь-
якого підприємства. Інновації в господарській діяльності промисло-
вого підприємства створюють можливості для довгострокового  
розвитку. Однак в Україні на сучасному етапі досить невелика  
частка підприємств промисловості є інноваційно активними, у  
2016 р. до них належало 834, або 18,9% усіх підприємств [1, с. 85]. 
Саме це обумовлює низьку ефективність та конкурентоспромож-
ність вітчизняних суб’єктів господарювання. Оскільки впрова-
дження інновацій є одним з основних чинників технологічної мо- 
дернізації та підвищення ефективності використання основних за-
собів виробництва і матеріальних ресурсів, інноваційна діяльність 
забезпечує більш високу адаптованість підприємств до швидких 
змін зовнішнього бізнес-середовища, розширює можливості ви- 
пуску нової продукції та освоєння нових ринків збуту. Отже, в су-
часних умовах інновації формують умови довгострокової успішної 
діяльності підприємства та його достатньої конкурентоспроможно-
сті.  

Упровадження інновацій є складним процесом, який зале-
жить від багатьох внутрішніх та зовнішніх для підприємства чин-
ників. Інноваційні процеси на підприємстві аналізуються багатьма 
зарубіжними та вітчизняними вченими. Дослідженню інновацій у 
зв’язку зі стадіями виробничого процесу, розвитком економічної 
кон’юнктури та зміною становища провідних галузей економіки 
присвячено роботи Г. Менша, X. Фрімера, Дж. Кларка, Я. Ван 
Дейна, А. Кляйнкнехта та ін. Серед українських науковців механіз- 
 

© Л.І. Ковчуга, 2017 



177 

ми впровадження інновацій на підприємствах розглядають О. Тара-
сова, А. Пастир, П. Харів, С. Лабунська, О. Полінкевич, Т. Пілявоз 
та ін. У той же час потребує більш глибокого дослідження вза- 
ємозв’язок інноваційного процесу зі стадіями розвитку підприєм- 
ства для обґрунтування більш досконалого механізму управління 
інноваціям, що і є метою даної статті.  

Інноваційні процеси пронизують усі сфери діяльності сучас-
ного підприємства, за своїм змістом вони складаються з техноло- 
гічних інновацій (базисних – на основі винаходів, відкриттів і по-
ліпшуючих) і нетехнологічних – соціальних, організаційних, марке-
тингових. Для підприємства інновації є інструментом забезпечення 
максимізації прибутку та зміцнення ринкових позицій, оскільки їх 
упровадження забезпечує підвищення ефективності діяльності під-
приємства шляхом оновлення асортименту продукції чи послуг, 
підвищення її якості відповідно до сучасних вимог споживачів, ско-
рочення витрат виробництва, збільшення обсягу реалізації продук-
ції за рахунок формування нових або розширення старих ринків 
збуту.  

Дослідження зарубіжних і вітчизняних науковців свідчать, 
що інноваційні процеси на підприємстві тісно пов’язані із загаль-
ною економічною кон’юнктурою, стадіями розвитку національної 
економіки, регіону, галузі. Спостерігається тісний зв’язок іннова-
ційної активності підприємств зі стадіями депресії, підйому та про-
цвітання. Упровадження інновацій підприємствами (фірмами) зале-
жить як від ринкової кон’юнктури, так і від тієї стратегії, що обирає 
підприємство, виходячи із специфічних умов своєї діяльності (ха- 
рактеру продукту, технологічного розвитку, характеру попиту 
тощо). Механізм запровадження інновацій безпосередньо пов’яза-
ний із життєвим циклом інновацій та галузей, з якими вони 
пов’язані. Таке дослідження здійснено Я. Ван Дейном на основі ана-
лізу життєвого циклу 80 базових нововведень, які сформували  
13 провідних секторів економіки у ХХ ст. [2]. Вітчизняними фахів-
цями викладено інтерпретацію результатів дослідження цього вче-
ного на прикладі динаміки основних фаз розвитку нової галузі: «У 
першій фазі (впровадження) існує велика розмаїтість потенційних 
продуктових інновацій, але їх вибір ускладнений браком інформації 
про майбутній платоспроможний попит. У другій фазі (зростання) 
характер попиту в основному визначився і кількість продуктових 
інновацій різко скорочується. Одночасне збільшення обсягу прода-
жів і стандартизація технології стимулюють технологічні інновації, 
що зменшує витрати виробництва. У третій фазі (зрілість) темпи 
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зростання випуску продукції знижуються, загострюється конкурен-
ція в результаті диференціації продукції. Інновації зводяться до ок-
ремих поліпшень уже працюючої технології, причому зони почина-
ють зміщуватися від матеріало- й енергозберігаючих технологій до 
працезберігаючих. У четвертій фазі (занепад) обсяг продажів зни-
жується і насичення ринку компенсується працезберігаючими тех-
нологічними інноваціями. Таким чином, у процесі життєвого циклу 
галузі відбувається поступове витіснення продуктових інновацій 
технологічними» [3, с. 25]. 

Аналізуючи інноваційні процеси в системі життєдіяльності 
підприємства, важливо дослідити їх взаємозв’язок з життєвим цик-
лом розвитку підприємства. Етапи розвитку підприємства в основ-
ному є предметом дослідження менеджменту. Теорія життєвого  
циклу бізнес-організації (підприємств) викладена в роботах бага-
тьох зарубіжних та українських дослідників: І. Адізеса, І. Бланка, 
Дж. Л. Гібсона, А. Князевич, С. Корягіної, Г. Скрипки [4-9] та ін. 
Аналізуючи динаміку розвитку підприємства, дослідники дійшли 
висновку, що кожне з них проходить свою траєкторію розвитку від 
зародження до успіху, від процвітання до спаду, нерідко і до при-
пинення своєї діяльності [10]. При цьому підприємство розвива-
ється не прямолінійно і стабільно, воно може стикатися з періодами 
кризи, занепаду, відродження.  

Існують різні моделі життєвого циклу підприємства, однак  
більшість фахівців одностайні в тому, що, незважаючи на різні  
точки зору, стадійність розвитку підприємства у стандартизова-
ному вигляді можна виразити за допомогою моделі з чотирьох-
п’яти основних етапів [11]: зародження (створення), зростання, ста-
більність (зрілість), занепад (у тому числі банкрутство). Однак спад 
діяльності не завжди завершується банкрутством, а після створення 
підприємства важливим етапом є становлення або вихід на ринок. 

На першому етапі (зародження) виникає ідея створення під-
приємства, визначається сфера його діяльності, мета, здійснюється 
пошук необхідних ресурсів для організації економічної діяльності 
(фінансових, матеріальних, трудових) і можливих ринків збуту,  
розробляються установчі документи та відбувається реєстрація під-
приємства як суб’єкта господарювання, формується структура ор-
ганізації. Триває процес інвестицій без отримання будь-якого до-
ходу.  

На другому етапі (становлення, або вихід на ринок) відбува-
ється запуск виробничої діяльності, відпрацьовується технологія 
виробництва та механізм управління, налагоджується випуск про- 
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дукції, формуються канали її реалізації та зв’язки зі споживачами. 
На даному етапі значна увага приділяється маркетинговій діяльно-
сті. Інвестиції значно перевищують обсяг валового доходу, що по-
чинає надходити від діяльності, підприємство працює збитково. 

Третій етап (зростання) характеризується нарощуванням 
обсягів виробництва і продажів, удосконаленням технології вироб-
ництва та якості продукції, збільшенням її номенклатури, розши-
ренням старих ринків збуту, проникненням на нові ринки та заво- 
юванням прихильності нових споживачів. Підприємство починає 
отримувати прибуток, який зростає зі збільшенням обсягів вироб-
ництва і продажів. 

На четвертому етапі (зрілість) підприємство досягає макси-
мального обсягу випуску продукції та його стабілізації. Підприєм- 
ство максимально використовує наявні виробничі потужності, має 
відпрацьовану технологію та організацію бізнесу. Зміцнюється ста-
новище фірми на ринку, підприємство стабільно утримує свої рин-
кові ніші та має репутацію серед споживачів. Досягається максимі-
зація прибутку, однак відсутні перспективи його зростання. 

П’ятий етап (занепад) характеризується спадом виробниц-
тва й обсягів продажів, втратою частини ринків, зменшенням при-
бутків і наростанням внутрішніх проблем – недостатнім заванта-
женням виробничих потужностей, скороченням чисельності персо-
налу, загостренням соціальних конфліктів. Подальший розвиток 
підприємства залежатиме від зовнішніх обставин та внутрішньої 
політики бізнес-організації, спрямованої або на подолання кризо-
вих явищ, модернізацію та відродження, або на припинення діяль-
ності. 

Розвиток підприємства, етапи його життєвого циклу пов’язані 
з інноваційними процесами. Окремі дослідники аналізують взає-
мозв’язок стадій життєвого циклу підприємства та інновацій [3; 7; 
9], однак поки що такий взаємозв’язок висвітлено недостатньо сис-
темно. При цьому деякі науковці вбачають пряму залежність між 
стадіями розвитку підприємства та циклом інновації. «Будь-яке під-
приємство виникає як реалізація певної інноваційної ідеї, яка в по-
дальшому одночасно з ним проходить вищезазначені стадії, – від-
значає А. Князевич, – …У виробничій сфері, якщо підприємство, 
реалізуючи певну інноваційну ідею, випускає один вид продукції, 
то життєві цикли ідеї, продукції і підприємства, їх тривалість пов-
ністю співпадають» [7, с. 141]. Таке твердження є недостатньо об-
ґрунтованим. Прямий зв’язок між життєвими циклами підприєм- 
ства та інновації може мати місце при створенні підприємства на 
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основі базисної інновації. Однак цикли не можуть бути ідентич-
ними, оскільки, з одного боку, базисна інновація у процесі її екс-
плуатації трансформується внаслідок поліпшуючих інновацій, а з 
іншого – розвиток підприємства залежить не лише від циклу інно-
вації, на нього впливає безліч зовнішніх чинників. Крім того, під- 
приємство може створюватися для випуску традиційної (не іннова-
ційної) продукції, тому зв’язок з інноваційним циклом тут відсут-
ній. У результаті узагальнення досліджень уже названих та багатьох 
інших авторів щодо інноваційного розвитку підприємств [7; 12; 13] 
систематизовано взаємозв’язок життєвого циклу підприємства та 
видів інноваційної діяльності (див. таблицю). 

 
Таблиця 

Взаємозв’язок етапів життєвого циклу підприємства і видів 
інноваційної діяльності 1 

Етап життєвого 
циклу підприємс-

тва 

Основна мета підпри-
ємства на даному 

етапі

Найбільш вагомі види  
інноваційної діяльності 

1 2 3
Зародження Створення успішного 

підприємства 
Формування інноваційної ідеї, 
яка може стосуватися викорис-
тання нової технології, нової 
форми організації бізнесу, ви-
пуску нової продукції, пошуку 
нових ринків збуту тощо 

Становлення (ви-
хід на ринок) 

Задоволення потреб 
споживачів, завою-
вання своєї ринкової 
ніші  

Продуктові інновації; маркетин-
гові інновації, спрямовані на 
просування нової продукції до 
споживача 

Зростання Нарощування випу-
ску продукції, розши-
рення ринків збуту, 
зростання прибутку 

Поліпшуючі технологічні та 
продуктові інновації для вдоско-
налення продукції, розширення 
асортименту; інновації у сфері 
організації праці та навчання пе-
рсоналу; маркетингові інновації 
розширення збуту 

Зрілість Зміцнення ринкового 
становища, максимі-
зація прибутку, орієн-
тація на довготривалу 
стабільну діяльність 

Техніко-технологічні та продук-
тові інновації, спрямовані на мо-
дифікацію продукції або роз-
робку нового продукту; органі-
заційні інновації для вдоскона-
лення механізму управління; 
маркетингові інновації, спрямо-
вані на забезпечення прихильно-
сті споживачів та захист від кон-
курентів 
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Закінчення таблиці 
1 2 3

Занепад Мінімізація збитків, 
оптимізація, пошук 
шляхів відродження 

Техніко-технологічні та органі-
заційні інновації, спрямовані на 
зниження витрат; пошук нових 
інноваційних ідей 

Відродження 

або 

Припинення дія-
льності 

Відновлення успішної 
діяльності та ринко-
вих позицій підприєм-
ства 

Ліквідація підприємс-
тва з найменшими 
втратами 

Формування нової інноваційної 
ідеї щодо модернізації виробни-
цтва, випуску нової продукції, 
нових ринків збуту. 
Організаційні та маркетингові 
інновації щодо реалізації активів 
та мінімізації втрат 

1 Розроблено автором. 

Фахівці з інноваційного розвитку підкреслюють важливу 
роль інновацій у забезпеченні життєдіяльності підприємства, по- 
довженні періоду його успішної роботи. «Будь-яка інновація щодо 
вдосконалення технології, управління або перехід на випуск нової 
продукції з метою кращого задоволення потреб споживачів і на-
буття конкурентних переваг на ринку збуту збільшує тривалість 
життєвого циклу підприємства» [7, с. 142]. Запровадження тих ви-
дів інновацій, які найбільшою мірою відповідають потребам пев-
ного етапу життєвого циклу підприємства, не лише забезпечує ви-
рішення поточних проблем, але і формує інноваційну платформу 
для сталого довгострокового розвитку підприємства. 

Аналіз проблем інноваційної діяльності підприємств дозво-
ляє дійти висновку про те, що впровадження будь-якої інновації є 
досить складним завданням. Виникає питання доцільності іннова-
цій, що пов’язано з можливими вигодами та ефективністю від но- 
вовведення. Керівництво підприємством порівнює прогнозовані  
зиски від упровадження інновацій і ті витрати й ризики, які з цим 
пов’язані. Так, П. Харів, аналізуючи впровадження розробок, від-
значає, що: «…високої ефективності розробок можна досягти, вра-
ховуючи такі вимоги: час розробки має бути мінімальним, а трива-
лість споживання її результатів – максимальною; розробка має пе-
редбачати постійне зростання технічного рівня продукції; методи  
і засоби виконання розробок, технічні рішення мають забезпечу-
вати найменші витрати на їх проведення і впровадження результатів 
у сферах виробництва і споживання» [14, с. 21]. Відзначені умови 
не вичерпують аргументацію всіх можливих рішень щодо впрова-
дження інновацій. Аналізуючи цілі підприємства, можна зробити 
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висновок, що доцільність упровадження певного нововведення для 
конкретного підприємства визначається: 

1) характером нововведення – тим, яку проблему підприєм- 
ства вона зможе на даний момент вирішити;  

2) техніко-економічними параметрами інновації – наскільки 
вона є складною для впровадження, скільки потребує фінансових, 
матеріальних, кадрових ресурсів; 

3) параметрами економічної ефективності інновації – про- 
гнозними обсягами прибутку, періодом окупності, рівнем рентабе-
льності; 

4) технологічним і ринковим потенціалом інновації – наскі-
льки вона піддається впливу морального старіння, чи великий ризик 
появи аналогів, чи здатна інновація утримувати ринковий попит. 

Для забезпечення інноваційної діяльності підприємства важ-
ливо створити сприятливе соціально-економічне та інституційне се-
редовище. Окремі дослідники інноваційне середовище трактують 
як «…сукупність учасників інноваційного процесу, які діють у ме-
жах своєї компетенції і так чи інакше впливають на стан інновацій-
ної ситуації як на більш глобальному рівні (країна), так і на мікро-
рівні (підприємство)» [15]. Однак таке тлумачення є обмеженим, 
оскільки середовище для інновацій формують політика держави, 
нормативно-правові акти, загальний бізнес-клімат, внутрішня полі-
тика підприємства щодо інноваційного розвитку тощо. Більшість 
дослідників інноваційних процесів на підприємстві виокремлюють 
внутрішнє і зовнішнє середовище. 

Під внутрішнім інноваційним середовищем розуміється сис-
тема зв’язків, які формуються всередині підприємства між елемен-
тами його структури. Вони охоплюють виробничу, управлінську, 
фінансово-економічну, соціально-трудову та інформаційну ланки 
підприємства. Усі вони мають бути зацікавлені в інноваційних про-
цесах та здатні до їх упровадження. Дослідники вказують на важли-
вість формування інноваційного потенціалу підприємства, під яким 
розуміється вся сукупність ресурсів і здатностей підприємства, не-
обхідних для здійснення інноваційної діяльності. Як визначає С. Ла-
бунська, ресурсна складова інноваційного потенціалу може бути 
розглянута в підсистемах виробничого, фінансового, інтелектуаль-
ного, ринкового та організаційного потенціалу [16, с. 300, 302]. Ви-
ходячи з даного визначення до інноваційного потенціалу слід від-
нести: техніко-технологічний рівень підприємства, який формує ба-
зові умови для запровадження інновацій; науково-дослідно-конс-
трукторський сектор, який продукує науково-технічні розробки (та- 



183 

кий сектор здебільшого мають великі підприємства); нагромаджені 
фінансові ресурси для розвитку та модернізації; інноваційно спро-
можний персонал, включаючи менеджмент. Важливе значення та-
кож має інформаційне забезпечення інноваційного процесу на під-
приємстві, спрямоване на пошук інформації щодо інноваційних  
розробок, розкриття їх переваг для підприємства, інформаційний 
супровід упровадження інновацій у виробничу діяльність. 

У забезпеченні ефективної діяльності інноваційно активного 
підприємства важлива роль належить зовнішньому інноваційному 
середовищу. Загальне інноваційне середовище в країні формують: 
державна стратегія економічного розвитку, яка визначає (не визна-
чає) головні орієнтири та завдання щодо модернізації економіки на 
інноваційні основі; нормативно-правові акти, що регламентують ін-
новаційні процеси; конкурентне ринкове середовище, яке створи-
лося в економічній сфері; державна соціально-економічна, інвести-
ційна та інноваційна політика, а також політика у науково-технічній 
сфері; освітній, науковий, культурний та креативний стан розвитку 
суспільства. Зовнішнє інноваційне середовище створюється на на-
ціональному, регіональному та міжнародному рівнях, воно безпосе-
редньо впливає на умови інноваційної діяльності підприємства та 
значною мірою визначає її. 

У Національній доповіді «Інноваційна Україна 2020» дета-
льно проаналізовано проблеми інноваційного розвитку України та 
наголошено на не сформованості сприятливого інституціонального 
середовища для інноваційної діяльності, а також на «відсутності в 
Україні зацікавленості в інноваційному розвитку на політичному  
рівні» [17, с. 239], що не лише не забезпечує підтримку інновацій, 
але і виступає перешкодою на шляху їх упровадження. «Негативно 
позначаються на інноваційному розвитку підприємств, – відзначає 
О. Полінкевич, – зменшення кількості наукових розробок, надмірна 
кількість обслуговуючо-господарських бізнес-процесів, нестабіль-
ність і хаотичність зовнішнього середовища» [18, с. 16-17]. 

Висновки. Обґрунтовано, що інноваційна діяльність тісно 
пов’язана з життєвим циклом підприємства. Найбільш інтенсивно 
інноваційні процеси відбуваються на стадії зростання та зрілості, 
коли підприємство реалізує стратегію розвитку, у нього є внутрішні 
ресурси для запровадження інновацій та існує ринковий попит на 
інноваційну продукцію. На сучасному етапі розвитку України біль-
шість підприємств перебувають у стані стагнації, що обумовлює 
згортання інноваційної діяльності. Так, питома вага реалізованої 
інноваційної продукції в обсязі промислової продукції скоротилася 
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з 9,4% у 2000 р. до 1,4% у 2015 р. [19]. На більшості вітчизняних 
підприємств не сформовано інноваційний потенціал, що проявля-
ється у: застарілій матеріально-технічній базі, високому рівні зно-
шеності обладнання та слабких процесах його заміни і модернізації; 
дефіциті власних фінансових ресурсів для впровадження інновацій 
і труднощах з отриманням кредитів; недостатньому забезпеченні 
висококваліфікованими та інноваційно спроможними кадрами; не-
достатності інформаційного забезпечення інноваційної діяльності 
та недостатньо стратегічно орієнтованому менеджменті підпри-
ємств. Також має місце слабка державна підтримка інноваційної ді-
яльності підприємств і відсутність дієвого пакета стимулів  щодо її 
активізації.  

Для активізації інноваційної діяльності на всіх етапах життє-
вого циклу підприємства необхідно, передусім, створити сприят-
ливе ринкове і конкурентне середовище для розвитку підприємни-
цтва і підприємств, розробити та запровадити потужну систему на-
уково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів в усіх 
сферах економічної діяльності, створити ефективні механізми залу-
чення інвестицій для реалізації інноваційних проектів, сформувати 
ефективний менеджмент інновацій. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ У СИСТЕМІ ФАКТОРІВ  
РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ 

 
Європа як регіон-континент споконвічно пошукує свою куль-

турну і політико-економічну ідентичність. Із другої половини  
XX ст. цей процес набув форм інтеграції держав, який інституціалі-
зувався у політичну й економічну співдружність держав – Європей-
ський Союз. У процесі його еволюції відбувається формування над-
державного регіонального утворення, у рамках якого започаткува-
вся глибинний процес трансформації набутого століттями суверені-
тету національних держав. На нинішньому етапі ЄС – це регіон із 
неоцентричною архітектурою адміністративно-територіального  
устрою, який об’єднує 27 держав – національних регіонів із внут- 
рішніми стандартизованими регіонами різних типів і рівнів. Їх єд-
ність забезпечується на основі нової регіональної політики, яка 
отримала назву Європа регіонів. З огляду на вибір Україною євроі-
нтеграційного вектора розвитку, постає актуальна потреба у все- 
бічному дослідженні феномену Європи регіонів як цілісного утво-
рення та його територіальних спільнот із своїми природними умо-
вами, історичними традиціями, етнічними особливостями, соціа-
льно-економічним розвитком, екстериторіальністю, включеністю 
до глобальних ланцюгів вартості транснаціональних виробничих 
мереж тощо. 

Концепція «Європи регіонів» використовувалася регіональ-
ними партіями Шотландії, Каталонії та Країни Басків у політичній 
боротьбі за розширення прав регіонів. Вона подавалася під гаслом 
«Незалежність усередині Європи – Independence within Europe». 
Йшлося про те, що завдання консолідації Європейського Союзу 
спонукають застарівання традиційних функцій національних дер-
жав. Їх треба розглядати як такі утворення, які виконали свою істо-
ричну роль і мають поступитися регіонам у лідерстві в системі роз-
витку нової конфігурації суверенних утворень. Сепаратистський 
напрям ідеї Європи регіонів надав «філософський анархіст», як він 
сам себе визначив, Л. Кор (Leopold Rohr) у книзі «The Breakdown of 
Nations – Розбивка націй» [25]. За сучасними оцінками, Кор з’ясував 
«шляхи усунення великих держав» [30, с. 91]. Проте в останні деся-
тиліття дискусія навколо концепції «Європи регіонів» точиться пе- 
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реважно в аспектах гармонізації політики децентралізації та усу-
нення монополії держав-членів ЄС на внутрішню політику без пе-
ретворення європейського ландшафту на щось інше, ніж нинішня 
панорама національних держав. Це дозволило завдяки набуття чин-
ності Маастрихтського договору створити у 1994 р. Комітет регіо-
нів, який у 2013 р мав у Брюсселі близько 250 бюро, проте не усу-
нуло суперечності через його надмірну політизацію, хоча полег-
шило доступ до регіональних фондів. Для політичних установок 
правих партій як прихильників «Європи регіонів» точніше зміст цієї 
ідеї можна виразити формулою «Європи менших народів – Europe 
of smaller nations» [23]. Водночас більше уваги приділяється феде-
ральним концепціям Європи регіонів, зокрема J Loughlin [26], 
A. Passi [31, с. 475-485], S. K. Jolli [24], Susana Borrás-Alomar, 
Thomas Christiansen and Andrés Rodríguez-Pos [21], А. Саломатіним, 
Е. Наквакіною [14], П. Александров-Деркаченко [1, с. 118-129] та 
ін. Системно проблематику Європи регіонів досліджують Ю. Слі-
пецька [15, с. 69-73], Я. Жаліло [11], А. Крисоватий, Є. Савельєв [2; 
13], хоча окремого монографічного дослідження наразі не існує. 

Мета статті полягає у встановленні природничих, історич-
них, етнічних, соціально-економічних, екстериторіальних факторів 
європейських процесів регіоналізації. 

Розвиток інтеграційних процесів на європейському конти- 
ненті спричинив потребу в розробці нових підходів до регіоналіза-
ції. Суть їх полягає в забезпеченні достатнього рівня керованості 
європейською інтегрованою співдружністю. Цьому завданню від-
повідає концепція «Європи регіонів – Europe of regions». Вона роз-
вивається як ідеологія, що протистоїть централістичній концепції 
творення загальноєвропейських інституцій. Наразі йдеться про  
формування системи і підсистем у формі територіальних регіонів,  
здатних взяти на себе й успішно виконувати владні функції Євросо-
юзу та наближених до нього країн. 

Концепція «Європи регіонів» має ті самі основи, що й інтег-
раційна концепція. Отже, для вирішення проблем формування єв-
ропейських регіонів мають ураховуватися насамперед політичні, 
економічні, соціальні, географічні, культурні, історичні критерії.  

Європейська політика регіоналізації концентрує свої акції на 
завданнях розвитку країн Європейського континенту, насамперед 
тих, які сформували Європейський Союз як економічне і політичне 
об’єднання незалежних держав. Разом з тим у розробці певних на-
прямів можуть бути враховані і наявні спільні інтереси так званих 
трансконтинентальних країн. До них належать, зокрема, Російська 



 

188 

Федерація і Туреччина з головними територіальними частинами в 
Азії. Разом із цими країнами в систему європейської регіональної 
політики включаються Азербайджан, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Ка-
захстан, Кіпр. 

Слід зазначити, що регіоналізація у європейському контексті 
не суперечить інтеграції. Навпаки, вона доповнює співпрацю на  
міждержавному рівні на площину міжтериторіальних та міжосо- 
бистих зв’язків, посилює мотивацію до включення у процеси євро-
пейської інтеграції та зближення цивілізацій цілковитої європей- 
ської спільноти без огляду на державні кордони. 

На формування і розвиток національних держав значний 
вплив справляє географічне розташування країни. Воно є ключовим 
у концепціях регіоналістики, адже дає можливість виявити залеж-
ності між соціально-економічним розвитком та природними факто-
рами. Натомість географічний підхід дозволяє дослідити і встано-
вити найсуттєвіші зв’язки, які формуються, як правило, переважно 
під впливом фактора відстані та визначити перспективні чинники 
розвитку. З урахуванням географічного розташування та перспек-
тив поглиблення інтеграційних процесів можна використати розпо-
діл регіонів Європи на п’ять складових: Центральна Європа; Східна 
Європа; Південна Європа та Західна Європа (рис. 1). За наявності 
численних географічних критеріїв при використанні політиками їх 
значення розповсюджується на всю Європу, що мало місце ще за 
часів «холодної війни». 

Географічне районування використовується ООН для органі-
заційних й економічних цілей. Так, до Економічної та соціальної 
ради (ECOCOP) обираються 54 члени ООН на три роки за геогра- 
фічним принципом. Для Східної Європи квота складає 6 осіб. Нині 
у ній працюють представники Естонії, Молдови, Польщі, Росії, 
Словаччини та України. ECOCOP підпорядкований Статистичний 
відділ ООН, функцією якого є збір, аналіз та обробка інформації в 
галузі статистики та координація діяльності ООН у рамках глобаль-
ної статистичної системи. Статистичний відділ збирає і поширює 
глобальну статистичну інформацію, розробляє стандарти і норми 
для статистичної діяльності, а також підтримує зусилля країн щодо 
зміцнення їх національних статистичних систем. В умовах глобалі-
зації та формування світового господарства статистичний відділ ре-
гулярно видає «Статистичний щорічник» і «Світовий статистичний 
довідник». 
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Рис. 1. Європейські регіони 

Для розробки нових європейських проектів розвитку важли-
вим є наскрізне виділення двох європейських територій за критері-
ями фізичної географії: Центральна височина і Європейська рівнина 
(рис. 2). Вони свідчать про наявність великих економічних резервів, 
які можуть бути ефективно використанні за умови розвитку вироб-
ництва з огляду на специфіку біогеографічного чинника. В об’єдна-
ній Європі створюються достатні передумови для науково обґрун-
тованого використання біогеографічних закономірностей поши-
рення тварин і рослин та їхніх угруповань з урахуванням характеру 
фауни і флори окремих територій. Для агропромислового є ком- 
плексу материка суттєвою конкурентною перевагою наявність та-
кого ресурсу, як системне, позбавлене створюваних кордонами об-
межень використання в процесі виробництва закономірностей у  
формуванні зв’язків угруповань і механізмів, що вони утворюють з 
оточуючим середовищем у різних географічних умовах. Інтенсифі-
кація розвитку єдиної біогеографії дає можливість для регіональних 
наук мати біогеографічні регіони і принципи виокремлення біогео-
графічних областей, підобластей і провінцій. 

Розгляд біогеографічних регіонів у міждисциплінарних аспе-
ктах дає підстави для розвитку такого теоретичного напряму, як  
біорегіоналізм, концепцію якого запропонував М. Джинніс 
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(M. McGinnis) [28]. Ця політико-філософська доктрина концентру-
ється на розвитку у людей «тубільності» по відношенню до місця 
проживання. Йдеться про те, що новою основою глобальної полі-
тики має бути мислення щодо переваг історичних корінних народів, 
збереження місця проживання людей, співіснування у глобальному 
просторі, дотримання законів екології, знанні історії, якісної освіти, 
відновленні природи. Акцент біорегіоналізму спонукає до докорін-
ної зміни підходів до формування зв’язків між людиною, люд- 
ськими громадами і навколишнім середовищем. Як відзначає О. Бу-
латова, «ця концепція створює основу для осмислення місця і ролі 
корінних народів, збереження історії, освіти в сучасних умовах гло-
бального суспільства» [4, с. 17]. 

 

 
Рис. 2. Біогеографічні регіони Європи (високогірний, анатолійсь-
кий, арктичний, атлантичний, чорноморський, північний, конти-
нентальний, мікронезійський, середземноморський, степовий) 

 

Біорегіоналізм у прихованій формі проголошує ідею децент-
ралізації, якої варто дотримуватися у найширшому сенсі – політич-
ному, економічному, демографічному, екологічному, освітньому, 
виховному та науковому. З позицій біорегіоналізму регіональна по- 
літика має забезпечувати отримання і розпорядження спадщиною, 
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яку населення певної території чи місця проживання отримало від 
предків. Ця вимога стосується не тільки корінних народів, але і при-
булих; її мають дотримуватися представники влади всіх рівнів. 

Регіональна архітектура Європи – це система, що перебуває в 
іманентному розвитку. Історія Європи в цілому та в розрізі окремих 
країн сформувала різні історичні лінії, що впливають на вирішення 
питань регіонального розвитку. В історичній пам’яті народів Єв-
ропи найяскравішими є періоди успішного співіснування. Вони ма-
ють тенденцію до відродження і повернення в оновлених формах 
при виникненні умов і потреб у створенні нових об’єднань грома-
дян чи союзів. Йдеться про певні імперії, політичні поділи та куль-
турні феномени. 

У сучасній глобальній регіональній політиці важливою є істо-
рична пам'ять щодо перебування народів у складі Римської імперії. 
Територіально вона не мала єдиного показника, тому що за час 
свого існування постійно змінювала свої володіння. Хронологічно 
Римська імперія як державне і військово-політичне утворення про-
існувала від 27 року до н. е., зародившись на основі Римської рес-
публіки, до поділу на Західну і Східну у 395 р., а якщо за точку від-
ліку взяти падіння Західної Римської імперії, то до 476 р., тобто бі-
льше 500 років. Проте Східна Римська імперія, або Візантія, проіс-
нувала до 1453  р., тобто майже 1500 років, або до тисячі років після 
відокремлення від Західної Римської імперії.  

Значення Римської імперії для людства, особливо для Європи, 
настільки вагоме, що багато середньовічних імперій проголошу-
вали себе її спадкоємцями. Територіальна і регіональна політика 
Європейського Союзу значною мірою відображаює спадок, привне-
сений у сьогодення Римською імперією. Регіональний поділ Рим- 
ської імперії значною мірою використовує кордони і назви, які були 
в ті часи. Це Італія, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Британія, Македо-
нія, Сирія (рис. 3-6). Водночас не завжди колишні провінції залиша-
ються за народами, які можна було б нині вважати корінними. Так, 
найзахідніша провінція Реція (лат. Raetia), до складу якої входили 
південні території сучасних Бадена, Вюртемберга, Баварії, пів- 
нічно-східних і східних  частин Швейцарії, Тиролі та частково Лом-
бардії, була заселена гірськими племенами, спорідненими з італій-
цями. Проте у 15 р. до н. е. римський уряд вирішив убезпечити свої 
кордони. Вважаючи ретійців ненадійними, в один із походів бага-
тьох мешканців, які проживали на цій території, перебили і продали 
в рабство або виселили і на їх територію поселили надійніших ко-
лоністів. 
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Рис. 3. Римська імперія близько 395  р. 

 

 
Рис. 4. Мапа Римської імперії на піку її могутності 

(URL: http://www.roman-glory.com/05-01-01) 
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Рис. 5. Поділ Римської імперії на провінції наприкінці IV ст.. н. е. 
(http://www.roman-glory.com/05-01-01) 

Рис. 6. Східна та Західна Римська Імперія до хрестових походів 

(URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0 
%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA% D 
0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F) 
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Важливим критерієм поділу світу в умовах розробки регіона-
льної політики може бути релігія. Для Європи фундаментальне зна-
чення мають християнські вірування, адже вони є найбільш поши-
реними на континенті (рис. 7). Разом з цим треба враховувати, що 
Європа з часів Великої французької революції стала світовим цент-
ром вільнодумства й атеїзму. Найбільшою мірою тенденції щодо 
відходу від церкви характерні для Франції, Нідерландів і Великої 
Британії. Значна кількість осіб віддалилася від релігії у колишніх 
соціалістичних країнах. 

 
Рис. 7. Поширення християнства в Європі 

 
Значення релігійного фактору у формуванні процесів регіона-

лізації, попри поширення атеїзму, зростає і матиме тенденцію до 
посилення. Це твердження випливає з того, що серед факторів ре- 
гіоналізації релігія є найбільш стійкою і консервативною. Звичайно, 
навіть релігія не може відкидати сучасні наукові досягнення, проте 
вона багато з них використовує. Не можна не погодитися з О. Була- 
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товою, що «саме культурні відмінності (які є менш змінними. ніж 
економічні та політичні) і стануть основною причиною конфліктів, 
оскільки цивілізації різняться одна від одної за історією, мовою, ку-
льтурою, традиціями і, найголовніше, релігією» [3, с. 17].  

Релігійний фактор, зокрема курдська проблема, є найважли-
вішою причиною, через яку вже кілька десятиліть не вирішується 
питання про членство Туреччини в Європейському Союзі, попри те, 
що ще у грудні 1999 р. на саміті Європейського Союзу в Гельсінкі 
Туреччина була офіційно включена до списку претендентів у члени 
Євросоюзу. Релігійне питання, не виключено, може стати наріжним 
каменем у євроінтеграційних прагненнях України, особливо через 
роз’єднаність православної церкви на Київський і Московський  
патріархати, насамперед, через самопроголошення Російською пра-
вославною церквою, що під її винятковою юрисдикцією перебува-
ють усі країни колишнього Радянського Союзу. 

Регіоналізація – це процес, який розвивається як на локаль-
ному рівні, так і у глобальному просторі. Глобальні інтеграційні  
тенденції призвели до появи нових форм регіоналізації, які для ни-
жчих рівнів формують процеси регіональної інтеграції (табл. 1). 
Йдеться про союзи країн із різними ступенями соціально-економіч-
ної зрілості [8, с. 20]. Водночас регіональні міждержавні інтегра-
ційні процеси становлять складову глобальних тенденцій регіоналі-
зації у формі економічних і політичних союзів держав [16, с. 20]. 
Розвиток регіоналізації міждержавного характеру як складової гло-
балізації є предметом дослідження багатьох українських та зару- 
біжних дослідників [6, с. 4-15; 9; 10, с. 261-264; 17; 19; 22; 27].  

Класичною схемою міжнародної регіональної інтеграції  
вважається модель, розроблена Б. Баллассою [20]. Вона побудована 
на ідеї поступового переходу від простіших до складніших форм. 
Ця ієрархія має такі щаблі: зона вільної торгівлі; митний союз;  
спільний ринок; економічний і валютний союз; політичний союз. 
Нині нараховуються більше 30 регіональних інтеграційних угрупо-
вань. Більшість із них перебувають на початкових стадіях розвитку. 
Вони створені у формі торговельних угод або зон вільної торгівлі. 
Водночас серед них є й такі, які швидко прогресують. Світова орга-
нізація торгівлі виділяє 17 міжнародних регіональних об’єднань, у 
розрізі яких ведеться статистичний облік. 

Розвиток регіоналізації як продукту глобалізації у формі між-
державних союзів набув значного поширення, особливо після  
успішного поступу Європейського Союзу від Європейського спів- 
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Таблиця 1 
Регіональні інтеграційні угоди / Regional integration agreements1 
1. Andean Community (CAN) (АГ/АСН) Андське співтовариство
2. ASEAN (Association of South East 

Asian Nations) / AFTA (ASEAN 
Free Trade Area) 

(АСЕАН) Асоціація держав Пів-
денно-Східної Азії / (AFTA) Зона 
вільної торгівлі  

3. CACM (Central American 
Common market) 

(ЦАСР) Центральноамериканський
спільний ринок 

4. CARICOM (Caribbean Community 
and Common Market) 

(КАРІКОМ) Карибське співтова-
риство і спільний ринок 

5. CEMAC (Economic and Monetary 
Community of Central Africa) 

(ЦАВЕС) Центральноафриканське
валютно-економічне співтоварис-
тво

6. COMESA (Common Market for 
Eastern and Southern Africa) 

(КОМЕСА) Спільний ринок Схід-
ної та Південної Африки) 

7. ECCAS (Economic Community of 
Central African States) 

(ЕКОЦАС) Економічне співтова-
риство країн Центральної Африки 

8. ECOWAS (Economic Community 
of West African States) 

(ЕКОВАС) Економічне співтова-
риство країн Західної Африки 

9. EFTA (European Free Trade 
Association) 

(ЄАВТ) Європейська асоціація ві-
льної торгівлі 

10. European Union (28) Європейський Союз (ЄС)
11. GCC (Gulf Cooperation Council) (РСАДПЗ) Рада співтовариства 

арабських держав Персидської За-
токи

12. MERCOSUR (Southern Common 
Market) 

(МЕРКОСУР) Південноамерикан-
ський спільний ринок (МЕРКО-
СУР)

13. NAFTA (North American Free 
Trade Agreement) 

Північноамериканська асоціація 
вільної торгівлі (Нафта) 

14. SADC (Southern African 
Development Community) 

(САДК) Співтовариство розвитку
Півдня Африки 

15. SAFTA (South Asia Free Trade 
Agreement) 

(САФТА) Південно-азійська угода 
про вільну торгівлю 

16. SAPTA (South Asian Preferential 
Trade Area) 

(САПТА) Південно-азійська зона
вільної торгівлі 

17. WAEMU (West African Economic 
and Monetary Union) 

(WAEMU) (Західноафриканська 
економічний і валютний союз) 

 

1 Авторська розробка за статистикою СОТ. 
 



197 

товариства вугілля і сталі шести країн у 1950 р. (Бельгії, Франції, 
Німеччини, Італії, Люксембургу та Нідерландів) та першого розши-
рення у 1970-1979 рр. завдяки приєднанню до нього Данії Ірландії 
та Великобританії. 

Важливою формою регіоналізації у глобальному економіч-
ному просторі, роль і масштаби якої надзвичайно швидко зроста-
ють, є інтеграційні об’єднання держав. Вони стали певним щаблем 
глобалізаційного розвитку і водночас способом протидії його нега-
тивному впливу. Формування інтеграційних об’єднань держав  
можна визначити як міжнародну регіоналізацію. Як явища світової 
економіки регіональні інтеграційні об’єднання є глобалізацією в об-
межених масштабах. Проте в їх рамках є можливість збільшувати 
процеси економічної лібералізації порівняно глобальними рішен-
нями. Як правило, це сприяє прискоренню руху факторів виробни-
цтва та зближенню національних економік країн – членів об’єд-
нання в різних сферах розвитку. 

Найбільш успішною формою міжнародної регіоналізації че-
рез інтеграційне об’єднання держав стало створення і розвиток Єв-
ропейського Союзу. Певною підвалиною для його організаторів був 
історичний приклад існування Римської імперії як великої і впро-
довж багатьох віків успішної держави, яка створила основи сучас-
ної європейської цивілізації. У зв’язку з цим варто зазначити, що 
ідея територіальної єдності була притаманною європейцям протя-
гом усієї історії. У XIV ст. теоретично обґрунтував створення Єди-
ної Європи юрист епохи Філіппа Вродливого П. Дюбуа, якого вва-
жають провісником ідеї «Сполучених Штатів Людства». Йому на-
лежить трактат «Derecuperatione terae sanctae» (Щодо звільнення  
землі обітованої), у якому він запропонував політичне об’єднання 
Європи, включно з Візантією, задля завоювання Палестини для  
християнства [18, с. 10]. Ця ідея дістала розвитку у працях автора 
створення Сполучених Штатів Європи В. Гюго, ініціатора проекту 
«Пан-Європи» (1922 р.) графа Р. Куденхове-Калергі та ін. [12]. 

Розвиток Європейського Союзу демонстрував здатність до 
отримання синергетичного ефекту та сприяння соціально-еконо- 
мічному прогресу кожної країни – члена співтовариства. За час іс-
нування Європейського Союзу його розширення сягнуло 28 країн, 
були усунені проблеми для вільної торгівлі в межах кордонів ЄС  
і створений «Спільний ринок» із прийняттям чотирьох свобод щодо 
переміщення товарів, послуг, людей та капіталів. 

У рамках Європейського Союзу забезпечувалася стала тенде-
нція зростання експорту країн-членів (табл. 2, 3). Його обсяг у 
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2015 р. порівняно з 2005 р. зріс на 1350,0 млрд дол. При цьому  
зростання експорту до держав, що не входять до складу ЄС, стано-
вило 679,0 млрд дол. Отже, питома вага експорту за межі ЄС у зага-
льному експорті об’єднання склала 50,2% при тому, що експорт ЄС-
extra протягом останніх одинадцяти років випереджав експортні об-
сяги між країнами-членами. ЄС-extra зріс за цей період на 152,0%, 
а загальний експорт – на 131,9%. 

 

Таблиця 2 
Товарний експорт ЄС у 2005-2015 рр., млрд дол. 1 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЄС-28 4082 4606 5366 5954 4613 5183 6092 5808 6074 6154 5387
ЄС-
extra 1305 1446 1691 1925 1525 1793 2163 2163 2305 2261 1984

1 Складено за даними World Trade Statistical Review 2016. – P. 135. 
URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/WTO_ Chapter _ 
09_tables_e.pdf. 

 
Таблиця 3 

Товарний експорт ЄС у 2005-2015 рр., % до 2005 р. 1 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЄС-28 100,0 112,8 131,5 145,9 113,0 127,0 149,2 142,2 148,8 150,8 131,9
ЄС-
extra 1305 110,8 129,6 147,5 116,9 137,4 165,7 176,6 176,6 165,7 152,0

1 Складено та розраховано за даними World Trade Statistical Review 
2016. – P. 135. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/ 
WTO_Chapter_09_tables_e.pdf. 

 
З урахуванням досвіду ЄС та порівняння з ним регіональних 

об’єднань в інших частинах світу є підстави констатувати, що гло-
балізація реалізується за діалектичним принципом єдності й боро-
тьби протилежностей. Цей процес проявляється в наявності об’єд-
нуючих (інтеграційних) і роз’єднуючих (дезінтеграційних) тенден-
цій. Отже, глобалізація сама по собі породжує форми регіоналізації. 
О. Булатова справедливо зазначає, що «на світогосподарському  
рівні взаємодіють не країни, а країни-системи, оскільки існує «про-
никнення» інтернаціональних відтворювальних ядер, з яких, у свою 
чергу, «вириваються» окремі анклави для участі у глобальних цик-
лах» [3, с. 17]. 

Міжнародна регіоналізація у формі інтеграційних об’єднань  
і союзів є продуктом поєднання інтересів держав, які, як правило, є 
сусідами. Як зазначає голландський дослідник В. Молє [29], еконо-
мічна інтеграція не є самоціллю, а служить вищим цілям економіч- 
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ного і політичного порядку. Отже, кожен учасник співтовариства, 
приймаючи рішення щодо вступу до нього, розраховує на додаткові 
вигоди для себе. Однак чи просто їх «угледіти» і чи вигравши в од-
ному, не програєш більше в іншому? Чи не вподобаємося шаховій 
ситуації, коли один гравець приносить в жертву ферзя, розрахову-
ючи на проведення серії матових ходів? При цьому супротивник 
приймає жертву, знаходячи між тим непередбачений партнером ви-
грашний для себе варіант. 

Шукаючи відповідь на ці риторичні питання, треба врахувати, 
насамперед, на які вигоди розраховує кожен учасник угруповання  
і які втрати при цьому недооцінені або взагалі неоцінені. У най- 
ширшому розумінні кожен член союзу розраховує на вигоди від  
вільного руху капіталу, робочої сили, товарів і послуг. Водночас ко-
жен із них не має інтересу поступатися правами у внутрішній полі-
тиці. Зокрема, польський уряд не сприймає критики щодо тисків за-
собів масової інформації. Великобританія завжди була в опозиції до 
інших членів ЄС у питаннях часткової передачі свого суверенітету 
на наднаціональний рівень, не увійшла в зону євро, а після майже 
45-річного перебування у складі Європейського Союзу прийняла рі-
шення про вихід із нього. 

Отже, відповідь на питання, за яких умов можна забезпечити 
балансування інтересів у союзному об’єднанні держав, можна отри-
мати, якщо прийняти умову, що «найвищий рівень взаємного допо-
внення різних економік досягається в результаті співробітництва 
країн, які мають приблизно однаковий рівень добробуту» [3, с. 35]. 
Проте інтеграційні об’єднання, створюючись за територіальним 
принципом, включають до свого складу країни з різним рівнем роз-
витку і відповідно добробуту. Вони не можуть бути на спільному 
ринку в однакових умовах, хоча можуть мати вигоди від нової  
стандартизованої системи законів. Зокрема, від митного союзу ви-
грають усі, але по-різному: більше ті, які мають більший обсяг тор-
гівлі з країнами-членами. Від вільного пересування людей виграють 
також розвинуті країни через можливість залучення кваліфікованої 
робочої сили та інтелектуального потенціалу країн, які мають ниж-
чий рівень розвитку і добробуту населення. 

У цілому міжнародні регіональні об’єднання інтеграційного 
типу мають великі переваги щодо розвитку всіх країн-членів. Проте 
їх недостатньо для вирівнювання економічних і соціальних стан- 
дартів розвитку. Цим обумовлена необхідність у знаходженні меха- 
нізмів «підтягування» аутсайдерів до показників лідерів, що потре-
бує консенсусу серед учасників союзу. Останнє неможливо забез- 
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печити лише в умовах економічного і валютного союзу та дотри-
манням задекларованих ст. 6 і 49 Договору про Європейський Союз 
критеріями щодо дотримання демократичних принципів, принципів 
свободи і пошани прав людини, а також принципу правової дер-
жави.  

Попри наявні переваги Європейського Союзу, його привабли-
вість для багатьох держав, які виборюють перспективу вступу до 
об’єднання, усередині ЄС посилюються тенденції, які нині познача-
ються терміном «євроскептицим». Він проявляється в негативному 
ставленні до євроінтеграційних процесів, втраті віри у майбутнє єв-
ропейської моделі співдружності держав. Корені цього явища вба-
чаються у розмиванні європейської моделі. На щорічних зборах 
Академії економічних наук України була висунута теза, «що під- 
ґрунтя сучасного євроскептицизму полягає у розмиванні головної 
конкурентної переваги європейської моделі – її інклюзивності. 
«Загравшись» у віртуально-бюрократичні побудови, європейські 
чиновники банально втратили курс динамічних змін, що в останні 
десятиліття відбулися у глобалізованій економіці, яка дедалі міц-
ніше базується на мережевих засадах, і не помітили, як єврорегуля-
ції перетворилися на гальмо розвитку спільноти, бо розвиток еко-
номіки пішов шляхом, який потребує іншої політики» [7, с. 187].  

Проте все ж таки лишається відкритим питання визначення 
реальних причин поширення євроскепцису, націоналізму, націонал-
популізму та відцентрових процесів. Частково вони стають зрозумі-
лими на тлі прискорення розвитку нових членів ЄС не без сприяння 
розвинутих країн у фінансовому і реформаторському напрямах. З 
точки зору науковців Академії економічних наук України, «відно-
вити європейську ідентичність національних спільнот можливо 
лише через відновлення інклюзивності європейської моделі. Еконо-
мічним підґрунтям для цього є становлення нової мережевої еконо-
міки, в якій головну роль відіграє людина яка, відтак, є органічно 
інклюзивною» [7, с. 184]. Саме з таких позицій треба конструювати 
модернізаційну структуру євроінтеграційної моделі. Формула вирі-
шення проблеми може формулюватися як до інклюзивності через 
різноманіття. 

Завдання, пов'язані з дотриманням європейських цінностей, 
не можуть бути вирішені водночас всім співтовариством. Вони по-
требують певного часу, у деяких аспектах достатньо довгого. На 
прикладі України можна бачити, що лише 5% населення Донецької 
області підтримували в березні 2013 р. зміну влади, яка відбулася у 
лютому 2013 р. У південних областях, крім АР Крим, таких було 
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30%, у Дніпропетровській і Запорізькій областях – близько 40%. На 
заході ж зміну влади підтримали більше 80%, на півночі, в центрі та 
Києві – більше 70%. Хоча загалом по материковій Україні під- 
тримка зміни влади перевищує 50% при 30% опонентів [5]. Такі  
відмінності не можуть ігноруватися. І вони мають ураховуватися 
механізмами функціонування союзу держав.  

Отже, модель членства в ЄС має містити елементи, орієнто-
вані на вирішення специфічних проблем досягнення інклюзивності 
окремими країнами. Такі елементи можуть мати прив’язку до інте-
ресів кожної з країн – членів співтовариства: як країн-лідерів, так  
і країн, що наздоганяють їх. 

Нинішні протиріччя, які загострилися в ЄС останнім часом, 
свідчать про потребу в переході від «урізаної» форми політичного 
союзу до більш широкої. Очевидно, країни-члени мають більшою 
мірою відмовитися від свого суверенітету на користь наддержавних 
органів. Це потребує прийняття конституції ЄС, яка була схвалена 
17-18 червня 2004 р. на Саміті Європейського Союзу, а 29 жовтня 
2004 р. підписана у Римі главами 25 держав та урядів як Угода про 
Конституцію Європейського Союзу. У цьому документі зафіксовані 
головні цілі, завдання та функції ЄС, організаційна структура та 
процедура прийняття рішень, права та обов'язки всіх європейських 
органів управління, а також напрями діяльності організації. Однак 
європейський конституційний процес був призупинений через не-
гативні результати референдуму населення Франції та Нідерландів 
29 травня і 1 червня 2005 р. 

Невдалий референдум у ЄС щодо прийняття спільної консти-
туції повинен не зупинити конституційний процес, а продовжити 
його з метою пошуку прийнятних для всіх норм співжиття. При 
цьому не можна виключати й розробку законодавства ЄС, за яким 
країни, які мають низький рівень розвитку, повинні тимчасово біль-
шою мірою поступитися своїм суверенітетом. При цьому не можна 
виключати для окремих держав набуття особливої форми протекто-
рату Європейського Союзу або однієї з держав-членів. Наразі  
можна використати на час досягнення стандартів певних європей-
ських цінностей елементи вільної асоційованої держави як різно-
виду протекторату. 

Висновки  
1. Процеси регіоналізації на Європейському континенті роз-

виваються з урахуванням цивілізаційних цінностей, які нагромади-
лися за багатовікову історію формування національних держав. 
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2. У контексті євроінтеграційних прагнень Україна має розви-
нути тенденції, притаманні країнам Європейського Союзу. При 
цьому мають бути досліджені форми уніфікації адміністративно- 
територіального устрою. Натомість, орієнтація подальших регіона-
льних досліджень має включати аспекти історичного, етнічного, де-
мографічного характеру. 

3. У регіональній політиці багатьох країн Європейського Со-
юзу особлива увага приділяється історичним і культурним аспек-
там. Франція виділяється в окремий регіональний блок. Вона має  
37 історичних провінцій. Доцільно в системі регіональних до- 
сліджень вивчити можливість адаптації такого європейського до- 
свіду щодо можливості його адаптації в Україні. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА  
НА РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ  

ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
В останні десятиліття екологічний чинник усе відчутніше 

впливає на характер економічного розвитку, на життєві інтереси, як 
кожної окремої людини, так і людства в цілому. Це обумовлено тим, 
що в сучасних умовах господарювання екологічний чинник є клю-
човим елементом економічних відносин, а в окремих (особливо  
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природо- та енерговитратних) галузях є визначальним чинником  
успішного функціонування та конкурентоспроможності. Сьогодні 
розвинені країни здійснюють активний пошук якісно нових конку-
рентних переваг переважно технологічно-інноваційного, а не при-
родно-ресурсного характеру. Тому одним із найбільш актуальних 
питань є впровадження такого підходу до здійснення економічних 
відносин, при якому б забезпечувався досить високий рівень еконо-
мічного розвитку, поєднуючи при цьому економічні інтереси з інте-
ресами охорони довкілля. 

На відміну від країн, у яких ефективно діють високі еколо- 
гічні бар'єри та  механізми заохочення до охорони навколишнього 
природного середовища (НПС), в Україні встановлено низький рі-
вень екологічного оподаткування та штрафів за порушення у сфері 
природокористування, недостатньо розвинута система стимулю-
вання екологічно спрямованих заходів підприємств. Усе це не 
сприяє реалізації на підприємствах екологічних проектів та іннова-
цій. Крім того, екологічні інновації стримуються через суттєвий 
брак вільних коштів у промислових підприємств.  

Витрати підприємств на екологічні заходи, що включаються  
до собівартості, знижують цінову привабливість для потенційних 
покупців (або норму прибутковості й рентабельності продукції). 
Крім того, ці витрати відшкодовуються не за один виробничий цикл 
та мають тривалий термін окупності. Разом з тим досвід розвинутих 
країн світу (насамперед скандинавських), які досягли значних ре-
зультатів у питаннях екологічної безпеки, «чистоти» продукції та 
виробництв, свідчить, що в довгостроковому періоді екологічні ін-
вестиції здатні забезпечити економічний успіх підприємств, галузей 
і країни загалом. При розробці програм підвищення конкуренто-
спроможності та стратегій сталого розвитку окремих галузей і під-
приємств застосовують різні методи управління й аналізу, у тому 
числу ті,  що ґрунтуються на кластерному підході.  

Проблемне поле кластерного підходу в економіці становить 
дослідження питань сталого розвитку окремих галузей країни, що 
зумовлює необхідність отримання інформації про визначальні по-
казники галузей (видів економічної діяльності), які заважають пер-
спективам їх сталого розвитку. 

Питанням упровадження гнучких механізмів управління 
складовими сталого розвитку (СР) підприємств, галузей, регіонів, 
країн із використанням економіко-математичних методів аналізу  
факторів СР присвячено роботи таких науковців, як Н. Андрєєва,  
В. Бараннік, Є. Хлобистов [1-3] та ін. Проте проблема застосування 
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кластерного підходу до оцінки еколого-економічних чинників для 
подальшої розробки та впровадження програм сталого розвитку на 
різних ієрархічних рівнях потребує додаткових досліджень.  

Метою статті є визначення найбільш значимих еколого-еко-
номічних показників забезпечення сталого розвитку окремих галу-
зей (видів економічної діяльності) країни з використанням кластер-
ного аналізу на базі програмних пакетів "Statistica 6.0", "IBM SPSS 
Statistics". 

Важливість екологічного чинника для економічної стійкості, 
успішності функціонування і розвитку конкретних галузей еконо-
міки оцінено в роботі [4] з використанням кластерного аналізу для 
основних видів економічної діяльності (за КВЕД-2010) та програм-
ного пакета "Statistica 6.0". Після доопрацювання одержаних ре-
зультатів та завдяки додатковому включенню нових факторів (після 
публікації оновленої офіційної статистичної інформації) види еко-
номічної діяльності (за КВЕД-2010)  було згруповано за співстав-
ними ознаками.  

Певні труднощі виникають при формалізації апріорної ін- 
формації щодо чинників сталого розвитку галузей національної 
економіки. Теоретичний аналіз закономірностей соціально-еконо-
мічного розвитку не дозволяє завжди однозначно відповісти на пи-
тання, які чинники істотно впливають на динаміку показників тієї 
або іншої галузі. Виникає проблема вибору найбільш суттєвих чин-
ників, пов’язана з  двома аспектами. Перший включає теоретичне 
обґрунтування чинників, що враховуються при кластерному аналізі. 
Другий припускає перевірку їх істотності з позиції статистичної 
значущості. На основі апріорного аналізу показників сформовано 
сукупність показників для проведення ієрархічної кластеризації за 
номенклатурою галузей  (секціями КВЕД-2010-2016).  

З урахуванням неоднорідності показників доцільною є норма-
лізація показників за умов нульового середнього значення та стан-
дартного відхилення на рівні одиниці. Для визначення факту існу-
вання «природних» кластерів сформованих секціями КВЕД здійс-
нено ієрархічну кластеризацію за методом повної евклідової від- 
стані. Розподіл секцій за «природними» кластерами має забезпечу-
вати максимальну відстань між двома об’єктами в суміжних класах 
[2].  

У результаті кластерного аналізу одержано дендрограму 
(рис. 1), яка відображає інформацію про ієрархічну структуру клас-
терів. Кількісні показники кластеризації за фактичними парамет-
рами наведено в таблиці. 
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Результати кластеризації одержано з використанням програмного па-
кета "Statistica 6.0". 

На вертикальній осі графіка ієрархічної структури галузевих кластерів 
відкладено міжкластерні евклідові відстані; при цьому відбувається поетапне 
ослаблення критерію об'єднання, на горизонтальній – номери кодів за номен-
клатурою галузей (секціями КВЕД-2010-2016).  

Рис. 1. Дендрограма подібності видів економічної діяльності  
за секціями КВЕД-2010 

Одержані результати є певною мірою передбачуваними, оскі-
льки групування видів економічної діяльності відображає специ-
фіку національної економіки України в цілому. «Природні» клас-
тери об’єднують схожі види економічної діяльності. По-перше, це 
кластер, сформований секціями «Добувна промисловість і розроб-
лення кар'єрів», «Переробна промисловість», «Постачання електро-
енергії, газу, пари та кондиційованого повітря», «Водопостачання; 
каналізація, поводження з відходами» з евклідовою відстанню 
об’єднання від 4,2 до 5,8 од. (підсумкове об’єднання на рівні 6 од.). 
Окремого аналізу потребує секція «А» – «Сільське господарство, лі-
сове господарство та рибне господарство». Але дендрограма ілюст-
рує можливість умовного об’єднання цієї секції з секціями  I, J, L, 
G. Усі інші секції КВЕД-2010 можуть сформувати останній третій 
кластер.  
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Таблиця 
Параметри екологічної та економічної складових сталого  

розвитку в галузевому розрізі (у фактичному вимірі) 

Складова  Параметр* 
Склад кластерів за номенклатурою галузей 

(секціями КВЕД-2010-2016) 
A,G,I,J,L F,H,M,P,O,Q,R,S В, С, D, E

Екологічна 

X6, кВт·год./грн 0,013 0,013 0,051
Х12, т/млн грн 0,043 0,002 6,993
X13, % 19,967 14,581 33,925
X14,% 0,04667 3,081 6,175
Х15, грн /тис грн 1,157 1,231 60,584

Економічна 

Х0, % 12,73 0,96 14,251
Х2, грн/грн 0,509 0,502 0,325
Х3, грн/грн 0,059 0,088 0,079
Х5, грн/грн 0,342 0,122 0,171
Х16, тис грн/чол. 139,371 69,302 145,002

 
1 Параметри одержано на основі систематизації статистичних даних [4] 

з використанням  програмного пакета "Statistica 6.0". 
* Х0 – частка експорту товарів і послуг; X2 – валова додана вартість в 

основних цінах; Х3 – капітальні інвестиції; Х5 – валовий прибуток; Х6 – ко- 
ефіцієнт споживання електроенергії; X9 – обсяги утворення відходів; X12 – 
рівень використання вторинних горючих ресурсiв; Х13 – частка підприємств, 
які впроваджували природоохоронні інновації; Х14 – кількість підприємств з 
технологічними інноваціями, які впроваджували природоохоронні інновації з 
метою задоволення ринкових та інших вимог; X15 – капітальні інвестиції та 
поточні витрати на охорону і раціональне використання  природних ресурсів; 
Х16 – продуктивність праці.  

 
На підставі усереднених значень групувальних ознак у межах 

галузевих кластерів (значень мінімальної дисперсії всередині клас-
терів, значень суми квадратів відхилень (внутрішньогрупова сума 
квадратів) визначається розподіл основних змінних для кожного 
кластера (рис. 2).  

Результати розподілу основних змінних для  кожного клас-
тера свідчать про важливість екологічних інвестицій (значущість 
фактора Х15), упровадження природоохоронних (фактор Х13) і тех-
нологічних інновацій, спрямованих на задоволення ринкових еко-
логічних вимог (фактор Х14). Суттєва різниця у кластерних харак-
теристиках за параметром Х11 (забір прісної води підприємствами) 
найбільшою мірою пов'язана з технологічними особливостями гос-
подарської діяльності та лише частково свідчить про процес управ-
ління екологічною складовою сталого розвитку.  
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Результати кластеризації одержано з використанням  програмного па-
кета "Statistica 6.0". 

Рис. 2. Середні нормалізовані значення параметрів кластерів 

Застосування кластерного аналізу дозволяє виявити та об'єд-
нати види економічної діяльності національної економіки країни, 
що характеризуються різним ступенем економічної, соціальної та 
екологічної результативності, виокремити ті з них, які мають най- 
більший загальний потенціал, відзначити ключові чинники забезпе-
чення сталого розвитку для підприємств конкретних галузей Укра-
їни в межах сформованих кластерів.  

Результати аналізу надають можливість дослідити взає-
мозв’язок між економічними й екологічними чинниками, що дозво-
ляє визначити місце екологічної складової в розвитку підприємств 
галузі. Цільовим показником обрано параметр Х5 (обсяг валового 
прибутку) як узагальнюючий індикатор ефективності економічної 
діяльності підприємств галузі. 

Одержаним кластерам можна надати якісні характеристики, 
пов’язані з їх прибутковістю та експортною орієнтацією:  

кластер 1 – з номенклатурою галузей A,G,I,J,L – високопри-
бутковий з експортною орієнтацією;  
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кластер 2 – з номенклатурою галузей F,H,M,P,O,Q,R,S  – ни-
зькоприбутковий без експортної орієнтації;  

кластер 3 (номенклатура  В, С, D, E) – середньоприбутковий з 
експортною орієнтацією. 

Експортна орієнтованість першого кластера є умовною, адже 
визначається тільки параметрами секції А. 

Діаграма розсіювання (рис. 3) вказує на те, що найбільший 
обсяг капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону і ра- 
ціональне використання природних ресурсів притаманний тільки 
третьому кластеру (21617,9 млн грн на рік), що становить 60,584 грн 
на кожну тисячу гривень валового випуску товарів у ринкових ці-
нах. У першого та другого кластерів даний показник не перевищує 
1,157-1,123 грн/тис. грн. Це переконливо свідчить про визначальну 
роль екологічного чинника в забезпеченні саме сталого розвитку. 
Технологічні особливості галузей третього кластера та існуюча  
нормативна база у сфері природоохоронної діяльності обумовлю-
ють значний обсяг відповідних витрат, особливо на промислових 
підприємствах – 6155,9 млн грн на рік, та максимальне нормалізо-
ване значення Х15 – 1,62 од. (секція С).  

 

 
Побудовано за результатами кластерного аналізу. 

 

Рис. 3. Діаграма розсіювання кластерних параметрів Х5, Х15 
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Підбиваючи проміжний підсумок аналізу впливу екологіч-
ного чинника на рівень стійкості розвитку основних галузей націо-
нальної економіки України, слід відзначити, що існуючі міжнародні 
екологічні вимоги та нормативи зумовлюють необхідність насампе-
ред для експортоорієнтованих підприємств пошуку можливості 
зниження негативного впливу на НПС, виявлення потенційних зон 
екологічної небезпеки підприємств, упровадження екологічних ін-
вестицій і заходів щодо природокористування.  

Діаграма розсіювання (рис. 4) характеризує залежність між 
нормалізованим обсягом валового прибутку (Х5) та нормованою  
часткою підприємств, які впроваджували природоохоронні інвести-
ції (Х13).   

Побудовано за результатами кластерного аналізу. 

Рис. 4. Діаграма розсіювання кластерних параметрів Х5 і Х13 

Взаємне розташування кластерів у цілому не змінилося і мак-
симум показника Х13 припадає саме на третій кластер (33,925%). 
Разом з тим у межах секцій В, С, D, E ідентифікуються певні зміни. 
По-перше, секція С (переробна промисловість) при найбільшому 
значенні показника Х15 має найнижче (у межах кластера) значення 
Х13 – 27,6%. По-друге, для секції С мінімальним є показник Х14 
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(кількість підприємств із технологічними інноваціями, які впро- 
ваджували природоохоронні інновації з метою задоволення ринко-
вих вимог). 

Слід відзначити, що відносно низькі показники промислових 
підприємств щодо прибутку за умов досить високої їх експортної 
орієнтації є свідченням недостатньої їх інноваційної активності у 
сфері природоохоронних заходів. З урахуванням високого рівня 
Х15 цілком справедливим є висновок про реалізацію у промислово-
сті України моделі «дуже слабкої стійкості». 

Висновки. Одержаний у результаті аналізу склад кластерів за 
номенклатурою основних галузей свідчить, що найбільш чуттєвим 
до впливу екологічної складової сталого розвитку є кластер 3 (секції 
В, С, D, E). Кластероутворюючий характер параметрів «капітальні 
інвестиції та поточні витрати на охорону та раціональне викорис-
тання природних ресурсів», «частка підприємств, які впроваджу- 
вали природоохоронні інновації» та «рівень використання вторин-
них горючих ресурсiв» вказує на те, що в умовах «дуже слабкої 
стійкості» національної економіки доцільним є першочергове впро- 
вадження в Україні системи управління екологічною складовою 
сталого розвитку саме на промислових підприємствах, як драйверах 
подолання кризи в національній економіці. 

Таким чином, кластерний аналіз сприяє підвищенню рівня на-
очності та сприйняття результатів аналітичних досліджень видів 
економічної діяльності за показниками сталого розвитку, що надає 
можливість оцінити визначальні екологічні чинники забезпечення 
сталого розвитку за основними видами економічної діяльності. Ре-
зультати класифікації видів економічної діяльності з використан-
ням кластерного аналізу дозволили отримати більш детальну ін- 
формацію про спорідненість видів економічної діяльності у межах 
кластера та відмінності між окремими кластерами, сформованими з 
подібних між собою (за станом стійкості розвитку). Це дозволило 
виявити та об'єднати види економічної діяльності національної еко-
номіки країни, що характеризуються різним ступенем економічної, 
соціальної та екологічної результативності, виокремити ті з них, на 
які найбільшою мірою впливає екологічний чинник. Результат за-
стосування кластерного аналізу може бути використаний для вияв-
лення проблемних ситуацій сталого розвитку на різних ієрархічних 
рівнях, що становитиме предмет подальших досліджень у цьому на-
прямі. 
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У зв’язку з великою кількістю формулювань даного терміна 
виникла необхідність їх систематизувати з метою уточнення його 
суті та змісту. 

Проблемам організації збутової діяльності підприємств, по-
шуку резервів підвищення її ефективності присвячено значну кіль-
кість робіт зарубіжних і вітчизняних учених.  

Розробці та розвитку науково-методичних засад удоскона-
лення організації збутової діяльності підприємств приділяють увагу 
багато дослідників, серед яких: Л. Балабанова, А. Балабаниць, І. Бі-
лозерцева, В. Гамалій, П. Гаврилко, М. Гончаренко, В. Дерій, 
Д. Дубівка, М. Єрмошенко, А. Ключник, І. Ляшко, М. Окландер, 
П. Орлов, О. Падухевич, Т. Притиченко, С. Романчук, А. Севіян, 
Г. Холодний, С. Хрупович, С. Шпилик, В. Щетинін. Проблематика 
формування логістичних підходів до обслуговування споживачів  
відображена в дослідженнях таких науковців, як М. Григорак, 
О. Карпунь, В. Кислий, К. Мельникова, К. Таньков, Н. Хтей, Н. Чу-
храй. 

Визначення напрямів інституціонального, організаційного, 
методичного та інформаційного забезпечення управління збутовою 
діяльністю підприємств, а також методичні підходи до оцінки ефе-
ктивності функціонування збутових систем висвітлено в наукових 
працях зарубіжних учених: П. Аллена, Г.Дж. Болта, Ю. Вітта, 
Дж. Вуттена, Є. Голубкова, Р.В. Джексона, П. Друкера, П. Зав’я-
лова, Ф. Котлера, А. Панкрухіна, Г. Річа, Розанн Л. Спіра, 
В. Дж. Стентона, Ч. Фатрелла, Р.Д. Хісріка, Л. Штерна; вітчизня-
них: О. Амоші, О. Бєлоусової, О. Біловодської, А. Богдановича, 
І. Булєєва, Н. Брюховецької, О. Варченка, Ю. Залознової, О. Климе-
нка, О. Кошика, О. Кривешко, І. Кулиняка, Н. Лагоцької, К. Лє-
щини, О. Олефіренко, І. Паски, С. Розумей, О. Смоляник, І. Солов-
йової, Н. Терентьєвої, О. Трифонової, Д. Череватського. 

Незважаючи на широкий спектр досліджень з обраної пробле-
матики, наразі недостатньо наукових розробок щодо уточнення по-
нятійного апарату з організації збутової діяльності вугледобувних 
підприємств, які  б ураховували умови нестабільності попиту на ву-
гільну продукцію, специфіку обслуговування різних категорій спо-
живачів та сучасні тенденції мінливого розвитку інституціональ-
ного середовища.  

Мета статті полягає в подальшому розвитку теоретичних по-
ложень і розробці науково-методичних засад удосконалення орга-
нізації збутової діяльності вугледобувних підприємств. 
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Аналіз спеціальної літератури свідчить про різноманітність 
поглядів учених на визначення змісту терміна «збут»: 

комплекс дій, пов’язаних із просуванням готової продукції до 
споживача і задоволенням потреб останнього [1]; 

цільовий процес організації ринкових зв’язків між виробни-
ками, торговельними посередниками та кінцевими споживачами з 
приводу руху товару для реалізації економічних інтересів суб’єктів 
даного процесу [2]; 

процес обміну виготовлених підприємством товарів на гроші 
(продажу товарів) з метою задоволення потреб споживачів й одер-
жання економічної вигоди [3]; 

колективні зусилля щодо забезпечення продажу товарів опто-
вим покупцям, зміцнення відносин із ними та задоволення їх потреб 
у послугах [4]; 

складова частина комерційної діяльності підприємства, 
пов’язана з прийняттям виробничих, фінансових, мотиваційних рі-
шень [5]; 

системна діяльність у сфері товарних відносин, яка формує 
інфраструктуру ринку та призначення якої полягає в організації 
продажів і доведенні товарів від виробника до покупця, де основ-
ною метою є найбільш повне задоволення споживачів і забезпе-
чення прибутку виробників продукції – учасників товарного обміну 
[6]; 

здійснення акту продажу з фізичним розподілом товарів із 
місць виробництва в місця споживання по каналах фізичного роз-
поділу [7]; 

продаж, реалізація [8]; 
діяльність щодо забезпечення реалізації продукції [9]; 
динамічний процес руху продукції на певному її ринку, який 

підтверджує (не підтверджує) ефективність підприємницької діяль-
ності та відповідно засвідчує (не засвідчує) конкурентоспромож-
ність підприємства [10]; 

умови безпосередньої реалізації кінцевому споживачу про- 
дукції (у вузькому розумінні) [11];  

сукупність організаційно-управлінських рішень щодо форму-
вання попиту і стимулювання збуту з метою максимального задово-
лення потреби покупців в умовах невизначеності чинників зовніш-
нього та внутрішнього середовища (у широкому розумінні) [11]; 

система елементів і дій щодо забезпечення ефективного про-
дажу та задоволення потреб покупців [12]; 
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процес, що охоплює всі операції, починаючи з виходу виробу 
за межі підприємства-виробника та закінчуючи передаванням то-
вару покупцеві (у вузькому розумінні) [13]; 

процес організації транспортування, складування, підтримки 
запасів, доробки, просування до оптових і роздрібних торговельних 
ланок, передпродажної підготовки, упакування й реалізації товарів 
з метою задоволення потреб покупців і отримання на цій основі 
прибутку (у широкому розумінні) [13]; 

процес безпосереднього спілкування продавця та покупця, 
який спрямований на отримання прибутку і потребує знань, нави-
чок і певного рівня торгової компетенції (у вузькому розумінні) 
[14]; 

діяльність підприємства, яка охоплює маркетингові, комуні-
каційні, комерційні та транспортні відносини з покупцями, з метою 
отримання виручки та задоволення потреб споживачів на основі  
еквівалентного обміну [15]; 

кінцева операція, тобто відносини між продавцем і покупцем 
(у вузькому розумінні) [16]; 

усі операції з моменту виходу товару за межі підприємства до 
моменту передачі купленого товару споживачеві (у широкому розу-
мінні) [16]; 

функціональна діяльність, що ініціюється виробництвом і ви-
значається (регулюється) споживанням [17]; 

безпосереднє спілкування з покупцями з метою продажу про-
дукції (вузьке значення) [18]; 

процес, який починається з виведення продукції за межі під-
приємства-виробника та завершується її доведенням до кінцевого 
споживача (широке розуміння) [18]. 

На основі узагальнення наукових джерел виявлено, що до 
складових терміна «збут» можна віднести такі як формування по-
питу, маркетингові комунікації, дистрибуція, процес продажу про-
дукції, канали розподілу, налагодження взаємовідносин із покуп-
цями, задоволення потреб споживачів, одержання прибутку тощо. 
Д. Дубівка стверджує, що складовими поняття «збут» є такі: пошук 
замовника, маркетингова діяльність, переговори, процес продажу 
(угода, гроші, товар), доставка, сервіс [15, с. 94].  

С. Хрупович відзначає, що «збут – це підсистема господарсь-
кої діяльності підприємства, яка включає такі складові: розподіл  
і реалізацію» [19, с. 67].  

На думку О. Царук, «Поняття збут традиційно включає тран-
спортування, складування, зберігання, доробку, просування до оп- 
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тових і роздрібних торговельних пунктів, передпродажну підгото-
вку і безпосередньо продаж товару, який завершує цю систему про-
цесів» [20, с. 215]. 

Наукові підходи до визначення терміна «збут» систематизо-
вано за 7 класифікаційними ознаками (рис. 1). 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Систематизація різних наукових підходів до визначення 
змісту терміна «збут» (складено автором) 

Аналіз наукових джерел свідчить, що єдиного підходу до ви-
значення змісту поняття «збутова діяльність підприємства» не іс-
нує. Більшість дослідників стверджують, що збутову діяльність до-
цільно ототожнювати з поняттям «збут» у його широкому розу-
мінні. Ряд науковців відзначає, що збутова діяльність здійснюється 
з метою одержання максимальних прибутків через систему прогно-
зних, аналітичних, організаційних, маркетингових, інформаційних, 
контролюючих та інших заходів. 

Отже, наукові школи трактують поняття «збутова діяльність 
підприємства» по-різному, а саме: 

«Сукупність усієї функціональної діяльності, яка здійсню-
ється після завершення виробничої стадії (після закінчення вигото-
влення продукції) до безпосереднього продажу товару покупцеві, 
доставки його споживачеві й післяпродажного обслуговування» [3, 
с. 136]; 
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«Це все те, що забезпечує максимальну вигідність торговель-
ної угоди для кожного з партнерів при першочерговому врахуванні 
інтересів і вимог проміжного або кінцевого споживача» [12, с. 267]; 

«Це системний процес організаційно-економічних операцій, 
який починається із дослідження ринку, аналізу кон’юнктури, ви-
значення обсягів збуту, надалі виконуються післявиробничі опера-
ції із доведення готової продукції до споживача та обслуговування 
продажі з метою досягнення економічних результатів і створення 
позитивного іміджу підприємства» [19, с. 67]; 

«Система заходів щодо ефективного фізичного переміщення 
продукції» [21, с. 79]; 

«Складний та багатоаспектний процес доведення товару від 
виробника до споживача» [22, с. 303]; 

«Складний процес, який включає не лише заходи щодо фор-
мування каналів розподілу та торгівлі товарами і послугами, а й 
увесь той комплекс дій, який забезпечує підвищення ефективності 
продажу» [23, с. 538]; 

«Процес просування готової продукції на ринок та організа-
цію товарного обміну з метою одержання підприємницького при- 
бутку» [24, с. 165]; 

«Частина комплексу маркетингових заходів, тому що саме ви-
ділення одного елементу структури маркетингу порушує його цілі-
сність, а отже, здатність задовольнити повною мірою потреби й за-
пити споживачів» [25, с. 22]; 

«Цілеспрямована організаційно-економічна діяльність, наці-
лена на збільшення обсягу реалізації товарів і послуг шляхом ура- 
хування виробничого потенціалу, технологічного циклу продукції, 
інноваційної складової діяльності підприємства, маркетингового 
плану, логістичних зв’язків, механізмів сервісної підтримки, пріо-
ритетів зовнішньоекономічної діяльності підприємства відповідно 
до стратегічного плану розвитку підприємства, забезпечуючи дво- 
сторонній зв'язок підприємства з бізнес-партнерами та бізнес-ін-
фраструктурою» [26, с. 137]. 

Наукові підходи до визначення поняття «збутова діяльність 
підприємства» систематизовано за 6 класифікаційними ознаками 
(рис. 2). 

У результаті аналізу наукових джерел виявлено, що, як пра-
вило, збутова діяльність ототожнюється з поняттям «збут» і розумі-
ється як сукупність процесів формування попиту й ефективних ка-
налів розподілу, організації маркетингових комунікацій, дистрибу- 
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ції, продажу готової продукції з метою одержання прибутку та за-
доволення потреб споживачів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Систематизація наукових підходів до визначення змісту 
дефініції «збутова діяльність підприємства» (складено автором) 

 
Дослідження свідчать, що на збутову діяльність підприємства 

впливають різноманітні чинники. І. Кулиняк та О. Кошик до таких 
чинників відносять «…внутрішнє середовище: компетентність пра-
цівників; фінансове становище підприємства; особливість товарів, 
послуг; масштаби виробництва; зовнішнє середовище: законодавча 
база; конкуренти, платоспроможність покупців; ресурсне забезпе-
чення; канали розподілу; характер попиту» [27, с. 466]. 

Н. Брюховецька і Н. Дутова стверджують, що «… орієнтація 
виробництва на задоволення споживчого попиту вимагає вдоскона-
лення управління збутом продукції підприємств з урахуванням  
тенденції розвитку вітчизняної економіки, з одного боку, і особли-
востей конкретного виробництва – з іншого» [28, с. 34]. 

Л. Балабанова і Ю. Митрохіна пропонують при управлінні 
збутовою політикою підприємства розглядати фактори макросере-
довища, безпосереднього оточення, внутрішнього середовища та 
здійснювати оцінку збутових ризиків [29]. 

С. Тульчинська і Ю. Лебедєва виокремлюють дві групи фак-
торів впливу на збутову політику підприємства: ендогенні – харак-
теристики товару, збутовий потенціал підприємства, стратегія під-
приємства; екзогенні – елементи ринку, політичні, соціокультурні, 
економічні, правові [30]. 
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Пропонується уточнити суть і зміст терміна «збутова діяль-
ність вугледобувного підприємства» з урахуванням специфіки його 
функціонування. 

У результаті дослідження встановлено, що вітчизняній ву- 
гільній галузі притаманні специфічні особливості організації проце-
сів збутової діяльності (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Специфічні особливості організації процесів збутової  
діяльності вугледобувних підприємств (складено автором) 

 
Характерною є «неузгодженість систем планування обсягів 

товарної вугільної продукції на рівні держави та окремих підпри-
ємств через неврахування можливостей тіньового ринку вугілля» 
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продукції, зростання залишків вугілля на складах державних  

вугледобувних підприємств 

Відвантаження вугілля тільки трьом категоріям споживачів 
(велико-, середньо- та дрібнооптовим), хоча прямі поставки вугільної 

продукції є оптимальним каналом збуту

Зміни контрактних взаємовідносин між підприємством і споживачами 
вугільної продукції 

Заборгованість за реалізовану вугільну продукцію 

Обмеження фінансових ресурсів державних вугледобувних  
підприємств 
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7 млн т на рік при загальному профіциті вітчизняного вугілля понад 
5,5 млн т [32, с. 30]. 

На думку вчених, «проблемы со сбытом угля отечественного 
происхождения могут стать хроническими» [33, с. 10]. Специфікою 
сучасного стану вугільної галузі є тенденції розвитку вугільного ім-
порту. 

О. Владиченко підкреслює, що збут вугільної продукції необ-
хідно розглядати «не як форму реалізації вугільної продукції, а як 
діяльність вугледобувних і вуглепереробних підприємств, здійс-
нення якої можливе в таких формах, як оптова та роздрібна торгівля 
вугільної продукції» [34, с. 80]. 

На підставі аналізу наукових розробок щодо уточнення тер-
мінологічного апарату та з урахуванням особливостей розвитку ві-
тчизняної вугільної промисловості уточнено зміст терміна «збутова 
діяльність вугледобувного підприємства», що, на відміну від існу-
ючих, розглядається як вид господарської діяльності, яка пов’язана 
з реалізацією вугільної продукції з метою задоволення попиту та 
дотримання умов контрактних взаємовідносин із різними категорі-
ями споживачів (велико-, середньо- та дрібнооптових) (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Суть поняття «збутова діяльність вугледобувного  
підприємства» (запропоновано автором) 
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Одним із головних елементів поняття «збутова діяльність ву-
гледобувного підприємства» є укладання контрактів із різними ка-
тегоріями споживачів вугільної продукції, виходячи зі специфіки їх 
обслуговування і дотримання умов контрактних взаємовідносин.  

У результаті дослідження виявлено, що 63,6% вчених під уп-
равлінням збутовою діяльністю розуміють організацію збуту гото-
вої продукції споживачам; 31,8% – формування політики просу-
вання та стимулювання збуту; 13,6% – організацію зовнішньоеко-
номічної та митної діяльності; 4,5% – організацію договірної роботи 
зі споживачами щодо поставки, формування каналів розподілу, 
портфеля договірних зобов’язань.  

На основі узагальнення різних підходів вітчизняних і зару- 
біжних науковців систематизовано напрями вдосконалення управ-
ління збутовою діяльністю за 5 класифікаційними ознаками 
(рис. 5).  

Пропонується уточнити функціональні механізми щодо уп-
равління збутовою діяльністю вугледобувних підприємств:  

формування бази потенційних споживачів і портфеля замов-
лень;  

прогнозування обсягів відвантаження вугілля різним катего-
ріям споживачів; 

розробка методики вибору раціональних каналів збуту; 
організація дистрибуції (системи планування розподілу про-

дукції), контрактної роботи на поставку вугілля різним категоріям 
споживачів;  

організація митних процедур при відвантаженні вугільної 
продукції на експорт та оформлення відповідної документації  
(транспортних накладних, митних декларацій тощо).  

З урахуванням можливості виникнення аварійних випадків на 
вугледобувних підприємствах, нестабільності політичної та еконо-
мічної ситуації, розвитку банківської системи, а також впливу кри-
зових явищ на процеси міжнародної виробничо-збутової діяльності 
доцільно включити до завдань нівелювання ризиків щодо організа-
ції збутової діяльності. 

Розроблено науково-методичні засади, згідно з якими об- 
ґрунтовано необхідність удосконалення організації збутової діяль-
ності вугледобувних підприємств. Доведено, що організація збуто-
вої діяльності вугледобувного підприємства має здійснюватися че-
рез реалізацію комплексу таких заходів:  

аналіз кон’юнктури ринків вугілля;  
SWOT-аналіз конкурентів і споживачів;  
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Рис. 5. Систематизація наукових підходів до вдосконалення  
управління збутовою діяльністю підприємств (складено автором) 

формування бази потенційних споживачів і портфеля замов-
лень; 

прогнозування обсягів відвантаження вугілля різним катего-
ріям споживачів;  

розробка планів збуту вугільної продукції та стратегічних 
програм маркетингової діяльності;  

оформлення заявок на поставку вугілля та визначення умов 
оплати;  

Удосконалення законодавства  
про реалізацію вугільної продукції 

розробка й ухвалення спеціального закону,  
у якому доцільно уточнити основні поняття 
щодо регулювання відносин, пов’язаних  
із реалізацією вугільної продукції [35, с. 39] 

Удосконалення системи договірної 
роботи зі споживачами 

 уточнення та доповнення змісту договору
поставки вугільної продукції [34, с. 79];  
 удосконалення структури договору купівлі-
продажу [4, с. 242] 

Розробка системи  
обслуговування споживачів 

 розробка класифікації споживачів на основі 
аналізу процедур роботи з клієнтами [36]; 
 формування бази даних про споживачів 
[37, с. 58]; 
 розробка стандартів обслуговування спожива-
чів [38, с. 117]; 
 формування системи логістичного обслугову-
вання споживачів [39, с. 21]; 
 оптимізація сервісних потоків з урахуванням
індивідуальних потреб споживачів [40, с. 87] 

Удосконалення організації системи 
збуту продукції споживачам 

 удосконалення контролю при плануванні про-
дажів [37, с. 59]; 
 формування оптимальної системи каналів 
збуту продукції [37, с. 59];  
 підвищення ефективності управління комер-
ційною діяльністю на основі прогнозування попиту 
споживачів [41, с. 165] 

Пропозиції щодо обґрунтування  
доцільності формування  

збутової мережі 

 формування збутово-посередницької мережі
[6, с. 147; 42];  
 створення раціональної структури каналів роз-
поділу продукції [3, с. 56; 5, с. 77; 21, с. 79; 43]; 
 розробка збутової політики підприємства, 
створення й упровадження ефективної маркетинго-
вої політики розподілу на підприємстві [21, с. 80] 
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укладання договорів про поставку вугільної продукції ве-
лико-, середньо- та дрібнооптовим споживачам;  

розробка методики вибору раціональних каналів збуту;  
організація митних процедур при відвантаженні вугільної 

продукції на експорт та оформлення відповідної документації з ви-
користанням інформаційних технологій;  

облік та аналіз витрат на збут;  
контроль сплати за відвантажене вугілля споживачами. 
Виявлено, що в сучасних умовах динамічного розвитку циф-

рової економіки актуалізується проблема розвитку електронної ко-
мерції як чинника підвищення ефективності організації збутової ді-
яльності підприємств. Це підтверджується результатами аналізу 
статистичних даних. За даними Державної служби статистики Ук-
раїни, кількість підприємств, що користуються автоматизованим 
обміном даних для відправлення або одержання товарно-транс- 
портних накладних, зросла за 2011-2015 рр. на 119,7%; одержання 
замовлень від клієнтів – на 70,4; відправлення або одержання ін- 
формації про продукцію – на 57,6%. При цьому частка підприємств 
у загальній їх кількості, де здійснюється автоматизований обмін да-
ними, збільшилася на 14,4% (з 24,4 до 38,5%); 11,3 (з 49,5 до 60,8)  
і 7,8% (з 57,2 до 65%) відповідно (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Кількість підприємств, що користуються автоматизованим 
обміном даними при організації збутової діяльності 1 

Мета обміну даними 
Рік Темп 

зміни, % 2011 2013 2014 2015
Одержання замовлень 
від споживачів 13005 14669 19703 22161 170,4 
Відправлення або одер-
жання інформації про 
продукцію 15038 16031 21139 23702 157,6 
Відправлення або одер-
жання товарно-транс- 
портних накладних 6398 8683 12337 14057 219,7 

1 Складено за даними джерела [44, с. 12]. 
 
За 2011-2015 рр. кількість підприємств, на яких здійснюється 

регулярний електронний обмін інформацією, за рівнем техніко-ма-
теріального забезпечення, виробничим планом або прогнозом по- 
питу клієнтів, збільшилася на 35,6%; розвитком доставки кінцевої 
продукції споживачам – на 40,6%. Питома вага цих підприємств у 
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загальній кількості підприємств, де використовується автоматизо-
ваний обмін даними, становила в 2015 р. 14,3 і 16,7% відповідно 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Кількість підприємств, на яких здійснюється регулярний 

електронний обмін інформацією за напрямами 1 

Напрям електронного обміну  
інформацією 

Рік Темп 
зміни, 

% 2011 2013 2014 2015 

Рівень техніко-матеріального забез-
печення, виробничих планів або про-
гнозу попиту клієнтів 3840 4020 3874 5206 135,6 
Розвиток доставки кінцевої продук-
ції споживачам 4331 4894 4525 6088 140,6 

1 Складено за даними джерела [44, с. 13]. 

На основі обстеження рівня усвідомлення переваг у викорис-
танні інформаційно-комунікаційних технологій при організації  
ринку збуту виявлено, що 10,7% респондентів відзначають про зна-
чні поліпшення (у 2011 р. – 7,7%) [44, с. 16]. 

Аналіз свідчить, що кількість підприємств, які використову-
вали мережу Інтернет для отримання інформації про товари та по- 
слуги, становила в 2016 р. 33298, або 85,8% загальної кількості під-
приємств, що мали доступ до мережі Інтернет. Кількість підпри-
ємств, на яких веб-сайт забезпечував можливості обслуговування 
споживачів, складала 7188 (46,1%), а формували замовлення това- 
рів і послуг у режимі онлайн – 4255, або 27,3% від загальної кілько-
сті підприємств, що мали веб-сайт, який функціонував у мережі Ін-
тернет.  

Соціальні медіа використовували для співпраці з діловими 
партнерами та іншими організаціями 6789 підприємств (20% зага-
льної кількості підприємств, які використовували соціальні медіа); 
для отримання відгуків клієнтів або надання відповідей на їх запи-
тання – 6089 підприємств (18%), а для залучення клієнтів у розвиток 
або інновацію товарів та послуг – 3963 підприємства (11,7% загаль-
ної кількості підприємств). У 2016 р. кількість підприємств, які ку-
пували програми для управління взаємовідносинами з клієнтами, 
складала 967, або 26,6% загальної кількості підприємств, що купу-
вали послуги хмарних обчислень [45, с. 11, 12, 14, 15].  

Електронну торгівлю через комп’ютерні мережі здійснювали, 
як правило, підприємства переробної промисловості, оптової та  
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роздрібної торгівлі, у сфері інформації та телекомунікації, транспо-
рту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 
будівництва. Як показав аналіз статистичних даних, кількість під- 
приємств, що отримували замовлення через комп’ютерні мережі на 
продаж товарів або послуг, становила в 2016 р. 2503, а здійснювали 
закупівлі через комп’ютерні мережі – 7147 (табл. 3).   

 
Таблиця 3 

Кількість підприємств, які здійснювали електронну торгівлю 
через комп’ютерні мережі 1 

Вид економічної діяльно-
сті 

Підприємства, що 
отримували замовлення 
через комп'ютерні мережі 

на продаж товарів  
або послуг 

Підприємства, що 
здійснювали заку- 
півлі товарів або по-
слуг через комп'ю- 

терні мережі 

кількість частка,  % кількість частка,  
% 

Переробна промисловість 696 27,8 1747 24,4
Будівництво 127 5,1 668 9,3
Оптова та роздрібна тор-
гівля 836 33,4 1762 24,7 
Транспорт, складське гос-
подарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 168 6,7 487 6,8 
Інформація та телекомуні-
кації 224 8,9 478 6,7 

1 Складено за даними джерела [45, с. 20]. 
 
До основних інформаційних технологій, які застосовуються 

для організації збутової діяльності підприємства, можна віднести 
такі:  

CRM (управління взаємовідносинами зі споживачами) – набір 
інформаційних систем і технологій, де реалізується клієнтоорієнто-
ваний підхід до управління підприємством; суть даної концепції по-
лягає у персоналізації взаємовідносин із клієнтами, досягненні при-
хильного ставлення клієнтів до підприємства та продукції, розу-
мінні продажу як постійного процесу із залученням кожного спів-
робітника підприємства; 

DDT (концепції «реагування на попит») – уможливлює дося-
гнення максимального скорочення часу реагування підприємства на 
зміну попиту шляхом швидкого поповнення запасів у тих точках 
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ринку, де прогнозується зростання такого попиту, поліпшення ко-
ординації та взаємовідносин виробників, посередників і роздрібних 
торговців як ланок інтегрованого логістичного ланцюга; 

DRP (системи планування дистрибуції продукції та ресурсів 
у розподілі) – забезпечуються стійкі зв'язки постачання, виробни- 
цтва та збуту; у системі обробляються заявки на транспортне обслу-
говування, складаються та коригуються в реальному масштабі часу 
графіки перевезень. 

На основі узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду 
використання інформаційно-комунікаційних технологій визначено 
напрями вдосконалення організації збутової діяльності вугледобув-
них підприємств, які систематизовано за 3 групами (рис. 6). 

Висновки. На основі аналізу й узагальнення підходів різних 
наукових шкіл термін «збут» систематизовано за 7 класифікацій-
ними ознаками: маркетингова комунікація; вид комерційної діяль-
ності підприємства; дистрибуція; процес організації оптової тор- 
гівлі; продаж товарів; організація ринкових зв’язків між учасни-
ками ринку; процес безпосереднього спілкування продавця та по- 
купця. 

Наукові підходи до визначення поняття «збутова діяльність 
підприємства» класифіковано за 6 групами: процес організації тор-
гової діяльності; дистрибуція; процес маркетингової діяльності; си-
стема організації продажу товару, його доставка споживачу та піс-
ляпродажне обслуговування; вид організаційно-економічної діяль-
ності, спрямованої на підвищення ефективності реалізації продук-
ції; система формування попиту, стимулювання збуту та організації 
товарного обміну. 

Уточнено суть поняття «збутова діяльність вугледобувного 
підприємства» з урахуванням специфіки його функціонування та 
виявлених змін і тенденцій розвитку інституціонального середо-
вища. Визначено, що основними складовими поняття «збутова дія-
льність вугледобувного підприємства» є укладання контрактів  
із різними категоріями споживачів вугільної продукції, виходячи зі 
специфіки їх обслуговування, та дотримання умов контрактних вза-
ємовідносин. 

Виявлено, що в сучасних умовах господарювання вугільні 
підприємства мають переходити на нові технології, що здатні забез-
печити рівень сервісу, який відповідає високому запиту та потребам 
споживачів і одночасно максимальному зниженню можливих ви-
трат.  
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Рис. 6. Напрями вдосконалення організації збутової діяльності  
вугледобувних підприємств із застосуванням цифрових технологій 

(запропоновано автором) 
 
Ключовим завданням вугледобувних підприємств є розвиток 

електронної комерції як інструменту реалізації вугільної продукції 
із застосуванням цифрових технологій. За експертними оцінками, 
це сприятиме зростанню рівня прибутковості від реалізації продук-
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 упровадження системи електронної комерції (B2B – «бізнес-до-біз-
несу») – програмні комплекси для здійснення комерційної діяльності 
між підприємствами в мережі Інтернет (наприклад, створення корпора-
тивного сайту підприємств, інформаційного сайту); за цією системою 
здійснюється близько 80% електронної комерції;  
 застосування системи електронної комерції (B2C – «бізнес-до-спожи-
вача») – програмні комплекси для здійснення електронної торгівлі; 
 упровадження концепції CRM (управління відносинами з клієнтами) 
– інформаційні технології, що надають функціональні можливості для 
автоматизації повного циклу відносин із клієнтами та забезпечують не-
обхідні засоби для управління сферами маркетингу, продажу, сервісу 
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 упровадження сучасних інформаційних технологій з метою вдоскона-
лення організації дистрибуції – DRP, DRPII; 
 розробка методики вибору ефективних каналів збуту на основі спеціа-
льного програмного забезпечення для здійснення розрахунків із використан-
ням методу аналізу ієрархій (метод Т. Сааті), експертного та аналітично-
оціночного методів 

 оптимізація транспортного потоку при впровадженні систем управ-
ління вантажопотоками: Gonrand (збір інформації про наявність ванта-
жів), Videotrans (інформаційне обслуговування підприємств транспо-
рту), СТС (інформація про наявність вантажів, вид транспортних засо-
бів, маршрути раціонального руху), GIS, GPS (визначення місцезнахо-
дження транспортних засобів); 
 розробка пропозиції щодо оптимізації завантаження транспортних 
засобів; 
 упровадження програмного забезпечення та використання інтернет-
технологій для автоматизації транспортних процесів; 
 застосування автоматизованої обробки документів для оформлення 
процесу транспортування вантажів
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ції на 15-20% у результаті скорочення трансакційних витрат; підви-
щенню якості документообігу; зменшенню адміністративних ви-
трат на збут, маркетинг і підтримку клієнтів на 10-15%. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РЕФЛЕКСИВНЫХ  

СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ СТАДНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКАХ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 

 
Стадность присуща человеку как биологическому существу, 

и ее проявления встречаются во всех сферах жизни, в том числе в 
экономике. Проявления стадного поведения потребителей можно 
наблюдать на примере массового изъятия вкладов из банков при 
возникновении биржевых пузырей на финансовых рынках, стихий-
ных покупок под влиянием рекламных стимулов в магазинах –  
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«Черная пятница» и т.п. Под стадным поведением потребителей на 
рынках сбыта продукции будем понимать такое поведение, при ко-
тором результат принятия решения о покупке товаров формируется 
на основе иррациональных суждений и ориентирован на подража-
ние поведению авторитетов или преобладающему большинству 
остальных потребителей. 

В целом поведение потребителя является важнейшим факто-
ром, влияющим на весь рыночный механизм. Выполняя совокуп-
ность действий, направленных на обеспечение достижения опреде-
ленных собственных целей, производитель осуществляет управле-
ние поведением потребителя. Без возможности управления стад-
ным поведением потребителя производитель не сможет, например, 
прогнозировать спрос на рынке, оптимизировать продажи продук-
тов компании, работать над повышением удовлетворенности потре-
бителей и т.д., значит, актуальным остается построение модели ме-
ханизма управления стадным поведением потребителя на рынке 
сбыта продукции.  

Управление поведением потребителя как индивидуума также 
предполагает знание и использование психологических механизмов 
формирования тех или иных потребительских решений. Влияние 
реальной ситуации на мышление и поведение участников и воздей-
ствие их мышления и поведения на развитие ситуации, участниками 
которой они являются, в литературе именуется как рефлексивный 
процесс [1]. В работе [2] обоснована целесообразность применения 
рефлексивного подхода к управлению стадным поведением потре-
бителей на рынках сбыта продукции. 

Актуальность исследований в области поведения потребите-
лей было подчеркнуто научным сообществом вручением Нобелев-
ской премии в 2017 году специалисту по поведенческой экономике 
Ричарду Талеру. Среди современных исследователей вопросы 
управления стадным поведением потребителей также рассматри-
вает в своих работах М. Вороновицкий [3-5]. Однако на сегодняш-
ний день многие вопросы, связанные с методами и моделями управ-
ления стадным поведением для его практического регулирования и 
прогнозирования спроса на продукцию, остаются недостаточно 
изученными.  

Целью статьи является выявление ключевых составляющих 
рефлексивного управления стадным поведением потребителя на 
рынках сбыта продукции для построения функций рефлексивного 
выбора. 
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Методологической основой данного исследования являются 
работы отечественных и зарубежных ученых в области поведения 
потребителей. Методами исследования выбраны анализ, синтез, де-
дукция и формализация. 

Выделим этапы, которые покупатель преодолевает в процессе 
принятия решений о покупке товара: 

1. Возникновение потребности/желания. 
2. Сбор информации. 
3. Сопоставление информации с критериями выбора. 
4. Принятие решения. 
5. Реализация решения. 
Обычно потребитель последовательно преодолевает все пять 

этапов процесса, однако при совершении повторяющихся покупок 
он может пропускать этапы сбора информации и ее сопоставления 
с критериями выбора. 

Для того чтобы математически представить поведение потре-
бителя в процессе принятия решения, обратимся к алгебре рефлек-
сивных моделей В. Лефевра [6; 7], которую используют для описа-
ния поведения агентов рефлексивных взаимодействий, процесса 
принятия решений и процессов рефлексивного управления. Вероят-
ность того, что потребитель в процессе принятия решения о по-
купке совершит выбор в пользу стадного поведения, можно выра-
зить с помощью рефлексивной модели биполярного выбора В. Ле-
февра [8]: 

 = , , ,   (1)
где , , ∈ [0;1] – вероятности воздействия определенных фак-
торов на потребителя в процессе принятия решения о покупке.  

Установим факторы, которые в процессе принятия решения о 
покупке должны сработать, чтобы потребитель проявил стадное по-
ведение. Для этого проанализируем особенности проявления стад-
ного поведения у человека как биологического существа и потреби-
теля как агента экономической системы. 

Один из первых теоретиков психологии масс Г. Лебон [9] по-
лагал, что как только живые существа собраны воедино в опреде-
ленном числе, все равно будь то стадо животных или человеческая 
толпа, они инстинктивно ставят себя под авторитет «вожака». В 
толпе происходит снижение уровня интеллекта, падает ответствен-
ность, самостоятельность, критичность, исчезает личность как та-
ковая. 
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С. Бикхчандани [10] также обозначил процесс имитирования 
поведения окружающих, как и процесс информационного каскада в 
случае, если индивид ориентируется на большую группу людей, как 
стадное поведение. 

Автор концепции стадности В. Троттер [11] считал, что стад-
ный инстинкт присущ человеку так же, как и другим видам живот-
ных. Биологически стадность есть аналогия и продолжение много-
клеточности, выражение склонности всех однородных живых су-
ществ к соединению во все более крупные единства. Отдельный ин-
дивид чувствует себя незавершенным, если он один. Стадный ин-
стинкт по Троттеру – нечто первичное и неразложимое. 

З. Фрейд [12] считал проявлением стадности идентификацию 
человека с другими индивидуумами и стремление к социальному 
равенству перед общим авторитетом. Стадный инстинкт, по его 
мнению, – это перерожденная форма враждебной установки к окру-
жающим – зависти. Противоположным стадному инстинкту явля-
ется отчуждение, которое З. Фрейд называл открытым проявлением 
враждебности к социальной культуре. 

Социальный психолог Л. Фестингер, автор теории когнитив-
ного диссонанса, говорил о том, что человек, в голове которого од-
новременно живут две противоречащие друг другу идеи (одна соб-
ственная, а другая – та, которую он наблюдает по поведению дру-
гих), испытывает дискомфортное чувство или даже стресс [13]. Чем 
сильнее разница во взглядах между индивидом и обществом, тем 
резче диссонанс. Человек стремится понизить уровень стресса и 
прийти к одной идее либо путем модификации своих первоначаль-
ных убеждений, либо отвергнув то, что им противоречит. При этом, 
поступая вразрез своим личным убеждениям и следуя за толпой, че-
ловек старается убедить себя в правильности решения и оправдать 
свой поступок. 

Психолог А. Афанасьев в своей фундаментальной работе о 
типологии личности [14] отмечал, что наиболее подвержены влия-
нию толпы лица с определенным низким положением воли, к кото-
рым относятся 6 из 24 возможных психотипов. Согласно А. Афан-
сьеву такие типы личности также являются интровертами по типо-
логии К. Юнга. 

Новое исследование, проведенное деканом факультета психо-
логии НИУ ВШЭ В. Ключаревым и его коллегами из Швейцарии 
[15], дало ответ на то, какие процессы в мозге отвечают за отказ от 
самостоятельного решения в пользу «стадного поведения». Ученые 
сделали вывод, что чем менее эмоционально человек воспринимает 
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имеющиеся у него собственные данные, тем выше вероятность 
того, что он будет руководствоваться мнением других. 

Вопрос проявления стадного поведения в экономике впервые 
поднимает Т. Веблен [16] на примере имитирования членами пове-
дения других членов более высокого статуса. Им было введено по-
нятие «эффекта фургона с оркестром» (Bandwagon effect). Фургон с 
играющими музыкантами и сопровождаемый толпой был аналогом 
для описания эффекта увеличения спроса на товар, предпочтение 
которого потребителями растет с ростом цены. Желание купить то-
вар объяснялось не максимизацией полезности от качественных ха-
рактеристик товаров и цены, а желанием индивида соответствовать 
предпочтениям и, следовательно, потреблению других людей. То 
есть как только продукт становится популярным, всё больше людей 
стремятся попасть в тренд и тоже купить его. 

А. Банержи [17] считал, что человек, неуверенный в достовер-
ности имеющейся у него информации, начинает наблюдать за пове-
дением других лиц. Информация, полученная в результате такого 
наблюдения, будет иметь такую же ценность, как и полученная на 
собственном опыте. 

Следовательно, стадный инстинкт сильнее всего проявляется 
в случаях слабой развитости сознания и в частности моделей пред-
сказания. Чем меньше мы можем предсказать о данной ситуации, 
чем меньше можем смоделировать возможных исходов и оценить 
их, тем сильнее мы подвержены стадному инстинкту. 

С. Турлакова [18] установила, что стадное поведение на пред-
приятии проявляется в тех процессах, в которых имеет место при-
нятие агентами решений, которые предполагают анализ ситуации, 
определение критериев выбора, разработку и выбор из нескольких 
альтернатив решения. Стадное поведение на предприятиях наибо-
лее часто проявляется в управленческих процессах, то есть в тех ви-
дах производственных процессов, которые предназначены для ко-
ординирования всей работы предприятия, регулирования совмести-
мости прочих процессов, определения их целесообразности и эко-
номической эффективности. Примерами проявления стадного пове-
дения на предприятии может быть решение о выборе поставщиков 
продукции в процессе организации закупки сырья и материалов, 
процесс выбора потребителями на рынке продукции предприятия 
или его конкурента, принятие управленческих решений на совеща-
ниях различных уровней управления предприятия, сопротивление 
персоналом предприятий организационным изменениям и др. 
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Согласно Д. Шарфстейну и Д. Стейну [18] управляющие при-
нимают инвестиционные решения с оглядкой на решения менедже-
ров, которые считаются высококвалифицированными. Попытка 
принять самостоятельное решение, отличающееся от мнения авто-
ритетов, может быть воспринята как проявление низкой квалифи-
кации. К тому же если будет допущена ошибка при принятии ори-
гинального решения, то это будет выявлено быстрее и заметнее от-
разится на профессиональной репутации управляющего. Это дока-
зывает то, что авторитетами в процессе стадного поведения явля-
ются те, с кем человек хочет себя ассоциировать. Следовательно, 
очень важную роль играет оценка того, насколько сильно влияет на 
человека в момент принятия решения «эффект зеркала». 

Повышение уровня отождествления потребителя с массой ча-
сто происходит в результате рекламного воздействия на «иррацио-
нальные эффекты» потребительского поведения, такие как эффект 
присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена. Ре-
клама определяет маркеры успешности в обществе и диктует моду.  

На основании работы Д. Шарфстейна и Д. Стейна [18] также 
можно сделать вывод, что уровень отождествления с массой наибо-
лее высок в тех группах людей, где существует высокая вероятность 
рисков в принятии решений. Также попытки самореализации за 
счет приобщения к массе часто встречаются на ранних этапах раз-
вития личности (подростковый период). 

Поведение, которое проявляется на примере банковской па-
ники – массовом изъятии вкладов из банков, которое часто назы-
вают «нападением на банк» (run of bank); на финансовых рынках – 
при возникновении биржевых пузырей (bubbles) [3] также объясня-
ется тем, что в случае быстрых решений мы больше подвержены 
выбору по принципу копирования/подражания – стадному поведе-
нию. Сознание функционирует значительно медленнее подсозна-
ния. В тех случаях, когда мы вынуждены принимать быстрые реше-
ния, мы склонны использовать именно подсознание, и механизм 
обучения копированием/подражанием как раз относится к его обла-
сти.  

Стимулирование стадного поведения потребителя на основе 
подобного механизма широко используется в рекламных акциях. 
Задавая сроки действия скидок, покупателя ставят в условия огра-
ниченного времени на принятие решения, что повышает вероят-
ность проявления стадного поведения. Чем ближе конец срока, вы-
деленного на принятие решения, тем сильнее человек испытывает 
стресс, в результате чего повышается уровень осознания риска при 



 

238 

принятии неверного решения. Подобное манипулирование также 
можно рассматривать на примере аукционов или купонов, действие 
которых возможно только в установленный период времени. 

Г. Беккер [20] рассматривал пример стадного поведения 
среди потребителей, когда подавляющее количество потребителей 
выбирает только один из двух одинаковых по качеству и ценам то-
варов. В симметрической ситуации из двух подобных и находя-
щихся рядом ресторанов часто наблюдается асимметрический вы-
бор: один ресторан пользуется значительно большей популярно-
стью у потребителей. Г. Беккер сформулировал несколько предпо-
ложений: 

потребитель получает больше удовольствия от товара, если 
видит, что большое количество людей разделяют его вкусы; 

предпочтение потребителя зависит не только от цен, но также 
и от суммарного предпочтения других потребителей (спроса); 

имеется некоторая цена, при которой спрос как функция цены 
имеет разрыв в некоторой точке на оси цен, и в этой точке спрос 
падает до нуля при любом малом увеличении цены. 

Таким образом, если имеется N потребителей какого-то то-
вара и i – номер конкретного потребителя (i = 1, 2, 3… N), то этот 
потребитель предъявляет при цене товара p спрос на этот товар рав-
ный di и di = fi (p, D), где D – полный спрос на этот товар (суммарный 
спрос всех потребителей). Тогда полный спрос определяется равен-
ством 

 = , . (2)

При этом существует некоторая цена pmax – такая, что спрос 
D(p) имеет разрыв в точке pmax при росте цены и падает до нуля – 
при любом положительно малом приросте p. 

М. Вороновицкий [4] исследовал модели поведения коллек-
тива потребителей, где изменение предпочтения потребителей про-
исходит в результате парных взаимодействий на основе разработок 
Г. Беккера. В результате было показано, что при равных ценах ре-
сторанов стационарному распределению соответствует ожидаемое 
количество потребителей, предпочитающих каждый ресторан, рав-
ное половине всех потребителей. В работе [5] выявлено, что в слу-
чае, когда участник знает о выборе только одного предшественника, 
эффект стадного поведения отсутствует, но если ему известен вы- 
бор всех его предшественников, то может возникнуть стадное пове-
дение. 
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Результат воздействия на поведение потребителей с помо-
щью повышения/снижения уровня информированности подробно 
описан в сигнальной теории Д. Акерлофа и М. Спенса [21]. Прове-
денное ими исследование на примере рынка сбыта подержанных ав-
томобилей доказало, что увеличение информации о качестве услуг 
служит сигналом для принятия потребительского решения. В каче-
стве дополнительной информации могут выступать: фирменные 
знаки, гарантии, рекомендации, поручительства, квалификация. Ос-
новной идеей сигнальной теории является то, что некоторые эконо-
мические действия экономических агентов на рынке могут интер-
претироваться как сигналы для принятия конкретного потребитель-
ского решения. Применение сигнальной теории на потребительских 
рынках может вызывать стадное поведение, которое проявляется в 
выборе потребителями именно того товара, о котором послан сиг-
нал. Таким образом, можно наблюдать информационное управле-
ние стадным поведением потребителей.  

Анализируя приведенные выше примеры проявления стад-
ного поведения в природе и экономике можно выделить следующие 
составляющие, определяющие вероятность подчинения стадному 
инстинкту для дальнейшего использования в построении модели 
управления стадным поведением потребителя на рынке сбыта про-
дукции: 

1. Оценка потребителем ценности реализации интенции. Чем
выше потребителем оценивается ценность принятия того или иного 
решения, тем выше вероятность его осуществления. При этом на ве-
роятность повышения оценки ценности реализации стадного пове-
дения будет влиять склонность потребителя к отождествлению себя 
с большинством и/или авторитетными агентами. Данная склон-
ность наиболее выражена при наличии высокой оценки риска при 
принятии «неправильного» решения, в том числе в условиях огра-
ниченного времени и/или индивидуальных особенностей психики 
(подростковый период развития, эмоциональное состояние, особен-
ности психотипа, наличие расстройств). 

2. Степень информированности потребителя. На вероятность
проявления стадного поведения, влияет:  

полнота и убедительность предоставленной информации – 
чем меньше потребитель уверен в достоверности имеющейся у него 
информации и чем меньше может предсказать возможные ситу- 
ации, смоделировать возможные исходы и оценить их, тем выше ве-
роятность проявления стадного поведения;  
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собственная компетентность потребителя – для построения 
моделей предсказания потребитель может руководствоваться ин-
формацией, полученной от продавца или опираться на собственный 
багаж знаний, будучи компетентным в той или иной области.  

3. Факторы «стадного инстинкта». Количество известных ре-
шений принятых другими потребителями и/или авторитетным ли-
дером мнений влияют на то, что потребитель поддастся «стадному 
инстинкту» и примет аналогичное решение, даже если оно будет 
противоречить его рациональной выгоде. 

Итак, вероятность проявления стадного поведения потреби-
теля на рынке сбыта продукции зависит от таких факторов, как: цен-
ность для потребителя реализации интенции; степень информиро-
ванности потребителя относительно предмета принятия решения; 
количество известных решений, принятых другими потребителями 
и/или авторитетным лидером мнений. 

Выводы. Выявленные ключевые рефлексивные составляю-
щие процесса принятия решений потребителями при проявлении 
стадного поведения на рынках сбыта продукции позволят предста-
вить результат принятия решения потребителем в математическом 
виде как функцию, зависимую от конкретных переменных. Следо-
вательно, для достижения целей производителя путем осуществле-
ния рефлексивного управления стадным поведением потребителя 
возникает необходимость использования выявленных ключевых ре-
флексивных составляющих в процессе построения функций ре-
флексивного выбора и прогнозирования результатов рефлексив-
ного управления стадным поведением потребителей на рынках 
сбыта продукции.  

Перспективным направлением исследования является пред-
ставление выявленных ключевых рефлексивных составляющих 
процесса принятия решений потребителями при проявлении стад-
ного поведения на рынках сбыта в виде конкретных переменных и 
построение функций рефлексивного выбора и прогнозирования ре-
зультатов принятия решений потребителями, в том числе после ре-
флексивного управления стадным поведением потребителей на 
рынках сбыта продукции. 
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АНОТАЦІЇ 

Березюк К.М. Еволюція концепції корпоративної соціальної відпо-
відальності в контексті зміни пріоритетів ведення бізнесу. – С. 166. 

У статті розглянуто історичні етапи розвитку концепції корпорати-
вної соціальної відповідальності (КСВ). Проаналізовано особливості мо-
дифікації піраміди Керолла в процесі зміни соціально-економічних умов 
господарювання. Визначено сучасні тенденції в теорії та практиці корпо-
ративної соціальної відповідальності.  

Ключові слова: КСВ, еволюція, концепція, піраміда Керолла,  гло-
кальна відповідальність, політична відповідальність, спільні цінності. 

Грахов В.П., Мохначов С.А., Тарануха Н.Л., Пушкарьов В.О. 
Девелопмент як основний фактор розвитку ринку житлової нерухомо-
сті. – С. 65. 

У статті наведено результати дослідження девелопменту на основі 
відкритих джерел інформації. Визначено, що девелопмент виступає еконо-
мічною основою розвитку вітчизняного ринку житлової нерухомості,  
формує конкурентне середовище на ринку житлової нерухомості та забез-
печує ефективне управління її об'єктами в регіоні. Ефективний девелоп-
мент є економічною основою розвитку вітчизняного ринку житла. Обґру-
нтовано, що житлова політика регіону передбачає цілеспрямовану діяль-
ність органів влади щодо формування та реалізації соціально-економіч-
ного потенціалу ринку нерухомості. Регіональна житлова політика при- 
пускає реалізацію системи заходів органів влади щодо управління житло-
вою сферою і регулювання соціально-економічних відносин суб'єктів  
ринку житла. Встановлено, що від житлової політики залежать стан і пер-
спектива розвитку ринку нерухомості. Виявлено особливості формування 
цілей і завдань ефективного девелопменту на вітчизняному ринку житло-
вої нерухомості, а також формування і реалізації регіональної житлової по-
літики. 

Ключові слова: економіка, інвестори, девелопмент, житлова полі-
тика, девелопер. 

Грішнова О.А. Освіта в сучасному світі: зміна концепції відповід-
но до вимог новітнього ринку праці. – С. 52. 

Узагальнено роль освіти в сучасному світі як найважливішого чин-
ника інтеграції людського розвитку, економічної стійкості та соціального 
прогресу в умовах нової економіки. Визначено загальносвітові тенденції 
розвитку новітнього ринку праці, що спричиняють суттєві зміни в процесі 
залучення і реалізації людського капіталу та потребують зміни концепції 
професійної освіти. Систематизовано основні вимоги до сучасної профе-
сійної освіти в Україні. Встановлено стратегічні напрями розвитку освіти 
відповідно до вимог новітнього ринку праці.  
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Ключові слова: концепція освіти, професійна освіта, нова економіка, 
новітній ринок праці, людський капітал, соціально-економічний розвиток. 

 

Держевецька М.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення як 
складова інтелектуального капіталу підприємства. – C. 150. 

У зв'язку зі стрімким розвитком технічного прогресу і розширенням 
комп'ютерних та інформаційних відділів підприємств одним з основних 
інструментів ефективного управління інтелектуальним капіталом підпри-
ємства стає його нова структурна одиниця – інформаційно-аналітичне за-
безпечення підприємства. 

Головною метою формування і розвитку інформаційного середо-
вища підприємства є забезпечення інформаційної підтримки персоналу та 
керівництва для досягнення конкурентної переваги й ефективної діяльно-
сті підприємства з урахуванням факторів зовнішнього середовища. 

Розглянуто поняття інформаційно-аналітичного забезпечення. Ви-
значено основну мету інформаційно-аналітичної діяльності підприємства. 
Викладено основні вимоги до інформації. Запропоновано два етапи алго-
ритму інформаційно-аналітичної діяльності підприємства. 

Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення є актуальним  
і необхідним інструментом, що не тільки сприяє автоматизації процесів 
накопичення, зберігання, оперативного опрацювання, ефективного конт-
ролю й аналізу інформації про об'єкти інтелектуальної власності компанії, 
але і служить підтримкою при створенні об'єкта інтелектуальної власності. 

Ключові слова: інформація, інтелектуальний капітал, інформаційно-
аналітичне забезпечення, управління, діяльність. 

 

Єфременко В.В., Точонов І.В. Економічні аспекти матеріально-
технічного забезпечення будівельного підприємства. – С. 75. 

Визначено потреби в матеріально-технічних ресурсах, плануванні й 
контролі поставок матеріально-технічних запасів будівельного підприєм-
ства. Наведено способи забезпечення підприємницької діяльності матері-
ально-технічними ресурсами в будівництві. Обґрунтовано економічну 
ефективність забезпечення будівельного підприємства матеріально-тех- 
нічними ресурсами, запасами та поставками. Розглянуто норми потреби в 
матеріальних ресурсах на будівельному підприємстві, а також види планів 
та графіків поставок. Визначено алгоритм вибору постачальника матеріа-
льних ресурсів будівельним підприємством. 

Ключові слова: матеріально-технічні ресурси, закупівлі, постачаль-
ники, будівельно-монтажні роботи, будівництво. 

 

Жуков С.А. Синергетичний ефект об'єднання збалансованої сис-
теми показників і бюджетування в єдиний інструмент управління стра-
тегією підприємства. – С. 84. 

У статті обґрунтовано необхідність використання стратегічного  
бюджетування як ключового чинника ефективного управління промисло-



245 

вим підприємством. Здійснено інтеграцію показників збалансованої сис-
теми та процесу бюджетування на підприємстві, що не тільки уможливлює 
оперативне управління стратегією на всіх рівнях її реалізації, але і попе- 
реджає можливі відхилення від намічених стратегічних цілей. Це допома- 
гає керівництву підприємства вчасно реагувати на зміни та приймати пра-
вильні управлінські рішення.  

Ключові слова: стратегія, збалансована система показників, про- 
мислове підприємство, стратегічний бюджет, стратегічне бюджетування, 
ключові показники ефективності, синергетичний ефект, фінансовий стан 
підприємства. 

Івченкова О.Ю., Літвиненко Ю.Д. Математичні моделі оптимі-
зації фінансування інвестиційної діяльності підприємств. – С. 92. 

У статті досліджено основні підходи до оптимізації структури дже-
рел фінансування інвестиційної діяльності підприємств. Обґрунтовано 
критерії, принципи і модель інвестиційно-фінансового вибору, що дозво-
ляють вирішити завдання формування оптимальної структури джерел фі-
нансування інвестиційної діяльності компанії виходячи з максимізації її 
інвестиційної вартості, моделюється процес вибору оптимального (макси-
мальний чистий дисконтований дохід) інвестиційного проекту з кількох 
взаємовиключних. 

Ключові слова: інвестиційний проект, критерій, ефективність, мате-
матична модель, лінійне програмування, інвестиційна діяльність, джерела 
фінансування інвестицій, інвестиційна вартість, принципи, модель інвес-
тиційно-фінансового вибору. 

Ковчуга Л.І. Інновації в системі життєвого циклу підприємства. – 
С. 176. 

Обґрунтовано тісний взаємозв’язок розвитку підприємства за ета-
пами його життєвого циклу (народження, становлення (вихід на ринок), 
зростання, зрілість, занепад та відродження) з інноваційними процесами. 
Здійснено аналіз внутрішнього та зовнішнього інноваційного середовища 
підприємства, конкретизовано параметри доцільності та спроможності 
інноваційної діяльності підприємства, його інноваційного потенціалу. Ви-
значено проблеми інноваційної діяльності вітчизняних підприємств й 
умови підвищення їх інноваційної активності. 

Ключові слова: підприємство, життєвий цикл підприємства, іннова-
ції, інноваційне середовище підприємства, інноваційний потенціал. 

Куриляк М. Ю. Європейський Союз у системі факторів регіоналі-
зації. – С. 186. 

У статті досліджується концепція Європи регіонів у контексті єдно-
сті історичних традицій, етнічних особливостей, соціально-економічного 
розвитку, екстериторіальності. Для майбутньої політики євроінтеграції  
важливим є біоенергетичний підхід, особливо виділення Центральної ви-
сочини і Європейської рівнини. Біорегіоналізм відповідає ідеї децентралі- 
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зації та має бути складовою регіональної політики. В історичному кон-
тексті для сучасних процесів регіоналізації велике значення для подолання 
суперечностей має адміністративно-територіальний розподіл, що сформу-
вався на територіях Римської імперії та Візантії, а також християнські ві-
рування. Як прояви регіоналізації у глобальному просторі розглядаються 
торговельно-економічні союзи, асоціації вільної торгівлі, спільні ринки, 
валютні союзи. Дослідження проблематики інтеграційних союзів і об’єд-
нань свідчить, що вони є продуктом поєднання інтересів держав, які, як 
правило, є сусідами і служать вищим цілям економічного і політичного 
порядку, щоб кожен з учасників отримав додаткові вигоди для себе, особ-
ливо від вільного пересування товарів, послуг, робочої сили і капіталу. Єв-
ропейська інтеграційна модель допускає об’єднання різних країн за рівнем 
соціально-економічного розвитку на основі дотримання спільних ціннос-
тей, проте не має надійного механізму попередження гуманітарних, еко-
номічних і політичних криз. Обґрунтовано, що ЄС на нинішньому етапі 
розвитку потребує прийняття спільної конституції задля свого розвитку як 
нового політичного утворення. 

Ключові слова: адміністративно-територіальний розподіл, біорегіо-
налізм, географічне районування, євроінтеграція, Європа регіонів, Євро-
пейський Союз, євроскептицизм, інтеграційна угода, інтеграційний союз, 
конституція ЄС, регіон, релігійний фактор. 

 

Латишева О.В. Аналіз впливу екологічного чинника на рівень стій-
кості розвитку основних галузей національної економіки України. – С. 204. 

Розглянуто застосування кластерного аналізу для виявлення визна-
чальних показників сталого розвитку галузей (видів економічної діяльно-
сті), взаємозв'язку між екологічним аспектом та перспективністю їх роз- 
витку. Запропоновано здійснювати оцінку сталого розвитку на основі гру-
пування галузей з майже однаковими закономірностями. Результати кла-
сифікації видів економічної діяльності з використанням методів кластер-
ного аналізу дозволили отримати більш детальну інформацію про спорід-
неність видів економічної діяльності у межах кластера та відмінності між 
окремими кластерами за станом стійкості розвитку. 

Ключові слова: кластерний аналіз, сталий розвиток, види економіч-
ної діяльності, показники сталого розвитку. 

 

Ляшенко В.І., Прокопенко Р.В., Якубовський М.М. Обґрунту-
вання напрямів розвитку промислових регіонів України з метою структу-
рно-технологічної  модернізації. – С. 3. 

Розглянуто перспективи основних галузей промисловості на світо-
вих ринках з урахуванням світової кон’юнктури та місця української про-
мисловості у світовому розподілі праці. Встановлено, що розвиток проми-
слових регіонів України з метою структурно-технологічної  модернізації 
має здійснюватися поетапно, від менш технологічних галузей до більш  
технологічних. Розвиток низькотехнологічних галузей на першому етапі 
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має запустити розвиток пов’язаних із ними більш технологічних, забезпе-
чити нагромадження фінансового та людського капіталу, формування ре-
путації України як країни, яка має великий потенціал для західних інвес-
торів. 

Ключові слова: структурно-технологічна модернізація, розвиток 
промислових регіонів, модернізація промисловості, перспективи промис-
ловості України. 

Макогон Ю.В. Інновації на  промислових підприємствах у сфері 
енергетики. – С. 27. 

Статтю присвячено дослідженню перспектив розвитку джерел  
енергії для підприємств старопромислових регіонів України. Проаналізо-
вано енергетичну базу на підприємствах, виявлено проблеми нестачі вико-
пних ресурсів. Визначено напрями розвитку альтернативних та відновлю-
ваних джерел енергії в сучасних  підприємств. Для вирішення проблем 
енергозабезпечення та енергозбереження в Україні виділено чотири на-
прями: підвищення потенційних можливостей розвідки, видобутку і пере-
робки нафти і газу, включаючи «сланцевий»; диверсифікація імпорту ене-
ргоносіїв; максимальне використання вторинних енергоресурсів; підви-
щення ефективності використання альтернативних джерел енергії шляхом 
запровадження інновацій. Основними напрямами інноваційної політики 
на підприємствах старопромислових регіонів є економічне стимулювання 
ресурсо- та енергозбереження, впровадження екологічно чистих і приро-
довідновлюваних техніки і технології на підприємствах, розширення за-
стосування технологій, у яких використовуються відновлювані ресурси. 

Ключові слова: напрями інноваційної політики на підприємствах 
старопромислових регіонів, енергоефективність, енергозберігаючі техно-
логії. 

Островецький В.І. Бюджетно-податкова політика України в умо-
вах децентралізації: доходи місцевих бюджетів. – С. 108. 

У статті проаналізовано основні тенденції процесу децентралізації 
державного управління, а також світовий досвід і вітчизняна практика  
формування доходів бюджетів різного рівня. З урахуванням потреби у зба-
лансуванні інтересів держави, органів місцевого самоврядування та плат-
ників податків обґрунтовано рекомендації та пропозиції щодо вдоскона-
лення механізму формування доходів бюджетів органів місцевого само-
врядування, у тому числі за рахунок удосконалення податкової амортиза-
ції, оподаткування доходів фізичних осіб та споживання підакцизних то-
варів. 

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, децентралізація, 
доходи місцевих бюджетів, податки, регіональний розвиток. 

Подлужна Н.О. Досягнення економічного прогресу в Україні та її 
регіонах на основі диверсифікації форм економіки знань і прояву ефекту 
меліоризму. – C. 121. 
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У статті визначено місце економіки знань у різноманітті типів пост-
індустріальної економіки. Обґрунтовано такі форми економіки знань, як 
інноваційна, креативна, мережева, цифрова, зелена. Доведено, що їх диве-
рсифікація дозволяє забезпечити багатоаспектний розвиток країні, який 
проявляється економічною, інноваційною, людською, соціальною, стій-
кою, культурною векторністю. Визначено, що  досягнення соціально-еко-
номічного розвитку та людського прогресу можливе завдяки поступовому 
прогресивному переходу від однієї до іншої форми економіки знань за 
умови прояву ефекту меліоризму, що забезпечує процес їх диверсифікації. 
Обґрунтовано, що меліоризм економіки знань може відбуватися за раху-
нок інноваційного та креативного розвитку суспільних процесів у країні, 
регулювання всіх явищ та прийняття управлінських рішень з урахуванням 
екологічної безпеки, людського розвитку й економічної доцільності, роз-
повсюдження інформаційно-комунікаційних технологій  і мережевих вза-
ємозв’язків.  

Ключові слова: економіка знань, інноваційна економіка, зелена еко-
номіка, мережева економіка, цифрова економіка, креативна економіка, 
ефект меліоризму, знання, постіндустріальна економіка. 

 

Сиволап Л.А. Особливості стратегічного управління промисло-
вими підприємствами. – С. 156. 

Функціонування будь-якого підприємства відбувається під впливом 
зовнішнього та внутрішнього середовища на кінцевий результат діяльно-
сті підприємства. Для більш успішного пристосування до сучасного стану 
зовнішнього середовища керівництву підприємства необхідно звернути 
увагу на формування стратегії підприємства. Сучасні кризові явища в еко-
номіці та нестабільна політична ситуація довели, що більшість вітчизня-
них промислових підприємств не готові до таких негативних явищ. Вияв-
лено потребу в розгляді особливостей стратегічного виробництва для  
формування ефективної стратегії управління підприємством в умовах сьо-
годення.  

Наведено різні підходи до визначення сутності стратегічного управ-
ління. Охарактеризовано концепцію стратегічного управління. Визначено 
концептуальні підходи до управління результатами діяльності промисло-
вого підприємства. Розкрито етапи формування стратегії збалансованого 
розвитку промислового підприємства. Досліджено сучасний стан промис-
лових підприємств України за допомогою SWOT-аналізу.  

Наведено авторське визначення сутності стратегічного управління. 
Запропоновано вдосконалити етапи формування стратегії збалансованого 
розвитку промислового підприємства за допомогою введення додаткового 
етапу моніторингу ефективності стратегії збалансованого розвитку та її 
поліпшення. Запропоновано заходи щодо поліпшення стратегії управління 
на промислових підприємствах. 

Ключові слова: підприємство, стратегія, управління, концепція, про-
мислові підприємства, SWOT-аналіз. 
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Трушкіна Н.В. Науково-методичні засади організації збутової ді-
яльності вугледобувного підприємства. – С. 213. 

У статті досліджено особливості функціонування вугледобувних 
підприємств з точки зору організації збутової діяльності. Уточнено суть  
і зміст поняття «збутова діяльність вугледобувного підприємства» з ура-
хуванням специфіки його функціонування та виявлених змін і тенденцій 
розвитку інституціонального середовища.  

Обґрунтовано, що електронна комерція має стати чинником підви-
щення ефективності організації збутової діяльності вугільних підпри-
ємств. Для стимулювання подальшого розвитку електронної комерції в 
Україні доцільно розширювати способи здійснення оплати; використову-
вати «електронні» гроші; впроваджувати інноваційні фінансові інструме-
нти збутової діяльності (наприклад, онлайн-кредитування); застосовувати 
принципи smart-логістики. Визначено напрями вдосконалення організації 
збутової діяльності вугільних підприємств із використанням цифрових  
технологій. 

Ключові слова: вугледобувне підприємство, збутова діяльність, ор-
ганізація, термінологія, напрями вдосконалення, електронна комерція,  
цифрові технології.  

Турлакова С.С. Інструменти рефлексивного управління стадною 
поведінкою агентів на підприємствах. – С. 133. 

Обґрунтовано гіпотезу про можливість управління стадною пове- 
дінкою агентів на підприємствах із використанням методів рефлексивного 
управління. Виокремлено набори характеристик у рамках функцій ре- 
флексивного вибору, що визначають керованість агентів у процесі прояву 
стадної поведінки на підприємствах. Для зміни кожної з характеристик 
відповідно до мети управління позначено можливі рефлексивні управля-
ючі впливи центру стосовно агентів. Основним інструментом рефлексив-
ного управління стадною поведінкою на підприємствах є інформаційний 
вплив на агентів. Інформаційне управління рефлексивними складовими 
функцій вибору агентів дозволить забезпечити керованість проявів стадної 
поведінки на підприємствах й ефективно досягати мети центру управ-
ління. 

Ключові слова: стадна поведінка, рефлексивне управління, функція 
рефлексивного вибору, агент управління, підприємство. 

Харазішвілі Ю.М. Стратегічні орієнтири конкурентоспромож-
ної освіти України. – С. 39. 

Здійснено ідентифікацію рівня освіти за ресурсними індикаторами 
згідно із сучасною методологією інтегрального оцінювання з динамічними 
ваговими коефіцієнтами та науковим обґрунтуванням вектора порогових 
значень із використанням методу t-критерію. Визначено головні загрози та 
вагомість їх впливу на рівень освіти. Розроблено стратегічні сценарії ста-
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лого розвитку освіти до 2025 р. за допомогою адаптивних методів регулю-
вання для моніторингу та визначення ефективності макроекономічної по-
літики. 

Ключові слова: освітні індикатори, порогові значення (стандарти), 
ідентифікація, загрози, стратегування, рівень освіти. 

 

Шуміло Я.М. Виявлення ключових рефлексивних складових процесу 
прийняття рішень споживачами при прояві стадної поведінки на ринках 
збуту продукції. – С. 232. 

Визначено поняття стадної поведінки споживачів на ринках збуту 
продукції. Виявлено ключові рефлексивні складові процесу прийняття рі-
шень споживачами при прояві стадної поведінки на ринках збуту продук-
ції. Окреслено перспективні напрями дослідження: побудова функцій ре-
флексивного вибору і прогнозування результатів прийняття рішень спожи-
вачами після рефлексивного управління стадною поведінкою споживачів 
на ринках збуту продукції.  

Ключові слова: стадна поведінка, споживач, рефлексивні складові, 
ринок збуту продукції, прийняття рішень. 
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АННОТАЦИИ 

Березюк Е.М. Эволюция концепции корпоративной социальной от-
ветственности в контексте изменения приоритетов ведения бизнеса. – 
С. 166. 

В статье рассмотрены исторические этапы развития концепции кор-
поративной социальной ответственности (КСО). Проанализированы осо-
бенности модификации пирамиды Кэролла в процессе изменения соци-
ально-экономических условий хозяйствования. Исследованы современ-
ные тенденции в теории и практике корпоративной социальной ответ-
ственности. 

Ключевые слова: КСО, эволюция, концепция, пирамида Кэролла, 
глокальная ответственность, политическая ответственность, общие ценно-
сти. 

Грахов В.П., Мохначев С.А., Тарануха Н.Л., Пушкарев В.О. Де-
велопмент как основной фактор развития рынка жилой недвижимо-
сти. – С. 65. 

В статье приведены результаты исследования девелопмента на ос-
нове открытых источников информации. Определено, что девелопмент 
выступает экономической основой развития отечественного рынка жилой 
недвижимости, формирует конкурентную среду на рынке жилой недвижи-
мости и обеспечивает эффективное управление ее объектами в регионе. 
Эффективный девелопмент является экономической основой развития 
отечественного рынка жилья. Обосновано, что жилищная политика реги-
она предполагает целенаправленную деятельность органов власти по фор-
мированию и реализации социально-экономического потенциала рынка 
недвижимости. Региональная жилищная политика предусматривает реали-
зацию системы мер органов власти по управлению жилищной сферой и 
регулированию социально-экономических отношений субъектов рынка 
жилья. Установлено, что от проводимой жилищной политики зависят со-
стояние и перспектива развития рынка недвижимости. Выявлены особен-
ности формирования целей и задач эффективного девелопмента на отече-
ственном рынке жилой недвижимости, а также формирования и реализа-
ции региональной жилищной политики. 

Ключевые слова: экономика, инвесторы, девелопмент, жилищная 
политика, девелопер. 

Гришнова Е.А. Образование в современном мире: изменение кон-
цепции в соответствии с требованиями новейшего рынка труда. – С. 52. 

Обобщена роль образования в современном мире как важнейшего 
фактора интеграции человеческого развития, экономической устойчиво-
сти и социального прогресса в условиях новой экономики. Определены об-
щемировые тенденции развития нового рынка труда, которые вызывают 



 

252 

существенные изменения в процессе привлечения и реализации человече-
ского капитала и требуют изменения концепции профессионального обра-
зования. Систематизированы основные требования к современному про-
фессиональному образованию в Украине. Установлены стратегические 
направления развития образования в соответствии с требованиями нового 
рынка труда. 

Ключевые слова: концепция образования, профессиональное обра-
зование, новая экономика, новейший рынок труда, человеческий капитал, 
социально-экономическое развитие. 

 

Держевецкая М.А. Информационно-аналитическое обеспечение 
как составляющая интеллектуального капитала предприятия. – С. 150. 

В связи со стремительным ростом технического прогресса и расши-
рением компьютерных и информационных отделов предприятий одним из 
основных инструментов эффективного управления интеллектуальным ка-
питалом предприятия становится его новая структурная единица – инфор-
мационно-аналитическое обеспечение предприятия. 

Главной целью формирования и развития информационной среды 
предприятия является обеспечение информационной поддержки персо-
нала и руководства для достижения конкурентного преимущества и эф-
фективной деятельности предприятия с учетом факторов внешней среды. 

Рассмотрено понятие информационно-аналитического обеспече-
ния. Определена основная цель информационно-аналитической деятель-
ности предприятия. Представлены основные требования к информации. 
Предложено два этапа алгоритма информационно-аналитической деятель-
ности предприятия.  

Разработка информационно-аналитического обеспечения является 
актуальным и необходимым инструментом, который не только способ-
ствует автоматизации процессов накопления, хранения, оперативной об-
работки, эффективного контроля и анализа информации об объектах ин-
теллектуальной собственности компании, но и служит поддержкой при со-
здании объекта интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: информация, интеллектуальный капитал, инфор-
мационно-аналитическое обеспечение, управление, деятельность. 

 

Ефременко В.В., Точёнов И.В. Экономические аспекты матери-
ально-технического обеспечения строительного предприятия. – С. 75. 

Определены потребности в материально-технических ресурсах, 
планировании и контроле поставок материально-технических запасов 
строительного предприятия. Приведены способы обеспечения предприни-
мательской деятельности материально-техническими ресурсами в строи-
тельстве. Обоснована экономическая эффективность обеспечения строи-
тельного предприятия материально-техническими ресурсами, запасами и 
поставками. Рассмотрены нормы потребности в материальных ресурсах на 
строительном предприятии, а также виды планов и графиков поставок. 
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Определен алгоритм выбора поставщика материальных ресурсов строи-
тельным предприятием. 

Ключевые слова: материально-технические ресурсы, закупки, по-
ставщики, строительно-монтажные работы, строительство. 

Жуков С.А. Синергетический эффект объединения сбалансиро-
ванной системы показателей и бюджетирования в единый инструмент 
управления стратегией предприятия. – С. 84. 

В статье обоснована необходимость использования стратегического 
бюджетирования как ключевого фактора эффективного управления про-
мышленным предприятием. Осуществлена интеграция показателей сба-
лансированной системы и процесса бюджетирования на предприятии, ко-
торая  дает возможность не только оперативно управлять стратегией на 
всех уровнях ее реализации, а также предупреждает возможные отклоне-
ния от намеченных стратегических целей. Это помогает руководству пред-
приятия своевременно реагировать на изменения и принимать правильные 
управленческие решения.  

Ключевые слова:  стратегия, сбалансированная система показателей, 
промышленное предприятие, стратегический бюджет, стратегическое 
бюджетирование, ключевые показатели эффективности, синергетический 
эффект, финансовое состояние предприятия. 

Ивченкова Е.Ю., Литвиненко Ю.Д. Математические модели оп-
тимизации финансирования инвестиционной деятельности предприя-
тий. – С. 92. 

В статье исследованы основные подходы к оптимизации структуры 
источников финансирования инвестиционной деятельности компаний. 
Обоснованы критерии, принципы и модель инвестиционно-финансового 
выбора, позволяющие решить задачу формирования оптимальной струк-
туры источников финансирования инвестиционной деятельности компа-
нии исходя из максимизации ее инвестиционной стоимости, моделируется 
процесс выбора оптимального (максимальный чистый дисконтированный 
доход) инвестиционного проекта из нескольких взаимоисключающих. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, критерий, эффектив-
ность, математическая модель, линейное программирование, инвестици-
онная деятельность, источники финансирования инвестиций, инвестици-
онная стоимость, принципы, модель инвестиционно-финансового выбора. 

Ковчуга Л.И. Инновации в системе жизненного цикла предприя-
тия. – C. 176. 

Обоснована взаимосвязь развития этапов жизненного цикла пред-
приятия (рождение, становление (выход на рынок), рост, зрелость, упадок 
и возрождение) с инновационными процессами. Осуществлен анализ 
внутренней и внешней инновационной среды предприятия, определены 
параметры целесообразности и способности предприятия к инновацион-



 

254 

ной деятельности, его инновационного потенциала. Определены про-
блемы инновационной деятельности отечественных предприятий и усло-
вия для повышения их инновационной активности.  

Ключевые слова: предприятие, жизненный цикл предприятия, инно-
вации, инновационная среда предприятия, инновационный потенциал. 

 

Куриляк М. Ю. Европейский Союз в системе факторов региона-
лизации. – С. 186. 

В статье исследуется концепция Европы регионов в контексте един-
ства исторических традиций, этнических особенностей, социально-эконо-
мического развития, экстерриториальности. Для будущей политики евро-
интеграции важен биоэнергетический подход, особенно выделение Цен-
тральной возвышенности и Европейской равнины. Биорегионализм соот-
ветствует идее децентрализации и должен учитываться в региональной по-
литике. В историческом контексте для современных процессов регионали-
зации большое значение для преодоления противоречий имеет админи-
стративно-территориальное деление, сформировавшееся на территориях 
Римской империи и Византии, а также христианские верования. В качестве 
проявлений регионализации в глобальном пространстве рассматриваются 
торгово-экономические союзы, ассоциации свободной торговли, общие 
рынки, валютные союзы. Исследование проблематики интеграционных 
союзов и объединений показало, что они являются продуктом сочетания 
интересов государств, которые, как правило, соседствуют и служат выс-
шим целям экономического и политического порядка, чтобы каждый из 
участников получил дополнительные выгоды для себя, особенно от сво-
бодного передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Европей-
ская интеграционная модель допускает объединение различных стран по 
уровню социально-экономического развития на основе соблюдения общих 
ценностей, однако не содержит надёжного механизма предупреждения гу-
манитарных, экономических и политических кризисов. Обосновано, что 
ЕС на нынешнем этапе развития требует принятия общей конституции для 
своего развития как нового политического образования. 

Ключевые слова: административно-территориальное деление, био-
регионализм, географическое районирование, евроинтеграция, Европа ре-
гионов, Европейский Союз, евроскептицизм, интеграционная соглашение, 
интеграционный союз, конституция ЕС, регион, религиозный фактор. 

 

Латышева Е.В. Анализ влияния экологического фактора на уровень 
устойчивости развития основных отраслей национальной экономики 
Украины. – С. 204. 

Рассмотрено применение кластерного анализа для выявления опре-
деляющих показателей устойчивого развития отраслей (видов экономиче-
ской деятельности), взаимосвязи между экологическим аспектом и пер-
спективностью их развития. Предложено осуществлять оценку устойчи-
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вого развития на основе группирования отраслей с почти одинаковыми за-
кономерностями. Результаты классификации видов экономической дея-
тельности с использованием методов кластерного анализа позволили по-
лучить более детальную информацию о подобности видов экономической 
деятельности в пределах кластера и отличиях между отдельными класте-
рами по состоянию устойчивости развития. 

Ключевые слова: кластерный анализ, устойчивое развитие, виды 
экономической деятельности, показатели устойчивого развития. 

Ляшенко В.И., Прокопенко Р.В., Якубовский Н.Н. Обоснование 
направлений развития промышленных регионов Украины с целью струк-
турно-технологической модернизации. – С. 3. 

Рассмотрены перспективы основных отраслей промышленности на 
мировых рынках с учетом мировой конъюнктуры и места украинской про-
мышленности в мировом разделении труда. Установлено, что развитие 
промышленных регионов Украины с целью структурно-технологической 
модернизации должно осуществляться поэтапно, от менее технологичных 
отраслей к более технологичным. Развитие низкотехнологичных отраслей 
на первом этапе должно запустить развитие связанных с ними более тех-
нологичных, обеспечить накопление финансового и человеческого капи-
тала, формирование репутации Украины как страны, которая имеет боль-
шой потенциал для западных инвесторов. 

Ключевые слова: структурно-технологическая модернизация, раз-
витие промышленных регионов, модернизация промышленности, пер-
спективы промышленности Украины. 

Макогон Ю.В. Инновации на промышленных предприятиях в сфере 
энергетики. – С. 27. 

Статья посвящена исследованию перспектив развития источников 
энергии для предприятий старопромышленных регионов Украины. Прове-
ден анализ энергетической базы на предприятиях, выявлены проблемы не-
хватки ископаемых ресурсов. Определены направления развития альтер-
нативных и возобновляемых источников энергии для современных  пред-
приятий. Для решения проблем энергообеспечения и энергосбережения на 
предприятиях выделено четыре направления: повышение потенциальных 
возможностей разведки, добычи и переработки нефти и газа, включая 
«сланцевый»; диверсификация импорта энергоносителей; максимальное 
использование вторичных энергоресурсов; повышение эффективности ис-
пользования альтернативных источников энергии путем внедрения инно-
ваций. Основными направлениями инновационной политики для  пред-
приятий старопромышленных регионов является экономическое стимули-
рование ресурсо- и энергосбережения, внедрение экологически чистых и 
природообновляемых техники и технологии, расширение применения тех-
нологий, в которых используются возобновляемые ресурсы.  
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Ключевые слова: направления инновационной политики на пред-
приятиях старопромышленных регионов, энергоэффективность, энерго-
сберегающие технологии. 

 

Островецкий В.И. Бюджетно-налоговая политика Украины в 
условиях децентрализации: доходы местных бюджетов. – С. 108. 

В статье анализируются основные тенденции процесса децентрали-
зации государственного управления, а также мировой опыт и отечествен-
ная практика формирования доходов бюджетов разного уровня. С учетом 
потребности в сбалансированности интересов государства, органов мест-
ного самоуправления и налогоплательщиков обоснованы рекомендации и 
предложения по совершенствованию механизма формирования доходов 
бюджетов органов местного самоуправления, в том числе за счет совер-
шенствования налоговой амортизации, налогообложения доходов физиче-
ских лиц и потребления подакцизных товаров.  

Ключевые слова: органы местного самоуправления, децентрализа-
ция, доходы местных бюджетов, налоги, региональное развитие. 

 

Подлужная Н.А. Достижение экономического прогресса в Укра-
ине и ее регионах на основе диверсификации форм экономики знаний и про-
явления эффекта мелиоризма. – С. 121. 

В статье определено место экономики знаний в многообразии типов 
постиндустриальной экономики. Обоснованы такие формы экономики 
знаний, как инновационная, креативная, сетевая, цифровая, зеленая. Дока-
зано, что их диверсификация позволяет обеспечить многоаспектное разви-
тие страны, которое проявляется экономической, инновационной, челове-
ческой, социальной, устойчивой, культурной векторностью. Установлено, 
что достижение социально-экономического развития и человеческого про-
гресса возможно благодаря постепенному прогрессивному переходу от од-
ной к другой форме экономики знаний при условии проявления эффекта 
мелиоризма, что обеспечивает процесс их диверсификации. Обосновано, 
что мелиоризм экономики знаний может происходить за счет инновацион-
ного и креативного развития общественных процессов в стране, регулиро-
вания всех явлений и принятия управленческих решений с учетом эколо-
гической безопасности, человеческого развития и экономической целесо-
образности, распространения информационно-коммуникационных техно-
логий и сетевых взаимосвязей. 

Ключевые слова: экономика знаний, инновационная экономика, зе-
леная экономика, сетевая экономика, цифровая экономика, креативная 
экономика, эффект мелиоризма, знания, постиндустриальная экономика. 

 

Сиволап Л.А. Особенности стратегического управления промыш-
ленными предприятиями. – С. 156. 

Функционирование любого предприятия происходит под влиянием 
внешней и внутренней среды на конечный результат деятельности пред-
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приятия. Для более успешного приспособления к современному состоя-
нию внешней среды руководству предприятия необходимо обратить вни-
мание на формирование стратегии предприятия. Современные кризисные 
явления в экономике и нестабильная политическая ситуация показали, что 
большинство отечественных промышленных предприятий не готовы к та-
ким негативным явлениям. Выявлена потребность в рассмотрении особен-
ностей стратегического управления для формирования эффективной стра-
тегии управления предприятием в современных условиях.  

Представлены различные подходы к определению сущности стра-
тегического управления. Охарактеризована концепция стратегического 
управления. Определены концептуальные подходы к управлению резуль-
татами деятельности промышленного предприятия. Раскрыты этапы фор-
мирования стратегии устойчивого развития промышленного предприятия. 
Исследовано современное состояние промышленных предприятий Укра-
ины с помощью SWOT-анализа.  

Приведено авторское определение сущности стратегического 
управления. Предложено усовершенствовать этапы формирования страте-
гии устойчивого развития промышленного предприятия посредством вве-
дения дополнительного этапа мониторинга эффективности стратегии сба-
лансированного развития и ее улучшения. Предложены меры по улучше-
нию стратегии управления на промышленных предприятиях. 

Ключевые слова: предприятие, стратегия, управление, концепция, 
промышленные предприятия, SWOT-анализ. 

Трушкина Н.В. Научно-методические основы организации сбыто-
вой деятельности угледобывающего предприятия. – С. 213. 

В статье исследованы особенности функционирования угледобыва-
ющих предприятий с точки зрения организации сбытовой деятельности. 
Уточнены суть и содержание понятия «сбытовая деятельность угледобы-
вающего предприятия» с учетом специфики его функционирования и вы-
явленных изменений и тенденций развития институциональной среды. 

Обосновано, что электронная коммерция должна стать фактором 
повышения эффективности организации сбытовой деятельности угольных 
предприятий. Для стимулирования дальнейшего развития электронной 
коммерции в Украине целесообразно расширять способы осуществления 
оплаты; использовать «электронные» деньги; внедрять инновационные 
финансовые инструменты сбытовой деятельности (например, онлайн-кре-
дитование); применять принципы smart-логистики. Определены направле-
ния совершенствования организации сбытовой деятельности угольных 
предприятий с использованием цифровых технологий. 

Ключевые слова: угледобывающее предприятие, сбытовая деятель-
ность, организация, терминология, направления совершенствования, элек-
тронная коммерция, цифровые технологии. 
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Турлакова С.С. Инструменты рефлексивного управления стад-
ным поведением агентов на предприятиях. – С. 133. 

Обоснована гипотеза о возможности управления стадным поведе-
нием агентов на предприятиях с использованием методов рефлексивного 
управления. Выделены наборы характеристик в рамках функций рефлек-
сивного выбора, определяющих управляемость агентов в процессе прояв-
ления стадного поведения на предприятиях. Для изменения каждой из ха-
рактеристик в соответствии с целью управления обозначены возможные 
рефлексивные управляющие воздействия центра относительно агентов. 
Основным инструментом рефлексивного управления стадным поведением 
на предприятиях является информационное воздействие на агентов. Ин-
формационное управление рефлексивными составляющими функций вы-
бора агентов позволит обеспечить управляемость проявлениями стадного 
поведения на предприятиях и эффективно достигать целей центра управ-
ления. 

Ключевые слова: стадное поведение, рефлексивное управление, 
функция рефлексивного выбора, агент управления, предприятие. 

 

Харазишвили Ю.М. Стратегические ориентиры конкурентоспо-
собного образования Украины. – С. 39. 

Проведена идентификация уровня образования по ресурсным инди-
каторами согласно современной методологии интегральной оценки с ди-
намическими весовыми коэффициентами и научным обоснованием век-
тора пороговых значений с использованием метода t-критерия. Опреде-
лены главные угрозы и важность их влияния на уровень образования. Раз-
работаны стратегические сценарии устойчивого развития образования до 
2025 г. с помощью адаптивных методов регулирования для мониторинга и 
определения эффективности макроэкономической политики. 

Ключевые слова: образовательные индикаторы, пороговые значения 
(стандарты), идентификация, угрозы, стратегирование, уровень образова-
ния. 

 

Шумило Я.Н. Выявление ключевых рефлексивных составляющих 
процесса принятия решений потребителями при проявлении стадного по-
ведения на рынках сбыта продукции. – С. 232. 

Определено понятие стадного поведения потребителей на рынках 
сбыта продукции. Выявлены ключевые рефлексивные составляющие про-
цесса принятия решений потребителями при проявлении стадного поведе-
ния на рынках сбыта продукции. Определены перспективные направления 
исследования: построение функций рефлексивного выбора и прогнозиро-
вания результатов принятия решений потребителями после рефлексивного 
управления стадным поведением потребителей на рынках сбыта продук-
ции.  

Ключевые слова: стадное поведение, потребитель, рефлексивные 
составляющие, рынок сбыта продукции, принятие решений. 
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ABSTRACTS1 

Bereziuk K.М. Evolution of corporate social responsibility concept in 
context of changing business priorities. – Р. 166. 

The article analyzes the historical stages of the development of the cor-
porate social responsibility  concept. The peculiarities of Carol's pyramid mo- 
dification in the process of changing socio-economic conditions were depicted. 
Modern trends in the theory and practice of corporate social responsibility were 
highlighted. 

Keywords: СSR, evolution, concept, Carol's pyramid, glocal responsibi- 
lity,  political CSR, Shared Value. 

Grakhov V.P., Mokhnachev S.A., Taranukha N.L., Pushkarev V.O. 
Development as the main factor in the development of the real estate market. – 
Р. 65. 

In the article the authors describe the results of the study of development 
based on open sources of information. It is determined that development is the 
economic basis of the development of the domestic real estate market, creates a 
competitive environment on the housing market and ensures the effective ma- 
nagement of its facilities in the region. Effective development is the economic 
basis of development of the domestic housing market. The authors believe that 
the housing policy of the region implies purposeful activity of authorities on the 
formation and implementation of socio-economic potential of the real estate 
market. Regional housing policy involves the implementation of a system of 
measures of the authorities in managing the housing sector and the regulation of 
social and economic relations of constituent entities of the housing market. It 
was concluded that existing housing policy depends on the state and prospect of 
development of the real estate market. The authors identified features of the for-
mation of the goals and objectives of an effective development in the domestic 
real estate market, as well as the formation and implementation of regional hous-
ing policy. 

Keywords: economy, investors, real estate development, housing policy, 
the developer. 

Grishnova O.А. Education in modern world: change of concept in ac-
cordance with new labor market requirements. – Р. 52. 

The education role in the modern world as most important factor of inte-
gration of human development, economic stability and social progress in condi-
tions of new economy is generalized. Universal tendencies of development of 
new labor market which cause essential changes in process of attraction and re-
alization of the human capital are allocated and demand change of the concept 
of professional education. The main requirements to modern professional edu- 

1 Надано в авторській редакції. 
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cation in Ukraine are systematized. The strategic directions of development of 
education according to requirements of new labor market are defined. 

Keywords: concept of education, professional education, new economy, 
the latest labor market, human capital, social and economic development. 

 
Derzhevetska M.A. Information and analytical support as a component 

of the intellectual capital of enterprise. – Р. 150. 
In connection with the rapid growth of technical progress and the expan-

sion of computer and information departments of enterprises, one of the main 
tools for effective management of intellectual capital of the enterprise becomes 
its new structural unit – it is information-analytical support of the enterprise. 

The main purpose of the formation and development of the information 
environment of the enterprise is providing information support to the staff and 
management to achieve competitive advantages and efficient operation of the 
enterprise taking into account environmental factors. 

The concept of information and analytical support was considered at the 
article. The main goal of the informational-analytical activity of the enterprise 
was defined. Basic requirements for information were presented. Two stage al-
gorithms of information and analytical activities were proposed. 

Development of information-analytical support is a relevant and neces-
sary tool that contributes not only to automate the collection, storage, processing 
operations, effective monitoring and analysis of information on the intellectual 
property of the company, but also serves as a support for the creation of intel-
lectual property by providing a ready solution for its implementation. 

Keywords: information, intellectual capital, information and analytical 
support, control, operation. 

 
Ivchenkova O. Yu., Litvinenko Yu.D. Mathematical models of financ-

ing optimization of investment activity of enterprises. – Р. 92. 
The article examines the main approaches to optimizing the structure of 

sources of financing of investment activities of companies. The criteria, prin- 
ciples and model of investment and financial choice are substantiated, allowing 
to solve the problem of forming the optimal structure of sources of financing of 
the company's investment activity proceeding from maximization of its invest-
ment value. The process of choosing the optimal investment project (the maxi-
mum net discounted income) from several mutually exclusive ones is simulated. 

Keywords: investment project, criterion, efficiency, mathematical model, 
linear programming, investment activity, sources of investment financing, in-
vestment value, criteria, principles, investment and financial choice model. 

 
Kharazishvili Yu. Strategic guidelines of competitive education in 

Ukraine. – Р. 39. 
Identification of the level of education by resource indicators was carried 

out in accordance with the modern methodology of integral estimation with dy-
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namic weight coefficients and scientific justification of the threshold value vec-
tor by the "t-test" method. The main threats and the importance of their impact 
on the level of education are identified. Strategic scenarios for the sustainable 
development of education up to 2025 have been developed with the help of 
adaptive regulatory methods for monitoring and determining the effectiveness 
of macroeconomic policies. 

Keywords: educational indicators, threshold values (standards), identifi-
cation, threats, strategy, level of education. 

Kovchuga L.I. Innovations in the enterprise’ lifecycle system. – P. 176. 
The interrelation of the enterprise’ lifecycle stages development with in-

novative processes (creation, becoming (entering the market), growth, maturity, 
decline, and revival) is justified. The enterprise’ internal and external innovation 
environment is analyzed, the parameters of expediency and ability of the enter-
prise to innovative activity, its innovative potential are determined. Challenges 
of innovative activity of domestic enterprises and conditions of increasing their 
innovative activity are determined. 

Keywords: enterprise, the life cycle of the enterprise, innovations, inno-
vative environment of the enterprise, innovative potential. 

Kurylyak M.Yu. European Union in the system of regionalization fac-
tors. – Р. 186. 

The article explores the concept of Europe regions in the context of the 
unity of historical traditions, ethnic features, socio-economic development, ex-
traterritoriality. A bioenergetic approach is important for the future policy of 
european integration, especially the Central highland and the European plain. 
Bioregionalism corresponds to the idea of decentralization and must be taken 
into account in regional politics. In the historical context for the modern pro-
cesses of regionalization, administrative-territorial division, formed on the ter-
ritories of the Roman Empire and Byzantium, as well as christian beliefs, has a 
great importance on a way for overcoming the contradictions. Trade-economic 
unions, free trade associations, common markets, monetary unions are seen as 
manifestations of regionalization in a global space. A study of the integration 
unions problem and associations showed that they are a product of a combina-
tion of states interests that tend to neighbor and serve the highest goals of the 
economic and political order, so that each of the participants receives additional 
benefits for themselves, especially from the free movement of goods, services, 
strength and capital. The European integration model allows the unification of 
various countries in terms of socio-economic development based on the ob-
servance of common values, but does not contain a reliable mechanism for pre-
venting humanitarian, economic and political crises. It is shown that EU at the 
current stage of development requires the adoption of a general constitution for 
its development as a new political entity. 



 

262 

Keywords: administrative-territorial division, bioregionalism, geo-
graphic zoning, euro integration, Europe of regions, European Union, euroskep-
ticism, integration agreement, integration union, EU constitution, region, reli-
gious factor. 

 
Latysheva О.V. Analysis of influence of ecological factor on level of 

stability of development of basic industries of national economy of Ukraine. – 
Р. 204. 

Application of cluster analysis is considered for the exposure of qualifi-
catory indexes of sustainable development of industries (types of economic ac-
tivity), to set intercommunications between an ecological aspect and perspective 
of their development. It is suggested to carry out the estimation of sustainable 
development on the basis of grouping of industries with almost identical con-
formities to law. The results of classification of types of economic activity with 
the use of methods of cluster analysis allowed getting more detailed information 
about similarity of types of economic activity within the limits of cluster and 
differences between separate clusters on the state sustainability of development. 

Keywords: cluster analysis, steady development, types of economic ac-
tivity, indexes of sustainable development. 

 
Lyashenko V.I., Prokopenko R.V., Yakubovsky N.N. Substantiation 

of directions of development for Ukrainian industrial regions for the purpose of 
structural and technological modernization. – Р. 3. 

Prospects of the main industries on world markets are considered. The 
world conjuncture and the place of the Ukrainian industry in the world division 
of labor are analyzed. It is established that the development of industrial regions 
of Ukraine for the purpose of structural and technological modernization should 
be carried out step by step, from less technological branches to more technolo- 
gical ones. The development of low-tech industries at the first stage should 
launch the development of more technologically related ones; ensure the accu-
mulation of financial and human capital, build the reputation of Ukraine as a 
country that has great potential for Western investors.  

Keywords: structural and technological modernization, development of 
industrial regions, modernization of industry, prospects for the industry of 
Ukraine. 

 
Makogon Y.V. Innovation in industrial enterprises in the sphere of en-

ergetics. – Р. 27. 
The article investigates the prospects for the development of energy 

sources for the enterprises of old industrial regions of Ukraine. The analysis of 
the energy base at the enterprises is carried out, problems of shortage of mineral 
resources are revealed. As a consequence, the directions of development of al-
ternative and renewable energy sources for modern enterprises have been deter-
mined and investigated. [9] To solve the problems of energy supply and energy 
efficiency at the enterprises highlighted four areas: increasing the potential of 
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exploration, mining and processing of oil and gas, including the "slate"; diver-
sification of energy imports; maximum use of secondary energy resources; more 
efficient use of alternative sources of energy through innovation. The main focus 
of the innovation policy for the enterprises of the old industrial regions is the 
economic stimulation of resource and energy saving, the introduction of envi- 
ronmentally friendly and environmentally renewable technologies and techno- 
logies in enterprises, the expansion of using technologies that use renewable re-
sources.  

Keywords: areas of innovation policy, old industrial regions, energy en-
terprises, energy efficiency, energy-saving technologies. 

Ostrovetskyy V.I. Fiscal policy of Ukraine in the context of decentrali-
zation: the Revenue of local budgets. – Р. 108. 

The article is considered the main trends of government decentralization 
process, as well as international experience and domestic practice of forming 
different level of budget revenues. Recommendations and proposals for improv-
ing the mechanism of formation of revenue of budgets of local governments, 
including by improving tax depreciation, taxation of individuals' income and 
consumption of excisable goods is suggested with account the needs of balanced 
interests of the state, local governments and taxpayers. 

Keywords: local government, decentralization, local budget revenues, 
taxes, regional development. 

Podluzhna N.О. Achievement of economic progress in Ukraine and its 
regions on the basis of diversification of the forms of the knowledge economy 
and manifestation of the effect of meliorism. – Р. 121. 

The article defines the place of the knowledge economy in the variety of 
types of postindustrial economy. The basic forms of the knowledge economy 
are grounded, among them innovative, creative, network, digital, green eco- 
nomy. It is proved that the diversification of these forms allows to ensure the 
multifaceted development of the country, which is manifested by economic, in-
novative, human, social, sustainable, cultural vector. It is determined that the 
achievement of social and economic development and human progress is pos- 
sible due to a gradual progressive transition from one to another form of the 
knowledge economy, provided that the effect of meliorism is manifested, which 
ensures the process of their diversification. It is substantiated that the meliorism 
of the knowledge economy can occur due to the innovative and creative deve- 
lopment of social processes in the country, the regulation of all phenomena and 
the adoption of managerial decisions, taking into account environmental secu-
rity, human development and economic expediency, the dissemination of infor-
mation and communication technologies and network interconnections. 

Keywords: knowledge economy, innovative economy, green economy, 
network economy, digital economy, creative economy, meliorism effect, 
knowledge, postindustrial economy. 
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Shumilo Y.N. Identification of key reflexive components of the decision-
making process by consumers in the manifestation of herd behavior in the prod-
uct markets. – Р. 232. 

The concept of herd behavior of consumers in the product markets was 
determined. Key reflexive components of the decision-making process by con-
sumers in the manifestation of herd behavior in the product markets were iden- 
tified. The necessity of using the revealed reflexive components in the process 
of constructing the functions of reflexive choice and predicting the results of 
managing the herd behavior of consumers in the product markets was deter-
mined. Prospective directions of researches were selected. 

Keywords: herd behavior, consumer, reflexive components, product mar-
ket, decision-making. 

 
Sivolap L.A. Features of strategic management of industrial enter-

prises. – Р. 156. 
Functioning of any enterprise occurs under the influence of external and 

internal environment, which affects the final result of the enterprise. For a more 
successful adaptation to the present state of the environment, management of the 
enterprise needs to pay attention to the formation of the enterprise strategy. The 
current crisis in the economy and the unstable political situation have shown that 
most domestic industrial enterprises are not prepared for such negative pheno- 
mena.  Consequently, there is a need to consider the peculiarities of strategic 
production to form an effective strategy for managing an enterprise in the pre-
sent.  

The purpose of gender is to determine the peculiarities of strategic ma- 
nagement in an industrial enterprise.  The subject of the study is the theoretical 
and practical principles in implementing the management strategy of an indus-
trial enterprise. The paper presents different approaches to the definition of the 
essence of strategic management. The concept of strategic management is  
described and described.  The conceptual approaches to management of results 
of activity of the industrial enterprise are determined. The stages of formation 
of the strategy of balanced development of the industrial enterprise are revealed.  
The present state of industrial enterprises of Ukraine is investigated by means 
of SWOT-analysis.  

As a result of the research of the article the author defined the actual 
definition of the essence of strategic management. It is proposed to improve the 
stages of formation of the strategy of balanced development of the industrial 
enterprise by introducing an additional stage in monitoring the effectiveness of 
the strategy of balanced development and its improvement.  Some measures to 
improve the management strategy at industrial enterprises are proposed.  

Keywords: enterprise, strategy, management, concept, industrial enter-
prises, SWOT-analysis. 

 
Trushkina N.V. Scientific and methodical principles of the organization 

of marketing activity of coal-mining enterprise. – Р. 213. 
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In the article the features of functioning of coal-mining enterprises from 
the point of view of organization of marketing activity are investigated. The es-
sence of the concept «marketing activity of coal-mining enterprise» is specified, 
taking into account the specifics of its performance and detected changes and 
development trends of the institutional environment. 

It has been found that e-commerce should become a factor in improving 
the efficiency of the organization of marketing activity of coal enterprises. In 
order to stimulate the further development of e-commerce in Ukraine, it is ex- 
pedient to expand payment methods; use «electronic» money; implement inno-
vative financial tools for marketing activity (for example, online lending); apply 
the principles of smart-logistics. As a result of the study, the directions of im-
proving the organization of marketing activity of coal enterprises using digital 
technologies are defined. 

Keywords: coal-mining enterprise, marketing activity, organization, ter-
minology, directions of perfection, electronic commerce, digital technologies. 

Turlakova S.S. Tools of reflexive management of stages of agents at en-
terprises. – Р. 133. 

Еhe hypothesis of management of herd behavior of agents in enterprises 
using the methods of reflexive control are substantiated. Characteristic sets are 
selected within the framework of reflexive choice functions that determine the 
controllability of agents in the process of manifestation of herd behavior at en-
terprises. To change each of the characteristics in accordance with the purpose 
of control, possible reflexive control actions of the center with respect to agents 
are indicated. The main instrument of reflexive management of herd behavior at 
enterprises is the information impact on agents. Informational management of 
reflexive components of agent selection functions will allow to ensure control-
lability of herd behavior at enterprises and effectively achieve the goals of the 
control center. 

Keywords: herd behavior, reflexive management, the function of re- 
flexive choice, a management agent, the enterprise. 

Yefremenko V.V., Tochonov I.V. Economic aspects of material and 
technical support of the construction company. – Р. 75. 

The needs for material and technical resources, planning and control of 
inventory of the material and technical resources of the construction company 
are determined. The ways of providing entrepreneurial activity with material and 
technical resources in construction are given. The economic efficiency of 
providing the construction company with materials, resources and supplies is 
substantiated. The requirements of material resources at the construction com-
pany are considered. Plans and schedules of deliveries are thoroughly consid-
ered. The algorithm of the choice of supplier of material resourses by the con-
struction enterprise is determined. 

Keywords: material and technical resources, purchases, suppliers, con-
struction and installation work, construction. 
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Zhukov S. Synergetic effect of the unification of a balanced system of 
indicators and budgeting in a single instrument of enterprise strategy manage-
ment. – Р. 84. 

The article substantiates the necessity of using strategic budgeting as a 
key factor of effective management of industrial enterprise management. The 
integration of indicators of a balanced system and the process of budgeting in 
the enterprise is implemented, which makes it possible not only to operation 
manage the strategy at all levels of its implementation, but also prevents possible 
deviations from the planned strategic goals, thus helping the leadership in a 
timely manner react to changes, but also make the right decisions. 

Keywords: strategy, balanced system of indicators, industrial enterprise, 
strategic budget, strategic budgeting, key performance indicators, synergetic ef-
fect, financial condition of the enterprise. 
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